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364/2004 Z.z.

ZÁKON

z 13. mája 2004

o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady . 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskoraíchč  
predpisov (vodný zákon)

Zmena: 587/2004 Z.z.
Zmena: 230/2005 Z.z.
Zmena: 479/2005 Z.z.
Zmena: 532/2005 Z.z.
 

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

l.IČ

PRVÁ ASČ Ť

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1

Ú el a predmet úpravyč

(1) Tento zákon vytvára podmienky na
a) vaestrannú ochranu vôd vrátane vodných ekosystémov a od vôd priamo závislých ekosystémov 1) v 
krajine,
 
b) zachovanie alebo zlepaovanie stavu vôd,
 
c) ú elné, hospodárne a trvalo udr~ate né vyu~ívanie vôd,č ľ
 
d) mana~ment povodí a zlepaenie kvality ~ivotného prostredia a jeho zlo~iek,
 
e) zni~ovanie nepriaznivých ú inkov povodní a sucha,č
 
f) zabezpe enie funkcií vodných tokov,č
 
g) bezpe nos  vodných stavieb.č ť
 

(2)  Tento  zákon  upravuje  práva  a  povinnosti  fyzických  osôb  a  právnických  osôb  k  vodám  a 
nehnute nostiam, ktoré s nimi súvisia pri ich ochrane, ú elnom a hospodárnom vyu~ívaní, oprávnenia aľ č  
povinnosti orgánov atátnej vodnej správy a zodpovednos  za poruaenie povinností pod a tohto zákona.ť ľ
 

§ 2

Vymedzenie základných pojmov

Na ú ely tohto zákonač
a) vodným útvarom je trvalé alebo do asné sústredenie vody na zemskom povrchu alebo pod jeho povrchom,č  
ktoré je charakterizované typickými formami výskytu a znakmi hydrologického re~imu,
 
b) útvarom povrchovej vody je vymedzená významná as  povrchovej vody, napríklad jazero, nádr~, potokč ť  
alebo jeho úsek, rieka alebo jej úsek a kanál,
 
c)  útvarom  podzemnej  vody  je  vymedzené  mno~stvo  podzemnej  vody  hydrogeologického  kolektora  alebo 
hydrogeologických kolektorov,
 
d) výrazne zmeneným vodným útvarom je útvar povrchovej vody, ktorého charakter sa pôsobením udskejľ  
innosti podstatne zmenil a je ur ený pod a prísluanej klasifikácie (§ 81 ods. 2),č č ľ
 
e) umelým vodným útvarom je útvar povrchovej vody vytvorený udskou innos ou,ľ č ť
 
f) vodou z povrchového odtoku je voda zo zrá~ok, ktorá nevsiakla do zeme a ktorá je odvádzaná z terénu 
alebo z vonkajaích astí budov do povrchových vôd a do podzemných vôd,č



 
g) odpadovou vodou je voda pou~itá v obytných, výrobných, po nohospodárskych, zdravotníckych a inýchľ  
stavbách  a  zariadeniach  alebo  v  dopravných  prostriedkoch,  pokia  má  po  pou~ití  zmenenú  kvalituľ  
(zlo~enie alebo teplotu), ako aj priesaková voda zo skládok odpadov a odkalísk; odpadová voda mô~e byť 
splaaková,  priemyselná  a  komunálna;  za  pou~itú  vodu  sa  nepova~uje  voda  vypúa aná  z  rybochovnýchť  
zariadení, rybníkov a vodných nádr~í osobitne vhodných na chov rýb,
 
h) splaakovou odpadovou vodou je pou~itá voda z obydlí a slu~ieb, predovaetkým z udského metabolizmu aľ  
inností v domácnostiach, z kúpe ní,  stravovacích zariadení a z iných podobných zariadení a nie ječ ľ  
hromadená v ~umpách,
 
i) priemyselnou odpadovou vodou je voda z výrobných inností, priemyslu, slu~ieb a ~ivností, ktorá ječ  
iného charakteru ako splaaková odpadová voda a voda z povrchového odtoku,
 
j) komunálnou odpadovou vodou je voda zo sídelných útvarov obsahujúca preva~ne splaakovú odpadovú vodu; 
mô~e obsahova  priemyselnú odpadovú vodu, infiltrovanú vodu a v prípade jednotnej stokovej siete aleboť  
polodelenej stokovej siete 2) aj vodu z povrchového odtoku,
 
k) recipientom je vodný útvar, do ktorého sa povrchová voda, podzemná voda, odpadová voda a osobitná 
voda vypúa ajú,ť
 
l) istiar ou odpadových vôd je súbor objektov a zariadení na istenie odpadových vôd a osobitných vôdč ň č  
pred ich vypúa aním do povrchových vôd alebo do podzemných vôd alebo pred ich iným pou~itím,ť
 
m) primárnym istením je spôsob istenia odpadových vôd a osobitných vôd fyzikálnym procesom aleboč č  
chemickým  procesom,  ktorý  zah a  sedimentáciu  alebo  iné  procesy  s  ú innos ou  zní~enia  zne isteniaŕň č ť č  
komunálnych odpadových vôd aspo  o 20% v ukazovateli pä denná biochemická spotreba kyslíka a o 50% vň ť  
ukazovateli nerozpustené látky,
 
n) sekundárnym istením je istenie odpadových vôd a osobitných vôd biologickými procesmi s gravita nouč č č  
separáciou kalu od vy istených odpadových vôd alebo iný spôsob istenia odpadových vôd, ktorými sač č  
zabezpe ia po~adované limitné hodnoty ukazovate ov zne istenia vo vypúa aných odpadových vodách,č ľ č ť
 
o)  primeraným  istením  je  istenie  alebo  zneakod ovanie  komunálnych  odpadových  vôd,  ktorým  sač č ň  
zabezpe ia  kvalitatívne ciele vôd v recipiente a po~iadavky ur ené  pod a  tohto zákona a predpisovč č ľ  
vydaných na jeho vykonanie,
 
p)  ekvivalentným  obyvate om  (1  EO)  je  mno~stvo  biologicky  odstránite ného  organického  zne isteniaľ ľ č  
vyjadreného hodnotou ukazovate a  biochemická spotreba kyslíka za pä  dní (BSK5), ktorá je ekvivalentnáľ ť  
zne isteniu 60 g BSK5 produkovanému jedným obyvate om za de ,č ľ ň
 
q) priamym vypúa aním do podzemných vôd je vypúa anie zne is ujúcich látok do podzemných vôd bez ichť ť č ť  
priesaku cez pôdu alebo pôdne podlo~ie,
 
r) nepriamym vypúa aním do podzemných vôd je vnikanie zne is ujúcich látok priesakom do podzemných vôdť č ť  
cez pôdu alebo jej pôdne podlo~ie,
 
s) jestvujúcim priemyselným zdrojom je výrobná prevádzka alebo iné zariadenie, z ktorého sa vypúa ajúť  
odpadové vody obsahujúce obzvláa  akodlivé látky, ak sa výrobná prevádzka alebo iné zariadenie uvedieť  
do prevádzky do jedného roka od nadobudnutia ú innosti vykonávacieho predpisu (§ 81 ods. 1) alebo odč  
jeho zmeny, ktorá sa bude vz ahova  na vypúa anie odpadových vôd z takejto výrobnej prevádzky aleboť ť ť  
iného zariadenia,
 
t) novým priemyselným zdrojom je výrobná prevádzka alebo iné zariadenie, z ktorého sa budú vypúa ať ť  
odpadové vody obsahujúce obzvláa  akodlivé látky a ktoré bude uvedené do prevádzky po jednom roku odť  
nadobudnutia  ú innosti  vykonávacieho  predpisu  (§  81  ods.  1)  alebo  od  jeho  zmeny,  ktorá  sa  budeč  
vz ahova  na vypúa anie odpadových vôd z takejto výrobnej prevádzky alebo iného zariadenia; za novýť ť ť  
priemyselný zdroj sa pova~uje aj jestvujúci priemyselný zdroj, v ktorom sa po týchto termínoch zvýaila 
spracovate ská kapacita obzvláa  akodlivých látok o viac ako 20%ľ ť
 
u) akodlivou látkou a obzvláa  akodlivou látkou sú látky zo skupiny látok alebo látok im príbuzných,ť  
ktoré  mô~u  ohrozi  kvalitu  alebo  zdravotnú  bezchybnos  vôd;  zoznam  akodlivých  látok  a  obzvláať ť ť 
akodlivých látok, z ktorých sú vy lenené prioritné látky, je uvedený v prílohe . 1,č č
 
v) nebezpe nou látkou je akodlivá látka a obzvláa  akodlivá látka, ktoré nie sú sú as ou  odpadovýchč ť č ť  
vôd,
 
w) zne is ujúcou látkou je akáko vek látka, ktorá mô~e spôsobi  zne istenie vôd; zne is ujúcimi látkamič ť ľ ť č č ť  
sú najmä látky uvedené v prílohe . 1,č
 
x) limitnou hodnotou ukazovate ov  zne istenia ( alej len "limitná hodnota zne istenia") vypúa anýchľ č ď č ť  
odpadových  vôd  a  osobitných  vôd  je  najvyaaia  prípustná  koncentrácia  prísluanej  akodlivej  látky, 
obzvláa  akodlivej látky alebo inej zne is ujúcej látky vo vypúa aných odpadových vodách,ť č ť ť
 



y) kvalitatívnym cie om je hodnota akodlivých látok, obzvláa  akodlivých látok a iných zne is ujúcichľ ť č ť  
látok  v  povrchových  vodách,  pri  dodr~aní  ktorej  je  zabezpe ený  priaznivý  ekologický  stav  vodnýchč  
útvarov a pri ktorej sú vytvorené podmienky na pou~ívanie vôd a na ochranu zdravia udí,ľ
 
z)  environmentálnou  normou  kvality  je  koncentrácia  konkrétnej  zne is ujúcej  látky  alebo  skupinyč ť  
zne is ujúcich látok vo vode, v sedimentoch alebo v ~ivých organizmoch, ktorú nemo~no v záujme ochranyč ť  
zdravia udí a ~ivotného prostredia prekro i ,ľ č ť
aa) zne istením vôd je priame alebo nepriame vypúa anie alebo únik látok alebo tepla do vody, ovzduaiač ť  
alebo do pôdy spôsobené udskou innos ou a prírodnými vplyvmi alebo ktoré mô~e poakodi  zdravie udí,ľ č ť ť ľ  
kvalitu  vodných  ekosystémov  a  od  vôd  priamo  závislých  ekosystémov  v  krajine,  spôsobi  poakodenieť  
materiálnych hodnôt a obmedzenie alebo zhoraenie rekrea ných mo~ností alebo iného vyu~ívania ~ivotnéhoč  
prostredia,
ab) ohrozením vôd je také nakladanie s odpadovými vodami, osobitnými vodami alebo zaobchádzanie s 
nebezpe nými látkami, ktoré mô~e ma  za následok zhoraenie stavu vôd,č ť
ac)  eutrofizáciou  je  obohacovanie  vody  ~ivinami,  najmä  zlú eninami  dusíka  a  fosforu,  ktoré  má  zač  
následok  zvýaený  rast  siníc,  rias  a  vyaaích  rastlinných  foriem,  ím  mô~e  dôjs  k  ne~iaducemuč ť  
zhoraovaniu ekologickej stability a kvality tejto vody,
ad) hydroenergetickým potenciálom vodného toku je mechanická energia produkovaná pohybom masy vody v 
prirodzenom koryte alebo v umelom koryte; hydroenergetický potenciál vodných tokov je ich sú as ou a ječ ť  
vo vlastníctve Slovenskej republiky, 3)
ae) energetickou vodou je voda odobratá na ú ely vyu~itia jej hydroenergetického potenciálu,č
af) vodohospodárskou slu~bou je ka~dá innos ,  ktorá sa poskytuje pre domácnosti, verejné inatitúcieč ť  
alebo hospodársku innos , ako je odber, vzdúvanie, zachytávanie, úprava a dodávanie povrchových vôd ač ť  
podzemných vôd, odvádzanie a istenie odpadových vôd s následným vypúa aním do recipienta,č ť
ag) hydrogeologickým kolektorom podzemnej vody je horninové teleso, ktorého pórovitos  a priepustnosť ť 
sú v porovnaní s okolitým horninovým prostredím nato ko vä aie, ~e gravita ná voda v om mô~e prúdiľ č č ň ť 
rýchlejaie a mo~no z neho odobera  významnejaie mno~stvo podzemnej vody,ť
ah)  najlepaou  dostupnou  technikou  je  technika  zodpovedajúca  najú innejaiemu  a  progresívnemu  stavuč  
rozvoja inností, technológií a metód ich prevádzkovania, ktorá je ekonomicky a technicky dostupná ač  
ktorá zabezpe uje vysoký stupe  ochrany zdravia udí a ~ivotného prostredia.č ň ľ
 

§ 3

Rozdelenie vôd

(1) Vody sa lenia na povrchové vody a podzemné vody.č
 

(2) Povrchovými vodami sú vody prirodzene sa vyskytujúce na zemskom povrchu. Sú nimi
a) rieky, potoky a ostatné vodné toky,
 
b) ob asne te úce nesústredené vody,č č
 
c) jazerá a iné stojaté povrchové sústredenia vody,
 
d) vody, ktoré sa vyskytujú na území chránenom pred zaplavením pri povodni a ktoré nemô~u pri zvýaenom 
vodnom stave vo vodnom toku odteka  prirodzeným spôsobom ( alej len "vnútorná voda").ť ď
 

(3) Podzemnými vodami sú vaetky vody nachádzajúce sa pod povrchom zeme v pásme nasýtenia a v 
bezprostrednom kontakte s pôdou alebo s pôdnym podlo~ím vrátane podzemných vôd slú~iacich ako médium na 
akumuláciu, transport a exploatáciu zemského tepla z horninového prostredia ( alej len "geotermálnaď  
voda"). Podzemnými vodami zostávajú podzemné vody aj po ich odkrytí prirodzeným prepadom ich nadlo~ia, 
banskou innos ou, 4) innos ou vykonávanou banským spôsobom 5) alebo vykonaním inej obdobnej innosti.č ť č ť č
 

(4) Podzemné vody sú prednostne ur ené na zásobovanie obyvate stva pitnou vodou a na ú ely, nač ľ č  
ktoré je pou~itie pitnej vody ustanovené osobitným predpisom. 6) Iné pou~itie podzemných vôd je mo~né 
iba pri zachovaní ich prednostného ur enia.č
 

(5) Na vody, ktoré sú vyhlásené za prírodné lie ivé zdroje a za prírodné zdroje minerálnychč  
stolových vôd pod a  osobitného predpisu, 7) a na vody, ktoré sú vyhradenými nerastmi pod a  osobitnéhoľ ľ  
predpisu 8) ( alej len "osobitné vody"), sa tento zákon vz ahuje, len ak to výslovne ustanovuje.ď ť
 

(6) Banské vody sa na ú ely tohto zákona pova~ujú za povrchové vody alebo podzemné vody a tentoč  
zákon sa na ne vz ahuje, ak osobitný predpis 9) neustanovuje inak.ť
 

DRUHÁ ASČ Ť

VÝSKYT A STAV POVRCHOVÝCH VÔD A PODZEMNÝCH VÔD

§ 4

Zis ovanie výskytu a hodnotenie stavu povrchových vôd a stavu podzemných vôdť

(1) Stavom povrchových vôd je vaeobecné vyjadrenie stavu útvaru povrchových vôd, ktorý je ur enýč  



ekologickým stavom alebo chemickým stavom pod a toho, ktorý z nich je horaí.ľ
 

(2) Ekologickým stavom je vyjadrenie kvality atruktúry a funkcie vodných ekosystémov viazaných 
na povrchové vody.
 

(3) Dobrým stavom povrchových vôd je stav útvaru povrchových vôd, ak je jeho ekologický stav a 
chemický stav aspo  dobrý.ň
 

(4)  Dobrým ekologickým  stavom povrchových  vôd je  stav útvaru  povrchových vôd  ur ený  pod ač ľ  
prísluanej klasifikácie (§ 81 ods. 2).
 

(5) Dobrým chemickým stavom povrchových vôd je chemický stav útvaru povrchových vôd potrebný na 
dosiahnutie environmentálnych cie ov pre útvary povrchových vôd uvedených vo vykonávacom predpise, 10)ľ  
pri ktorom koncentrácie zne is ujúcich látok nepresahujú prísluané environmentálne normy kvality.č ť
 

(6) Stavom podzemných vôd je vaeobecné vyjadrenie stavu útvaru podzemných vôd, ktorý je ur enýč  
kvantitatívnym stavom alebo chemickým stavom pod a toho, ktorý z nich je horaí.ľ
 

(7) Kvantitatívnym stavom je vyjadrenie miery ovplyvnenia útvaru podzemných vôd ich priamymi a 
nepriamymi odbermi.
 

(8) Dobrým stavom podzemných vôd je stav útvaru podzemných vôd, ak je jeho kvantitatívny stav a 
chemický stav aspo  dobrý.ň
 

(9) Dobrým kvantitatívnym stavom podzemných vôd je kvantitatívny stav útvaru podzemných vôd 
ur ený pod a prísluanej klasifikácie (§ 81 ods. 2).č ľ
 

(10) Dobrým chemickým stavom podzemných vôd je chemický stav útvaru podzemných vôd ur ený pod ač ľ  
prísluanej klasifikácie (§ 81 ods. 2).
 

(11) Dobrým ekologickým potenciálom je stav výrazne zmeneného vodného útvaru alebo umelého 
vodného útvaru ur ený pod a prísluanej klasifikácie (§ 81 ods. 2).č ľ
 

(12) Zis ovaním výskytu a hodnotením stavu povrchových vôd a podzemných vôd sa zabezpe ujúť č  
podklady  potrebné  na  tvorbu  koncepcií  trvalo  udr~ate ného  vyu~ívania  vôd  a  ich  ochrany,  na  výkonľ  
atátnej vodnej správy a na poskytovanie informácií verejnosti. Zis ovanie výskytu a hodnotenie stavuť  
povrchových vôd a podzemných vôd sa komplexne vykonáva v povodiach a v iastkových povodiach.č
 

(13) Povodím je územie, z ktorého celý povrchový odtok vteká prostredníctvom riek, potokov alebo 
jazier do mora v jednom ústí, estuári alebo delte. iastkovým povodím je územie, z ktorého celýČ  
povrchový odtok vteká prostredníctvom riek, potokov alebo jazier do ur itého profilu vodného toku.č
 

(14) V rámci zis ovania výskytu a hodnotenia stavu povrchových vôd a podzemných vôd sa vykonávať
a) identifikácia útvarov povrchových vôd a útvarov podzemných vôd vrátane ich ur enia na rôzne spôsobyč  
pou~ívania, najmä na
1. vodné útvary na odbery povrchových vôd pre pitnú vodu,
2. vody vhodné na kúpanie,
3. vody vhodné pre ~ivot a reprodukciu pôvodných druhov rýb,
 
b) sledovanie kvality a mno~stva vôd a vodných stavov v útvaroch povrchových vôd na ú ely hodnoteniač  
ekologického stavu, chemického stavu a ekologického potenciálu,
 
c) sledovanie a hodnotenie kvantitatívneho stavu a chemického stavu útvarov podzemných vôd,
 
d) bilancovanie mno~stva a kvality povrchových vôd a podzemných vôd ( alej len "vodná bilancia"),ď
 
e) sledovanie a hodnotenie stavu povrchových vôd a stavu podzemných vôd a chránených území pod aľ  
Ministerstvom  ~ivotného  prostredia  Slovenskej  republiky  ( alej  len  "ministerstvo")  schválenýchď  
programov  monitorovania;  zásady  na  vypracovanie  programu  monitorovania  kvality  vôd  v  zranite nýchľ  
oblastiach sú uvedené v prílohe . 2,č
 
f)  hodnotenie  stavu  v  zneakod ovaní  komunálnych  odpadových  vôd  a  istiarenských  kalov  na  základeň č  
situa ných správ, ktoré ka~dé dva roky vypracúva orgán atátnej vodnej správy,č
 
g) registrácia chránených území,
 
h) vytváranie a prevádzkovanie informa ných systémov.č
 

(15) Ministerstvo zabezpe uje zis ovanie výskytu a hodnotenie stavu povrchových vôd a podzemnýchč ť  
vôd prostredníctvom právnickej osoby poverenej ministerstvom 11) ( alej len "poverená osoba") a správcuď  
vodohospodársky významných vodných tokov.
 

(16) Najvyaaím odborným orgánom a metodickým orgánom na zis ovanie stavu povrchových vôd a stavuť  
podzemných vôd je Národné referen né laboratórium pre oblas  vôd na Slovensku. Metodiky ur ené Národnýmč ť č  



referen ným  laboratóriom pre oblas  vôd na Slovensku na stanovovanie jednotlivých prvkov chemickéhoč ť  
stavu vôd a ekologického stavu vôd sú záväzné pre jednotlivé laboratóriá, ktoré vykonávajú rozbory vôd 
potrebné na výkon orgánov atátnej správy a sú publikované vo Vestníku Ministerstva ~ivotného prostredia 
Slovenskej republiky ( alej len � vestník� ).ď
 

(17)  Ministerstvo,  poverená  osoba  a  správca  vodohospodársky  významných  vodných  tokov  mô~u 
po~adova  na ú ely zis ovania výskytu a hodnotenia stavu povrchových vôd a podzemných vôd údaje odť č ť  
toho, kto nakladá s povrchovými vodami alebo s podzemnými vodami, od orgánov verejnej správy a od 
prevádzkovate ov  informa ného  systému. 12) Po~adované údaje sa poskytujú bezplatne. Ochrana údajovľ č  
pod a osobitných predpisov nie je tým dotknutá. 13)ľ
 

§ 5

Environmentálne ciele

(1) Na zabezpe enie ochrany vôd a jej trvalo udr~ate ného vyu~ívania sa ur ujú environmentálneč ľ č  
ciele pre
a) útvary povrchových vôd,
 
b) útvary podzemných vôd,
 
c) chránené územia, ktorými sú
1. územia s povrchovou vodou ur enou na odber pre pitnú vodu,č
2. územia s vodou vhodnou na kúpanie,
3. územia s povrchovou vodou vhodnou pre ~ivot a reprodukciu pôvodných druhov rýb,
4. chránené oblasti prirodzenej akumulácie vôd ( alej len "chránená vodohospodárska oblas "),ď ť
5. ochranné pásma vodárenských zdrojov,
6. citlivé oblasti,
7. zranite né oblasti,ľ
8. chránené územia a ich ochranné pásma pod a osobitného predpisu. 14)ľ
 

(2) Environmentálne ciele pre útvary povrchových vôd sú
a)  dosiahnu  dobrý  stav  povrchových  vôd  opatreniami,  ktoré  zabezpe ia  ich  ochranu,  zlepaovanie,ť č  
obnovovanie stavu útvarov povrchových vôd a zabránia zhoraovaniu ich sú asného stavu,č
 
b)  dosiahnu  dobrý  ekologický  potenciál  a  dobrý  chemický  stav  umelých  vodných  útvarov  a  výrazneť  
zmenených vodných útvarov opatreniami, ktoré zabezpe ia ich ochranu a zlepaenie sú asného stavu,č č
 
c) zabezpe i  postupné zni~ovanie zne istenia akodlivými látkami,č ť č
 
d) postupne obmedzova  vypúa anie obzvláa  akodlivých látok a~ do skon enia ich vypúa ania.ť ť ť č ť
 

(3) Environmentálne ciele pre útvary podzemných vôd sú
a)  dosiahnu  dobrý  stav  podzemných  vôd  opatreniami,  ktoré  zabezpe ia  ich  ochranu,  zlepaovanie  ať č  
obnovovanie stavu útvarov podzemných vôd, rovnováhu medzi odbermi podzemných vôd a dopl ovaním ichň  
mno~stiev,
 
b) zabráni  vnikaniu zne is ujúcich látok do podzemných vôd alebo jeho obmedzovanie tak, aby nedoalo kť č ť  
zhoraovaniu stavu útvarov podzemných vôd,
 
c)  dosiahnu  postupné  zni~ovanie  zne istenia  podzemných  vôd  opatreniami,  ktoré  zabránia  trvalémuť č  
vzostupnému trendu koncentrácií zne is ujúcich látok v podzemných vodách v dôsledku udskej innosti.č ť ľ č
 

(4) Pre chránené územia platia environmentálne ciele uvedené v odsekoch 2 a 3, ak tento zákon 
alebo osobitný predpis 15) neustanovuje prísnejaie po~iadavky.
 

(5) Ak sa na útvar povrchovej vody alebo na útvar podzemnej vody vz ahuje viac environmentálnychť  
cie ov, uplatní sa najprísnejaí environmentálny cie .ľ ľ
 

§ 6

Vodná bilancia

(1) Vodnú bilanciu tvorí hydrologická bilancia a vodohospodárska bilancia. Základnou bilan nouč  
jednotkou je iastkové povodie.č
 

(2) Hydrologická bilancia porovnáva zmeny v mno~stvách vôd v povodí, v iastkovom povodí aleboč  
vo vodnom útvare za ur ený asový interval.č č
 

(3) Vodohospodárska bilancia porovnáva po~iadavky na odbery povrchových vôd a podzemných vôd, na 
vypúa anie odpadových vôd a osobitných vôd s vyu~ite ným mno~stvom vôd a ich kvalitou.ť ľ
 

(4) Vyu~ite ným  mno~stvom podzemnej vody je dlhodobý priemer mno~stva vody dopl ujúcej vodnýľ ň  
útvar podzemnej vody za jeden rok zmenaený o dlhodobý ro ný  odtok potrebný na to, aby sa dosiaholč  



ekologický stav ur ený pre povrchové vody a aby sa zabránilo výraznejaiemu poakodeniu od vôd priamoč  
závislých ekosystémov v krajine.
 

(5) Ten, kto odoberá povrchovú vodu alebo podzemnú vodu z jedného zdroja v mno~stve nad 15 000 
m3 ro ne alebo nad 1 250 m3 mesa ne alebo vyu~íva osobitné vody na podnikate skú innos , je povinnýč č ľ č ť  
oznamova  údaje o týchto odberoch a údaje ur ené v povolení pod a § 21 ods. 2 písm. b) a c) raz ro neť č ľ č  
poverenej osobe, ktorá ich poskytne správcovi vodohospodársky významných vodných tokov.
 

(6) Ten, kto vypúa a odpadové vody alebo osobitné vody do povrchových vôd v mno~stve nad 10 000ť  
m3 ro ne alebo nad 1 000 m3 mesa ne, je povinný oznamova  údaje o vypúa aných odpadových vodách a údaječ č ť ť  
ur ené v povolení pod a  § 21 ods. 2 písm. d) raz ro ne poverenej osobe, ktorá ich poskytne správcovič ľ č  
vodohospodársky významných vodných tokov.
 

(7) Ten, kto pri zemných prácach, geologickom prieskume, banskej innosti alebo inej obdobnejč  
innosti  zistí zdroj podzemných vôd s výdatnos ou  vä aou  ako 0,2 l.s-1, je povinný to neodkladneč ť č  
oznámi  poverenej osobe. Túto povinnos  má aj vlastník pozemku, na ktorom zistí zdroj podzemnej vody sť ť  
výdatnos ou vä aou ako 0,2 l.s-1, ako aj ten, kto pri odbere podzemnej vody zistí odliané mno~stvo jejť č  
výskytu,  ako  predpokladal  prieskum  alebo  projekt.  Ak  sa  výsledky  geologických  prác  vyhodnocujú  v 
závere nej  správe,  16)  je  rieaite  geologickej  úlohy  povinný  neodkladne  doru i  závere nú  správuč ľ č ť č  
poverenej osobe.
 

§ 7

Vody ur ené na odbery vôd pre pitnú voduč

(1)  Vodárenskými  zdrojmi  sú  vody  v  útvaroch  povrchových  vôd  a  v  útvaroch  podzemných  vôd 
vyu~ívané na odbery vôd pre pitnú vodu alebo vyu~ite né  na zásobovanie obyvate stva pre viac ako 50ľ ľ  
osôb, alebo umo~ ujúce odber vôd na takýto ú el v priemere vä aom ako 10m3 za de  v pôvodnom staveň č č ň  
alebo po ich úprave.
 

(2) Vodárenský zdroj, ktorým je vodný tok, je vodárenským tokom.
 

(3) Povrchové vody ur ené na odbery vôd pre pitnú vodu musia sp a  po~iadavky na kvalitu vodyč ĺň ť  
pod a  vykonávacieho predpisu; 10) ich splnenie sa nevy~aduje pri záplavách alebo iných prírodnýchľ  
katastrofách.
 

(4) Po~iadavky na kvalitu vody pod a  odseku 3 v ukazovate och, ktoré sú osobitne ustanovené voľ ľ  
vykonávacom predpise, 10) sa nemusia dodr~a  priť
a) prirodzenom obohacovaní povrchovej vody látkami v týchto ukazovate och,ľ
 
b) plytkých jazerách s h bkou menaou ako 20 m a s dobou výmeny vody dlhaou ako jeden rok, do ktorých saĺ  
nevypúa ajú odpadové vody.ť
 

(5) Na dosiahnutie po~iadaviek na kvalitu povrchových vôd ur ených na odbery vôd pre pitnú voduč  
ministerstvo vypracúva program opatrení a asový rozvrh ich realizácie.č
 

(6) Ukazovatele kvality pitnej vody a ich kontrolu ustanovuje osobitný predpis. 17)
 

§ 8

Vody vhodné na kúpanie

(1) Vody vhodné na kúpanie sú te úce alebo stojaté vody, v ktorých je kúpanie povolené alebo nieč  
je kúpanie zakázané a v ktorých sa tradi ne kúpe vä aí po et udí. Po~iadavky na kvalitu vody, v ktorejč č č ľ  
je kúpanie povolené, ustanovuje osobitný predpis. 18)
 

(2) Identifikáciu vôd vhodných na kúpanie pod a  odseku 1 vykoná ministerstvo v spolupráci sľ  
Úradom verejného zdravotníctva. 19)
 

(3) Vody vhodné na kúpanie vyhlasuje orgán atátnej vodnej správy na základe identifikácie pod aľ  
odseku 2.
 

(4)  Ak  vody  vhodné  na  kúpanie  nesp ajú  po~iadavky  na  kvalitu  vody  ustanovené  osobitnýmĺň  
predpisom, 18) orgán atátnej vodnej správy vydá v spolupráci s orgánom na ochranu zdravia opatrenia na 
ich dosiahnutie.
 

§ 9

Vody ur ené na závlahyč

(1) Vody ur ené na závlahy nesmú negatívne ovplyv ova  zdravie udí  a zvierat, pôdu, úrodu ač ň ť ľ  
stav  povrchových  vôd  a  podzemných  vôd.  Kvalitatívne  ciele  povrchových  vôd  ur ených  na  závlahy  súč  
ustanovené vo vykonávacom predpise. 10)
 



(2)  Vody  na  závlahy  a  podmienky  na  ich  vyu~itie  pod a  druhu  zavla~ovaných  plodín  ur ujeľ č  
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky ( alej len "ministerstvo pôdohospodárstva").ď
 

(3)  Sledovanie  kvality  vôd  ur ených  na  závlahy  zabezpe uje  ministerstvo  pôdohospodárstva  vč č  
spolupráci so správcom vodohospodársky významných vodných tokov.
 

§ 10

Vody vhodné pre ~ivot rýb a reprodukciu pôvodných druhov rýb

(1) Povrchové vody ur ené ako vody vhodné pre ~ivot rýb musia sp a  po~iadavky na kvalitu vodyč ĺň ť  
a po~iadavky osobitne ur ené pre lososové vody a pre kaprové vody pod a osobitného predpisu. 10)č ľ
 

(2) Povrchové vody pod a  odseku 1 ur í orgán atátnej vodnej správy na návrh ministerstva. Akľ č  
povrchové vody nevyhovujú pre ~ivot a reprodukciu rýb, najmä pôvodných druhov rýb, orgán atátnej vodnej 
správy vydá opatrenia na splnenie po~iadaviek na kvalitu vody pod a odseku 1.ľ
 

(3) Po~iadavky na kvalitu vody pod a  odseku 1 sa nevz ahujú na vody v rybníkoch ur ených naľ ť č  
hospodársky chov rýb 20) a v rybochovných zariadeniach.
 

(4) Po~iadavky na kvalitu vody osobitne ustanovené vykonávacím predpisom (§ 81 ods. 1) sa 
nemusia dodr~a  pri výnimo ných meteorologických podmienkach alebo ak voda vhodná pre ~ivot rýb jeť č  
prirodzene obohacovaná látkami, ktoré ovplyv ujú kvalitu vody.ň
 

TRETIA ASČ Ť

VODNÉ PLÁNOVANIE

§ 11

Oblasti povodí a ich správa

(1) Územie Slovenskej republiky je sú as ou povodia Dunaja a povodia Visly, v rámci ktorých súč ť  
pod a  prirodzených hydrologických hraníc vymedzené iastkové povodia a k nim priradené hydrogeologickéľ č  
rajóny.  Hydrogeologické  rajóny  sú  vy lenené  územia  s  podobnými  hydrogeologickými  pomermi,  typomč  
zvodnenia a obehom podzemných vôd.
 

(2) Oblas ami povodia v medzinárodnom povodí Dunaja (úmorie ierneho mora) sú oblas  povodiať Č ť
a) Dunaja, ktorá je vymedzená iastkovým povodím Moravy a iastkovým povodím Dunaja,č č
 
b) Váhu, ktorá je vymedzená iastkovým povodím Váhu a iastkovým povodím Nitry,č č
 
c) Hrona, ktorá je vymedzená iastkovým povodím Hrona, iastkovým povodím Ip a  a iastkovým povodímč č ľ č  
Slanej,
 
d) Bodrogu, ktorá je vymedzená iastkovým povodím Bodrogu,č
 
e) Hornádu, ktorá je vymedzená iastkovým povodím Hornádu a iastkovým povodím Bodvy.č č
 

(3) Oblas ou  povodia v medzinárodnom povodí Visly (úmorie Baltského mora) je oblas  povodiať ť  
Dunajca a Popradu, ktorá je vymedzená iastkovým povodím Dunajca a iastkovým povodím Popradu.č č
 

(4) Správou oblastí povodí na ú ely tohto zákona sa rozumieč
a) vykonávanie úloh spojených so zis ovaním výskytu a hodnotením stavu povrchových vôd a podzemnýchť  
vôd, ktoré ur í ministerstvo,č
 
b)  odborná  príprava  a  aktualizácia  plánov  mana~mentu  oblastí  povodí  ( alej  len  "plán  mana~mentuď  
povodia"),
 
c) sledovanie vplyvu bodového zne istenia na kvalitu vôd v recipientoch,č
 
d) identifikácia ploaného zne is ovania vôd,č ť
 
e)  spolupráca  pri  vypracovaní  Programu  protieróznych  opatrení,  opatrení  na  zvyaovanie  reten nejč  
schopnosti iastkových povodí a koordinácia pri ich vykonávaní,č
 
f) koordinovanie vodohospodárskych úloh územného systému ekologickej stability,
 
g) spracovanie ekonomických analýz nakladania s vodami a uplat ovanie platieb za u~ívanie vôd,ň
 
h)  zabezpe ovanie  stanovísk  z  h adiska  uplat ovania  plánov  mana~mentu  povodí,  technických  a  inýchč ľ ň  
odborných podkladov pre rozhodovaciu a inú správnu innos  orgánov atátnej vodnej správy,č ť
 



i) správa vodohospodársky významných vodných tokov,
 
j) starostlivos  o odkryté podzemné vody z h adiska ochrany výskytu, mno~stva, kvality vôd, vodnýchť ľ  
ekosystémov a od vôd priamo závislých ekosystémov v krajine ( alej len "vodné pomery"),ď
 
k) zabezpe ovanie koncepcie a koordinácia opatrení na zni~ovanie nepriaznivých ú inkov povodní a sucha.č č
 

(5) Správu oblastí povodí vykonáva správca vodohospodársky významných vodných tokov.
 

§ 12

Plánovanie v povodiach a v oblastiach povodí

(1) Plánovanie v povodiach a v oblastiach povodí ( alej len "vodné plánovanie") je sústavnáď  
koncep ná innos  vykonávaná najmä na ú elyč č ť č
a) vaestrannej ochrany vôd a dosiahnutia environmentálnych cie ov,ľ
 
b) vytvárania podmienok pre trvalo udr~ate né vyu~ívanie vodných zdrojov,ľ
 
c) poskytovania vodohospodárskych slu~ieb,
 
d) ochrany pred akodlivými ú inkami vôd.č
 

(2) V rámci vodného plánovania sa vyhotovujú plány mana~mentu povodí a Vodný plán Slovenska, 
ktorých sú as ou sú programy opatrení na dosiahnutie environmentálnych cie ov.č ť ľ
 

§ 13

Plán mana~mentu povodia

(1) Plán mana~mentu povodia je základným nástrojom na dosiahnutie cie ov  vodného plánovania vľ  
oblastiach povodí, ktorý na základe vykonaných analýz sú asného stavu povrchových vôd a podzemných vôdč  
a zhodnotenia vplyvu udskej  innosti  na vodné pomery ustanovuje environmentálne ciele a programyľ č  
opatrení na ich dosiahnutie vrátane finan ného zabezpe enia. Plán mana~mentu povodia sa povinne vyu~ívač č  
v krajinnom plánovaní alebo mô~e by  krajinným plánom.ť
 

(2)  Návrh  plánu  mana~mentu  povodia  vypracúva  ministerstvo  prostredníctvom  ním  riadených 
právnických osôb a správcu vodohospodársky významných vodných tokov v spolupráci s orgánmi atátnej 
vodnej správy, samosprávnymi krajmi a s ostatnými dotknutými orgánmi atátnej správy.
 

(3) Na vypracovanie, prehodnocovanie a aktualizáciu plánu mana~mentu povodia sa ur uje tentoč  
asový a vecný postup:č
a) do 31. decembra 2004 vykona  analýzy charakteristík iastkového povodia, zhodnoti  dopady udskýchť č ť ľ  
inností na stav povrchových vôd a podzemných vôd a vypracova  ekonomické analýzy nakladania s vodami;č ť  
v prípade potreby ich aktualizova  do 31. decembra 2013 a následne ka~dých aes  rokov,ť ť
 
b)  do  31.  decembra  2006  vypracova  a  zverejni  asový  a  vecný  harmonogram  prípravy  návrhu  plánuť ť č  
mana~mentu povodia a ur i  spôsob a formu sprístupnenia verejnosti,č ť
 
c) do 31. decembra 2007 vypracova  a zverejni  identifikáciu významných vodohospodárskych problémov,ť ť  
ktoré  sa  týkajú  nakladania  s  vodami,  ur i  výrazne  zmenené  vodné  útvary,  navrhnú  menej  prísneč ť ť  
environmentálne ciele, prípadne navrhnú  pred ~enie lehôt ich dosiahnutia,ť ĺ
 
d)  do  31.  decembra  2008  vypracova  a  zverejni  návrh  plánu  mana~mentu  povodia  a  sprístupni  hoť ť ť  
verejnosti,
 
e) vypracova  kone ný návrh plánu mana~mentu povodia a zabezpe i  jeho schválenie do 31. decembra 2009.ť č č ť
 

(4) Orgány atátnej vodnej správy na ú el predlo~enia písomných pripomienok sprístupnia v lehoteč  
aiestich mesiacov verejnosti, u~ívate om  vôd, samosprávnym krajom, obciam a dotknutým orgánom atátnejľ  
správy
a) asový a vecný harmonogram prípravy návrhu plánu mana~mentu povodia,č
 
b) identifikované významné vodohospodárske problémy,
 
c) návrh plánu mana~mentu povodia.
 

(5) Návrh plánu mana~mentu povodia schváli ministerstvo a jeho záväznú as ,  ktorá obsahuječ ť  
program  opatrení,  vydá  orgán  atátnej  vodnej  správy  vaeobecne  záväznou  vyhláakou.  Schválený  plán 
mana~mentu povodia sa prehodnocuje a aktualizuje ka~dých aes  rokov.ť
 

§ 14

Vodný plán Slovenska



(1) Vodný plán Slovenska je strategický dokument vodného plánovania, ktorý ur uje rámcové úlohyč  
na  ochranu  a  zlepaenie  stavu  povrchových  vôd  a  podzemných  vôd  a  vodných  ekosystémov,  na  trvalo 
udr~ate né a hospodárne vyu~ívanie vôd, na zlepaenie vodných pomerov, na zabezpe enie územného systémuľ č  
ekologickej stability a na ochranu pred akodlivými ú inkami vôd.č
 

(2) Vypracovanie Vodného plánu Slovenska zabezpe uje  ministerstvo v spolupráci s dotknutýmič  
ústrednými orgánmi atátnej správy. Vodný plán Slovenska je podkladom na vypracovanie Medzinárodného 
plánu  mana~mentu  povodia  Dunaja  a  Medzinárodného  plánu  mana~mentu  povodia  Visly  v  súlade  s 
medzinárodnými záväzkami Slovenskej republiky. 21)
 

(3) Vodný plán Slovenska schváli vláda Slovenskej republiky ( alej len "vláda") a jeho záväznúď  
as ,  ktorá  obsahuje  program  opatrení,  vyhlási  nariadením.  Schválený  Vodný  plán  Slovenska  sač ť  
prehodnocuje a aktualizuje najmenej ka~dých aes  rokov.ť
 

§ 15

Program opatrení

(1) Program opatrení vychádza z analýz vykonaných v rámci vodného plánovania a obsahuje úlohy na 
zabezpe enie  dosiahnutia  environmentálnych  cie ov.  Pre  jednotlivé  úlohy  sa  ur uje  asový  plán  ichč ľ č č  
uskuto nenia,  zdroje  a  spôsoby  úhrady  nákladov  na  ich  uskuto nenie.  Pri  ka~dom  opatrení  sa  musíč č  
vyhodnoti  predpokladaný výsledok z h adiska zlepaenia vodných pomerov v danom vodnom útvare.ť ľ
 

(2) Základné opatrenia sú zamerané najmä na
a) ochranu vodárenských zdrojov,
 
b) reguláciu odberov povrchových vôd a podzemných vôd, ktoré mô~u významne ovplyvni  iné nakladanie sť  
vodami a vodné ekosystémy,
 
c) vyu~ívanie hydroenergetického potenciálu,
 
d) vypúa anie komunálnych odpadových vôd do povrchových vôd a do podzemných vôd,ť
 
e) zabránenie vypúa aniu priemyselných odpadových vôd s obsahom obzvláa  akodlivých látok,ť ť
 
f) ochranu vôd pred zne istením vôd z po nohospodárskych inností,č ľ č
 
g) zabránenie únikom nebezpe ných látok do povrchových vôd a do podzemných vôd,č
 
h) vytvorenie vyhovujúcich hydromorfologických podmienok útvarov povrchovej vody, ktorými sa dosiahne 
dobrý ekologický stav alebo dobrý ekologický potenciál,
 
i) prevenciu mimoriadneho zhoraenia vôd,
 
j) zni~ovanie nepriaznivých ú inkov povodní a sucha.č
 

(3) Doplnkové opatrenia sú administratívne a ekonomické nástroje, rozhodnutia orgánov atátnej 
správy,  kódexy  správnych  postupov  smerujúce  k  zabezpe eniu  ochrany  vôd,  obnovy  mokradí,  stavebnéč  
projekty,  revitaliza né  projekty,  výskumné,  vývojové  a  vzdelávacie  projekty  a  dohody  na  vykonanieč  
vodohospodárskych slu~ieb a iné potrebné opatrenia.
 

(4) Opatrenia na dosiahnutie environmentálnych cie ov  prijaté v programe opatrení sa musiaľ  
realizova  do troch rokov od schválenia Vodného plánu Slovenska a schválenia plánu mana~mentu povodia.ť
 

(5) Orgány atátnej správy sú povinné pri spracúvaní základných dokumentov podpory regionálneho 
rozvoja 22) a územnoplánovacej dokumentácie a pri rozhodovaní vychádza  z Vodného plánu Slovenska, zť  
plánov mana~mentu povodí a z programov opatrení.
 

§ 16

Osobitosti ur ovania environmentálnych cie ovč ľ

(1) Environmentálne ciele ur ené na dosiahnutie dobrého stavu povrchových vôd a dobrého stavuč  
podzemných vôd sa musia zabezpe i  plnením programu opatrení, ktoré sú ustanovené v pláne mana~mentuč ť  
povodí do 31. decembra 2015.
 

(2) Lehotu uvedenú v odseku 1 mo~no pred ~i , akĺ ť
a)  zlepaenie  stavu  vodných  útvarov  mo~no  dosiahnu  technickými  opatreniami  iba  v  etapách,  ktoréť  
presiahnu túto lehotu,
 
b) opatrenia na zlepaenie stavu vodných útvarov si vy~adujú neprimerané náklady,
 
c) prírodné podmienky neumo~ ujú zlepaenie stavu vodných útvarov v tejto lehote.ň



 
(3) Lehotu pod a  odseku 1 mo~no pred ~i  najviac na obdobie ustanovené na vykonanie dvochľ ĺ ť  

prehodnotení  plánov  mana~mentu  povodí  (§  13  ods.  5)  s  výnimkou  prípadov,  ke  prírodné  podmienkyď  
neumo~ ujú dosiahnu  environmentálne ciele v priebehu tohto obdobia; pred ~enie lehôt mo~no uskuto niň ť ĺ č ť 
len  na  ú ely  postupného  dosahovania  environmentálnych  cie ov  za  predpokladu,  ~e  nenastane  alaieč ľ ď  
zhoraenie stavu vodného útvaru.
 

(4)  Menej  prísne  environmentálne  ciele  mo~no  ur i  pre  útvary  povrchových  vôd  a  útvaryč ť  
podzemných vôd, ktorých prirodzený stav alebo stav zmenený udskou innos ou je taký, ~e dosiahnutieľ č ť  
environmentálnych  cie ov  je  technicky  neuskuto nite né  alebo  ~e  predstavuje  neprimerané  náklady;ľ č ľ  
nevz ahuje sa to na environmentálne ciele, ktoré majú zabráni  zhoraovaniu stavu útvarov povrchovýchť ť  
vôd,  a  na  postupné  zni~ovanie  zne istenia  povrchových  vôd  a  podzemných  vôd  akodlivými  látkami  ač  
postupné obmedzovanie zne istenia obzvláa  akodlivými látkami.č ť
 

(5) Za nesplnenie environmentálnych cie ov sa nepova~ujeľ
a)  do asné  zhoraenie  stavu  vodných  útvarov  v  dôsledku  výnimo ných  prírodných  vplyvov  alebo  inýchč č  
nepredvídate ných okolností, najmä povodní, dlhodobého sucha alebo mimoriadneho zhoraenia kvality vôd,ľ
 
b) zmena fyzikálnych vlastností útvarov povrchových vôd alebo zmena úrovne hladiny útvarov podzemných 
vôd,
 
c) zhoraenie stavu útvarov povrchových vôd z ve mi dobrého stavu na dobrý stav v dôsledku nových trvaloľ  
udr~ate ných rozvojových inností.ľ č
 

(6) Ak sa monitorovaním stavu povrchových vôd a podzemných vôd zistí, ~e environmentálne ciele 
ur ené pre vodný útvar nebude mo~né dosiahnu , trebač ť
a) preskúma  prí iny, ktoré bránia plneniu environmentálnych cie ov,ť č ľ
 
b) posúdi  vydané povolenie na osobitné u~ívanie vôd,ť
 
c) prehodnoti  a aktualizova  programy monitorovania,ť ť
 
d) ur i  dopl ujúce opatrenia potrebné na dosiahnutie environmentálnych cie ov, a ak je to potrebné,č ť ň ľ  
zmeni  povolenie na osobitné u~ívanie vôd; ak nemo~no environmentálne ciele splni  z dôvodov pod ať ť ľ  
odseku 5 písm. a), dopl ujúce opatrenia sa nemusia prija .ň ť
 

(7) Uplatnenie postupov pod a odsekov 1 a~ 6 treba odôvodni  v plánoch mana~mentu povodí.ľ ť
 

`TVRTÁ ASČ Ť

NAKLADANIE S VODAMI

§ 17

Základné povinnosti pri nakladaní s vodami

(1) Nakladanie s vodami je
a) odber povrchových vôd a podzemných vôd na rôzne ú ely jej pou~itia,č
 
b) odvádzanie a vypúa anie povrchových vôd a podzemných vôd,ť
 
c) vzdúvanie, zadr~iavanie, akumulácia, zni~ovanie hladiny povrchových vôd a podzemných vôd,
 
d) vypúa anie odpadových vôd do povrchových vôd a do podzemných vôd,ť
 
e) vyu~ívanie hydroenergetického potenciálu vodných tokov,
 
f) pou~ívanie povrchových vôd a podzemných vôd na plavbu alebo plavenie dreva, na rekreáciu a vodné 
aporty, na chov rýb a vodnej hydiny alebo iných ~ivo íchov,č
 
g) vykonávanie iných innosti, ktoré vyu~ívajú vlastnosti povrchových vôd a podzemných vôd,č
 
h) innos  ovplyv ujúca vodné pomery,č ť ň
 
i) vyu~ívanie energetického potenciálu podzemných vôd.
 

(2) Ten, kto nakladá s vodami, je povinný dba  o ich ochranu, vynaklada  potrebné úsilie nať ť  
zlepaovanie ich stavu a zabezpe ova  ich hospodárne a ú elné vyu~ívanie pod a  podmienok a po~iadaviekč ť č ľ  
tohto  zákona  a  dba  tie~  na  to,  aby  neboli  poruaované  práva  iných  a  záujmy  chránené  osobitnýmiť  
predpismi; 23) je povinný dba  aj na ochranu vodných pomerov a na ochranu vodných stavieb.ť
 

(3) Ten, kto nakladá s vodami na výrobné ú ely, je povinný vykonáva  úpravy v technológii výrobyč ť  
a prijíma  opatrenia na viacnásobné pou~ívanie vôd.ť



 
(4) Pri vypúa aní odpadových vôd z priemyselného zdroja sa musia v nich obsiahnuté akodlivéť  

látky postupne zni~ova  a obzvláa  akodlivé látky postupne obmedzova  s cie om ich úplného vylú enia.ť ť ť ľ č
 

(5) Opatrenia prijaté na ochranu vôd a na obmedzovanie alebo na vylú enie vypúa ania niektorýchč ť  
zne is ujúcich látok do povrchových vôd alebo do podzemných vôd nesmú ma  za následok poakodzovanie 24)č ť ť  
iných zlo~iek ~ivotného prostredia, najmä ovzduaia a pôdy.
 

§ 18

Vaeobecné u~ívanie vôd

(1) Ka~dý mô~e na vlastné nebezpe enstvo a bez povolenia alebo súhlasu orgánu atátnej vodnejč  
správy  odobera  alebo  inak  pou~íva  povrchové  vody  alebo  podzemné  vody  na  uspokojovanie  osobnýchť ť  
potrieb domácností, ak sa takýto odber alebo iné pou~ívanie vykonáva na mieste, ktoré je na to vhodné, 
jednoduchým vodným zariadením a spôsobom, ktorý neobmedzí alebo neznemo~ní rovnaké pou~ívanie iným 
osobám.
 

(2)  Povolenie  alebo  súhlas  orgánu  atátnej  vodnej  správy  nie  sú  potrebné  na  zachytávanie 
povrchovej vody jednoduchými vodnými zariadeniami na jednotlivých nehnute nostiach ani na zmenu jejľ  
prirodzeného odtoku ob asne te úcich nesústredených vôd na ú ely  ochrany týchto nehnute ností  protič č č ľ  
akodlivým ú inkom vody.č
 

(3) Jednoduchými vodnými zariadeniami na odbery podzemných vôd sú domové studne, z ktorých sa 
podzemná voda erpá ru ne a pramenné záchytky s výdatnos ou prame a menaou ako 10 l/min. a prenosnéč č ť ň  
nádoby.
 

(4) Jednoduchými vodnými zariadeniami na odbery povrchových vôd sú zariadenia na gravita nýč  
odber povrchových vôd alebo na ich erpanie s mo~nos ou odberu do 60 l/min. Jednoduchými zariadeniamič ť  
na zachytávanie povrchových vôd je zvod a zachytenie povrchových vôd v nádr~iach s obsahom vody do 5 
m3, záchytné priekopy, zvod a zachytenie vôd v nádr~iach z povrchového odtoku.
 

(5) Pri vaeobecnom u~ívaní vôd sa nesmie ohrozova  ani zhorai  ich kvalita alebo zdravotnáť ť  
bezchybnos ,  poakodzova  ~ivotné  prostredie  a  prírodné  dedi stvo,  zhoraova  odtokové  pomery,ť ť č ť  
poakodzova  brehy, vodné stavby a zariadenia, zariadenia na chov rýb. Vaeobecné u~ívanie vôd nesmieť  
slú~i  na podnikate ské ú ely.ť ľ č
 

(6) Orgán atátnej vodnej správy mô~e vaeobecné u~ívanie vôd bez náhrady obmedzi , zmeni  aleboť ť  
zakáza , ak to vy~aduje ochrana zdravia a bezpe nos  osôb, ochrana vodných stavieb a zariadení, ochranať č ť  
rybárstva a ochrana prírody a krajiny. Pôsobnos  orgánov na ochranu zdravia pod a  osobitného predpisuť ľ  
25) nie je tým dotknutá.
 

§ 19

Pou~ívanie vôd na plavbu a na plavenie dreva

(1) Pou~íva  vody na plavbu a na plavenie dreva a odobera  ich v potrebnom mno~stve na prevádzkuť ť  
plavidiel mo~no bez povolenia alebo súhlasu orgánu atátnej vodnej správy.
 

(2)  Na  povrchových  vodách  nachádzajúcich  sa  v  ochranných  pásmach  vodárenských  zdrojov,  na 
vodných nádr~iach ur ených na hospodársky chov rýb a na odkrytých podzemných vodách je zakázaná plavbač  
plavidiel  so  spa ovacími  motormi.  O  výnimkách  zo  zákazu  plavby  na  odkrytých  podzemných  vodách  naľ  
aportovú  a  rekrea nú  innos  rozhoduje  v  jednotlivých  prípadoch  orgán  atátnej  vodnej  správy  poč č ť  
prerokovaní so `tátnou plavebnou správou a správcom vodohospodársky významných vodných tokov.
 

(3) Ustanovenie odseku 2 sa nevz ahuje na plavidláť
a) správcu vodohospodársky významných vodných tokov, polície, ozbrojených síl Slovenskej republiky, 
hasi ských jednotiek, `tátnej plavebnej správy, ak sa pou~ívajú na slu~obné ú ely,č č
 
b) pou~ité v spojitosti s údr~bou vodných tokov, výstavbou, opravami a s údr~bou vodných stavieb a 
iných stavieb nachádzajúcich sa vo vodách a na ich brehoch,
 
c) pou~ité na meranie vo vodných tokoch,
 
d) pou~ité na potrebné zabezpe enie zdravotnej slu~by a záchrannej slu~by, ako aj pri príprave a výkoneč  
ochrany pred povod ami a pri vykonávaní opatrení pri mimoriadnom zhoraení kvality vôd a odstra ovaníň ň  
jeho akodlivých následkov.
 

(4) Pri pou~ívaní vody na plavbu a na plavenie dreva sa nesmie ohrozova  kvalita alebo zdravotnáť  
bezchybnos  vôd, bezpe nos  osôb a stavieb, záujmy rekreácie a narúaa  prírodné prostredie. Zakazuje sať č ť ť  
vypúa a  do vôd iné odpadové vody ako splaakové odpadové vody (odsek 5) a vhadzova  vaetky druhyť ť ť  
odpadov,  ktoré  vznikajú  na  plavidlách,  a  zostatky  prepravovaného  nákladu  s  výnimkou  vybagrovaného 
materiálu z týchto vôd.
 



(5) Prevádzkovate  plavidla mô~e vypúa a  splaakové odpadové vody, len ak je plavidlo vybavenéľ ť ť  
potrebným zariadením na istenie splaakových odpadových vôd a je zabezpe ená jeho riadna prevádzka. 26)č č  
istiace zariadenie musí ma  ú innos  minimálne 90% v ukazovate och biochemická spotreba kyslíka za päČ ť č ť ľ ť 
dní a nerozpustené látky.
 

(6) Ak pri prevádzke plavidla vznikajú splaakové odpadové vody alebo iné druhy odpadových vôd, 
ktoré  nemo~no  do  vôd  vypúa a ,  je  jeho  prevádzkovate  povinný  vybavi  plavidlo  zariadením  na  ichť ť ľ ť  
akumuláciu a zabráni  ich únikom. Povinnos  vybavi  plavidlo zariadením na akumuláciu a zabráni  ichť ť ť ť  
únikom sa vz ahuje aj na nebezpe né látky. Prevádzkovate  plavidla musí vies  evidenciu o mno~stve ať č ľ ť  
likvidácii týchto vôd a o nebezpe ných látkach.č
 

(7)  Zakazuje  sa  zásobovanie  plavidiel  pohonnými  látkami  alebo  prevádzkovými  hmotami  mimo 
prístavu, ak ich objem v jednotlivých prípadoch je vä aí ako 50 litrov, s výnimkou, ak túto innosč č ť 
zabezpe ujú obslu~né plavidlá.č
 

(8) Ak to vy~aduje ochrana zdravia a bezpe nos  osôb, ochrana kvality vôd a vodných ekosystémov,č ť  
ochrana vodných stavieb a zariadení, mô~e orgán atátnej vodnej správy upravi ,  obmedzi ,  prípadneť ť  
zakáza  pou~ívanie vôd na plavbu.ť
 

(9) Pôsobnos  orgánu atátnej správy pre vnútrozemskú plavbu pod a osobitného predpisu 27) nie jeť ľ  
tým dotknutá.
 

§ 20

Pou~ívanie banských vôd

(1)  Na pou~ívanie  banských vôd  pre vlastnú  potrebu právnickej  osoby alebo  fyzickej osoby-
podnikate a v banskej innosti 28) sa nevy~aduje povolenie ani súhlas orgánu atátnej vodnej správy.ľ č
 

(2)  Ak právnická  osoba alebo  fyzická osoba,  ktorá je  podnikate om,  nepotrebuje  pri svojejľ  
banskej  innosti  banské  vody  na  vlastnú  prevádzku,  je  povinná  umo~ni  odber  a  iné  pou~ívanieč ť  
nepotrebného mno~stva banských vôd tým, ktorým orgán atátnej vodnej správy vydal povolenie na ich 
pou~ívanie.
 

(3) Do banských vôd mo~no vypúa a  iné vody, 29) ktoré vznikli pou~itím banských vôd a ktoréť ť  
obsahujú nerozpustné látky pochádzajúce z vybagrovaného materiálu, len po ich predchádzajúcej úprave, 
ktorou sa dosiahne limitná hodnota zne istenia ustanovená vo vykonávacom predpise 30) (§ 81 ods. 1) preč  
priemyselné odpadové vody z a~by a spracovania kameniva.ť
 

§ 21

Povolenie na osobitné u~ívanie vôd

(1) Povolenie na osobitné u~ívanie vôd je potrebné, ak nejde o pou~ívanie vôd pod a § 18 a~ 20ľ
a) pri povrchových vodách na
1. ich odber,
2. ich vzdúvanie a na iný spôsob akumulácie,
3. vyu~ívanie ich hydroenergetického potenciálu,
 
b) pri podzemných vodách na
1. ich odber,
2. ich akumuláciu,
3. ich erpanie na ú el zni~ovania ich hladiny,č č
4. umelé zvyaovanie ich mno~stva povrchovou vodou,
 
c) na vypúa anie odpadových vôd a osobitných vôd do povrchových vôd alebo do podzemných vôd,ť
 
d) na vypúa anie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd alebo do podzemných vôd,ť
 
e) na vyu~ívanie povrchových vôd alebo podzemných vôd na hospodársky chov rýb alebo na chov vodnej 
hydiny, prípadne iných vodných ~ivo íchov na ú ely podnikania,č č
 
f) na erpanie zne istených podzemných vôd na ú ely zní~enia ich zne istenia alebo zní~enia zne isteniač č č č č  
horninového prostredia a na ich následné vypúa anie do týchto vôd, prípadne do povrchových vôd,ť
 
g)  na  erpanie  podzemných  vôd  a  ich  vypúa anie  do  povrchových  vôd  alebo  do  podzemných  vôd  prič ť  
hydrogeologickom prieskume s predpokladaným asom trvania erpacej skúaky nad pä  dní a pri zakladaníč č ť  
stavieb,
 
h) na zavla~ovanie a odvod ovanie pozemkov vodnými stavbami,ň
 
i) na iné osobitné u~ívanie povrchových vôd a podzemných vôd.
 

(2) Povolenie na osobitné u~ívanie vôd vydáva orgán atátnej vodnej správy fyzickým osobám a 



právnickým osobám. Orgán atátnej vodnej správy ur í ú el, rozsah, as povolenia na osobitné u~ívanieč č č  
vôd, povinnosti a podmienky, za ktorých sa vydáva, pri om v povoleníč
a) na odber povrchových vôd alebo podzemných vôd ur í ich mno~stvo, prípadne asový interval odberu, ač č  
ak odber trvá dlhaie ako jeden rok, mô~e ur i  aj výaku ro ného odberu,č ť č
 
b) na odber povrchových vôd a podzemných vôd v mno~stve uvedenom v § 6 ods. 5 ur í povinnos  merač ť ť 
odoberané  mno~stvo  vôd,  nevyu~ité  mno~stvo  podzemných  vôd  v  prameni  a  hladinu  podzemnej  vody 
vodárenského zdroja,
 
c) na odber povrchových vôd ur ených na zásobovanie pitnou vodou ur í povinnos  pravidelne monitorovač č ť ť 
kvalitu týchto vôd,
 
d)  na  vypúa anie  odpadových  vôd  a  osobitných  vôd  ur í  miesto  a  spôsob  ich  vypúa ania,  mno~stvoť č ť  
vypúa aných  odpadových  vôd  a  osobitných  vôd  a  prípustné  hodnoty  zne istenia  pod a  jednotlivýchť č ľ  
ukazovate ov  ( alej  len  "prípustná  hodnota  zne istenia")  s  výnimkou  vypúa ania  odpadových  vôd  zľ ď č ť  
od ah ovacích objektov pod a  § 36 ods. 9 a vypúa ania vôd do toho istého hydrogeologického kolektoraľ č ľ ť  
pod a  § 37 ods. 6; pri vypúa aní odpadových vôd aj povinnos  sledova  kvalitatívne a kvantitatívneľ ť ť ť  
hodnoty a oznamova  výsledky tohto sledovania orgánu atátnej vodnej správy.ť
 

(3) Povolenie na osobitné u~ívanie vôd nie je potrebné na
a) odbery povrchových vôd a podzemných vôd pri zis ovaní a hodnotení stavu týchto vôd,ť
 
b) vypúa anie vy istených splaakových odpadových vôd z plavidiel,ť č
 
c)  jednorazový  odber  povrchových  vôd  alebo  podzemných  vôd  pri  záchranných  prácach,  mimoriadnych 
udalostiach, po~iaroch a iných ~ivelných pohromách,
 
d) cvi enie hasi ských jednotiek, polície alebo ozbrojených síl Slovenskej republiky; takéto u~ívanieč č  
vôd pri cvi ení treba vopred prerokova  s orgánom atátnej vodnej správy a so `tátnou plavebnou správou,č ť  
a ak ide o vodný tok, oznámi  správcovi vodného toku,ť
 
e)  zásah  hasi ských  jednotiek,  polície  alebo  ozbrojených  síl  Slovenskej  republiky  a  na  zásahč  
ozbrojených síl Slovenskej republiky v ase vojny a vojnového stavu pod a osobitného predpisu. 31)č ľ
 

(4) Povolenie na vypúa anie odpadových vôd do povrchových vôd mo~no vyda  najviac na 10 rokov, ať ť  
ak odpadové vody obsahujú obzvláa  akodlivé látky, najviac na atyri roky. Povolenie na vypúa anieť ť  
odpadových vôd do podzemných vôd mo~no vyda  na atyri roky, ak tento zákon neustanovuje inak.ť
 

(5) Orgán atátnej vodnej správy mô~e platnos  povolenia pred ~i ,  ak sa nezmenia podmienky, zať ĺ ť  
ktorých bolo povolenie vydané.
 

(6) Povolenie na odber povrchových vôd alebo podzemných vôd a na vyu~ívanie hydroenergetického 
potenciálu povrchových vôd a na vyu~ívanie energetického potenciálu podzemných vôd nezaru uje  odberč  
týchto vôd v povolenom mno~stve ani v potrebnej kvalite.
 

(7) Orgán atátnej vodnej správy je viazaný pri povo ovaní odberuľ
a) vôd z vodného toku prietokom vody vo vodnom toku, ktorý eate umo~ uje vaeobecné u~ívanie povrchovýchň  
vôd a zabezpe uje funkcie vodného toku a zachovanie vodných ekosystémov v om ( alej len "minimálnyč ň ď  
zostatkový prietok"),
 
b) podzemných vôd hladinou podzemnej vody, ktorá eate umo~ uje trvalo udr~ate né  vyu~ívanie vodnýchň ľ  
zdrojov a riadnu funkciu vodných útvarov s nimi súvisiacich ( alej len "minimálna hladina podzemnýchď  
vôd").
 

§ 22

Prechod práv a povinností vyplývajúcich z povolenia na osobitné u~ívanie vôd a u~ívanie vôd tre ouť  
osobou

(1) Ak orgán atátnej vodnej správy neustanovuje inak, práva a povinnosti vyplývajúce z povolenia 
na osobitné u~ívanie vôd, ktoré boli vydané na ú el  spojený s vlastníctvom majetku, prechádzajú nač  
alaieho  nadobúdate a  takého  majetku,  ak  bude  tento  majetok  na alej  slú~i  ú elu,  na  ktorý  boloď ľ ď ť č  

povolenie na osobitné u~ívanie vôd vydané. alaí nadobúdatelia sú povinní oznámi  orgánu atátnej vodnejĎ ť  
správy, ~e doalo k prechodu alebo prevodu vlastníctva majetku, s ktorým bolo spojené povolenie na 
osobitné u~ívanie vôd, do dvoch mesiacov odo d a jeho uskuto neniaň č
 

(2) Právnická osoba alebo fyzická osoba mô~e na základe kladného stanoviska orgánu atátnej 
vodnej správy umo~ni  u~ívanie vôd v súlade s povolením na osobitné u~ívanie vôd tretej osobe.ť
 

(3) Ak výdatnos  vyu~ívaného zdroja podzemných vôd prevyauje potrebu u~ívate a,  orgán atátnejť ľ  
vodnej správy mô~e rozhodnú  o pou~ití prebytku vody a o spôsobe prevádzkovania takého zdroja.ť
 

§ 23



Povolenie na niektoré innostič

(1) Povolenie orgánu atátnej vodnej správy je potrebné na
a) vysádzanie, stínanie a odstra ovanie stromov a krov v korytách vodných tokov ( alej len "koryto"),ň ď  
na pobre~ných pozemkoch a v inunda ných územiach,č
 
b) a~bu  piesku, atrku, bahna ( alej len "rie ny  materiál") s výnimkou lie ivého bahna z pozemkovť ď č č  
tvoriacich koryto,
 
c) zasypávanie odstavených ramien vodných tokov, mo iarov a odkrytých podzemných vôd.č
 

(2) Povolenie pod a  odseku 1 písm. a) a b) nie je potrebné, ak tieto innosti vykonáva správcaľ č  
vodného toku v súvislosti so správou vodného toku.
 

(3) Ten, kto vykonáva a~bu povolenú pod a odseku 1 písm. b), je povinný po jej skon ení zamerať ľ č ť 
a zakresli  skuto ný stav miesta a~by do technickej dokumentácie a túto dokumentáciu odovzda  orgánuť č ť ť  
atátnej vodnej správy a správcovi vodného toku.
 

§ 24

Zmena alebo zruaenie povolenia na osobitné u~ívanie vôd

(1) Orgán atátnej vodnej správy mô~e z vlastného podnetu ním vydané povolenie na osobitné 
u~ívanie vôd zmeni  alebo zruai , akť ť
a)  pri  výkone  povolenia  na  osobitné  u~ívanie  vôd  dôjde  k  záva~nému  alebo  opakovanému  poruaeniu 
povinností ur ených týmto zákonom alebo ur ených na jeho základe,č č
 
b) oprávnený nevyu~íva vydané povolenie na osobitné u~ívanie vôd bez vá~neho dôvodu dlhaie ako dva 
roky,
 
c) rozsah vydaného povolenia na osobitné u~ívanie vôd dlhodobo presahuje skuto nú potrebu oprávneného,č
 
d) si to vy~aduje plnenie plánu mana~mentu povodí, programu opatrení a plnenie opatrení na dosiahnutie 
kvality vôd vo vodných útvaroch povrchových vôd ur ených na odber vody pre pitnú vodu, vôd vhodných nač  
kúpanie a vôd vhodných pre ~ivot a reprodukciu pôvodných druhov rýb.
 

(2) Orgán atátnej vodnej správy zmení alebo zruaí ním vydané povolenie na osobitné u~ívanie vôd, 
ak dôjde k zmene
a) kvalitatívnych cie ov alebo limitných hodnôt zne istenia,ľ č
 
b) podmienok rozhodujúcich na vydanie povolenia na osobitné u~ívanie vôd.
 

§ 25

Zánik povolenia na osobitné u~ívanie vôd

Povolenie na osobitné u~ívanie vôd zaniká
a) uplynutím asu, na ktorý bolo vydané,č
 
b) zánikom právnickej osoby alebo smr ou fyzickej osoby, alebo jej vyhlásením za m tvu, ktorej boloť ŕ  
povolenie na osobitné u~ívanie vôd vydané, ak nedoalo k prechodu oprávnenia na alaieho nadobúdate aď ľ  
pod a § 22 ods. 1,ľ
 
c) zánikom vodnej stavby umo~ ujúcej osobitné u~ívanie vôd, ak orgán atátnej vodnej správy do jednéhoň  
roka po zániku vodnej stavby neur í lehotu na jej obnovenie; v takomto prípade povolenie na osobitnéč  
u~ívanie vôd zaniká uplynutím tejto lehoty.
 

§ 26

Povolenie na vodné stavby

(1)  Povolenie  orgánu  atátnej  vodnej  správy  sa  vy~aduje  na  uskuto nenie,  zmenu  alebo  nač  
odstránenie vodnej stavby. Stavebné úpravy na vodnej stavbe mo~no uskuto ova  na základe povoleniačň ť  
alebo  ohlásenia  orgánu  atátnej  vodnej  správy.  Na  uskuto nenie  jednoduchého  vodného  zariadenia  sač  
nevy~aduje povolenie ani ohlásenie orgánu atátnej vodnej správy.
 

(2) V povolení na vodné stavby orgán atátnej vodnej správy ur í  záväzné podmienky 32) nač  
uskuto nenie stavby a u~ívanie stavby.č
 

(3)  Pri  vodných  stavbách  má  orgán  atátnej  vodnej  správy  pôsobnos  stavebného  úradu  pod ať ľ  
osobitného predpisu 33) s výnimkou pôsobnosti vo veciach územného rozhodovania a vyvlastnenia. Orgán 
atátnej vodnej správy, ktorý je prísluaný na povolenie vodnej stavby, rozhoduje aj o u~ívaní stavby 
vydaním kolauda ného rozhodnutia. 34)č
 



(4) Povolenie orgánu atátnej vodnej správy na uskuto nenie,  zmenu alebo odstránenie vodnejč  
stavby  je  sú asne  stavebným  povolením  35)  a  povolenie  na  jej  uvedenie  do  prevádzky  je  sú asneč č  
kolauda ným rozhodnutím. 36)č
 

(5)  Pri  povo ovaní,  výstavbe  a  prevádzke  vodných  stavieb  je  potrebné  sústavne  sledova  aľ ť  
hodnoti  ich vplyv na povrchové vody a podzemné vody a prihliada  na záujmy rybárstva a na ochranuť ť  
prírody a krajiny a dba , aby sa vyu~ívaním jednej prirodzenej vlastnosti vody neznemo~nilo vyu~ívanieť  
iných prirodzených vlastností vody. Pri súbehu záujmov o vyu~ívanie prirodzených vlastností vody mô~e 
orgán atátnej vodnej správy podmieni  povolenie na uskuto nenie vodnej stavbyť č
a) jej pou~ite nos ou na viac ú elov s vyu~ívaním viacerých prirodzených vlastností vody pre viacerýchľ ť č  
u~ívate ov,ľ
 
b) uzavretím dohody viacerých vlastníkov o uskuto není spolo nej vodnej stavby a o uzavretí dohody oč č  
jej budúcej prevádzke.
 

(6) Ak nemo~no zriadi  vodné stavby, ktorými sa upravuje, mení alebo zria uje koryto, vodnéť ď  
stavby na ochranu pred povod ami, priehrady, nádr~e, vodné stavby, ktoré sa zria ujú na plavebné ú elyň ď č  
na cudzej nehnute nosti prostredníctvom prevodu alebo prechodu vlastníckeho práva alebo zriadením právaľ  
vecného bremena, mo~no vo verejnom záujme potrebnú nehnute nos  alebo právo k nej, ak ju nemo~no získaľ ť ť 
dohodou, vyvlastni  pod a osobitného predpisu. 37)ť ľ
 

(7)  Pri  povo ovaní  výstavby  vodovodného  potrubia  verejného  vodovodu  alebo  stokovej  sieteľ  
verejnej kanalizácie mimo zastavaného územia obce mô~e orgán atátnej vodnej správy rozhodnú , v akomť  
rozsahu ich mo~no uskuto ni  a prevádzkova  na cudzom pozemku; oprávnenia stavebníka na uskuto nenieč ť ť č  
vodnej stavby vznikajú nadobudnutím právoplatnosti takéhoto rozhodnutia.
 

(8) Za obmedzenie vlastníckeho práva k pozemku pod a odseku 6 patrí ich vlastníkom náhrada pod aľ ľ  
osobitného predpisu. 37) V sporoch o náhradu rozhoduje súd.
 

(9) Ak zanikne povolenie na osobitné u~ívanie vôd, orgán atátnej vodnej správy mô~e rozhodnú  oť  
podmienkach alaieho ponechania alebo odstránenia vodnej stavby, ktorá umo~ ovala povolené nakladanie sď ň  
vodou.
 

§ 27

Súhlas

(1) Súhlas orgánu atátnej vodnej správy sa vydáva na uskuto nenie, zmenu alebo odstránenieč  
stavieb a zariadení alebo na innosti, na ktoré nie je potrebné povolenie pod a tohto zákona, ktoréč ľ  

vaak mô~u ovplyvni  stav povrchových vôd a podzemných vôd. Súhlas je potrebný, ak ide oť
a) stavby vo vodách a na pobre~ných pozemkoch, stavby v inunda nom území a v ochranných pásmachč  
vodárenských zdrojov alebo stavby vo vzdialenosti do 23 m od vzduanej päty ochrannej hrádze,

 
b)  ropovody  a  iné  líniové  produktovody  na  prepravu  nebezpe ných  látok,  dia nice,  cesty  a  miestneč ľ  
komunikácie,
 
c) sklady, nádr~e a skládky nebezpe ných látok, stavby umo~ ujúce podzemné skladovanie látok v zemskýchč ň  
dutinách,
 
d) stavby ve kokapacitných fariem, ktorými sú farmy s kapacitou ustajnených zvierat vä aou ako 400 ksľ č  
dojníc, 600 ks teliat, 500 ks mladého dobytka, 500 ks výkrmu hovädzieho dobytka, 5 000 ks výkrmu 
oaípaných, produk né farmy s kapacitou 700 ks prasníc s odchovom prasiatok do 30 kg ~ivej váhy, 800 ksč  
oviec, 50 000 ks nosníc, 10 000 ks brojlerov a 100 000 ks mládok,
 
e) umiest ovanie a odstra ovanie zariadení vo vodnom toku a v odkrytých podzemných vodách a na ichň ň  
brehu, najmä zariadení monitorovacieho systému a informa ného systému na pozorovanie hladiny, mno~stvač  
a kvality vody a zariadení neslú~iacich plavbe ani správe vodného toku,
 
f) leteckú aplikáciu hnojív a chemických látok na ochranu rastlín alebo na ni enie akodcov alebo burinyč  
v chránených vodohospodárskych oblastiach a v ochranných pásmach vodárenských zdrojov.
 

(2) Orgán atátnej vodnej správy mô~e ur i  podmienky a as platnosti súhlasu.č ť č
 

(3) Orgán atátnej vodnej správy pri vydávaní súhlasu na stavby a zariadenia pod a odseku 1 písm.ľ  
c) vychádza z ustanovení § 39 ods. 2 a 3 a mô~e po~adova  vykonanie predchádzajúceho zis ovaniať ť  
postupom pod a § 37 ods. 1.ľ
 

(4) Súhlas pod a odseku 1 nie je potrebný na do asné stavby, zariadenia alebo innosti, ktoré súľ č č  
potrebné pri cvi ení jednotiek armády, polície alebo po~iarnej ochrany; v týchto prípadoch sa vy~aduječ  
predchádzajúce  prerokovanie  s  orgánom  atátnej  vodnej  správy  a  ak  sa  stavby  alebo  innosti  týkajúč  
vodného toku, aj so správcom vodného toku.
 

(5) Súhlas pod a  odseku 1 písm. a) a~ d), ktorý je podkladom na konanie pod a  osobitnýchľ ľ  
predpisov, zaniká, ak sa takéto konanie neza alo do jedného roka od vydania súhlasu.č



 
§ 28

Vyjadrenie

(1) Pred zhotovením projektovej dokumentácie stavby alebo zmeny stavby je stavebník povinný 
po~iada  orgán atátnej vodnej správy o vyjadrenie k zámeru stavby, i je predpokladaná stavba aleboť č  
zmena stavby mo~ná z h adiska ochrany vodných pomerov a za akých podmienok ju mo~no uskuto ni  aľ č ť  

u~íva .ť
 

(2) Vyjadrenie je potrebné aj na
a) pripravované technologické úpravy vo výrobnom procese alebo v objeme výroby, ak majú vplyv na 
nakladanie s vodami,
 
b) neinvesti né úpravy vodných stavieb a iných stavieb a zariadení, ak mô~u ovplyvni  mno~stvo aleboč ť  
kvalitu povrchových vôd alebo podzemných vôd,
 
c) a~bu piesku a atrku a na zemné práce, ak pri nich mô~e dôjs  k odkrytiu hladiny podzemných vôdť ť  
alebo k prepadu ich nadlo~ia do podzemných vôd,
 
d)  geologické  práce  38)  a  zemné  práce  vykonávané  na  inunda ných  územiach  a  v  ochranných  pásmachč  
vodárenských zdrojov,
 
e)  schválenie  a  zmenu  lesného  hospodárskeho  plánu  a  súhrnného  lesného  hospodárskeho  plánu  39)  v 
chránených vodohospodárskych oblastiach a v ochranných pásmach vodárenských zdrojov,
 
f) ú ely prerokovania územnoplánovacej dokumentácie. 39a)č
 

(3) Vyjadrenie nie je rozhodnutím v správnom konaní a nenahrádza povolenie ani súhlas orgánu 
atátnej vodnej správy vydávané pod a tohto zákona.ľ
 

§ 29

Evidencia o vodách

(1)  Evidencia  o  vodách  je  základnou  evidenciou  o  stave  vôd,  o  právach  a  povinnostiach 
právnických osôb a fyzických osôb pri nakladaní s vodami a ich ochrane. Evidujú sa v nej rozhodnutia 
orgánov atátnej vodnej správy a ich zmeny, údaje o zis ovaní výskytu a hodnotení stavu povrchových vôdť  
a podzemných vôd a alaie údaje potrebné na výkon atátnej vodnej správy.ď
 

(2) Evidencia o vodách sa lení na evidenciuč
a) vodných útvarov povrchových vôd a podzemných vôd,
 
b) mno~stiev a kvality vody vo vodných útvaroch vrátane ich ovplyv ovania udskou innos ou,ň ľ č ť
 
c) práv a povinností vyplývajúcich z rozhodnutí orgánov atátnej vodnej správy,
 
d) chránených území a ostatných území chránených pod a tohto zákona.ľ
 

(3)  Orgány  atátnej  vodnej  správy  vedú  evidenciu  nimi  vydaných  povolení,  súhlasov  a  iných 
rozhodnutí a poverená osoba vedie súhrnnú evidenciu o vodách pod a lenenia v odseku 2.ľ č
 

(4) Zápisy v evidencii o vodách majú eviden ný charakter a osved ujú zapísané údaje a~ do asu,č č č  
kým sa nepreuká~e ich zmena.
 

(5) Evidencia o vodách je prístupná verejnosti. Ka~dý má právo robi  si z nej výpisy u poverenejť  
osoby a na prísluanom orgáne atátnej vodnej správy.
 

PIATA ASČ Ť

OCHRANA VODNÝCH POMEROV A VODÁRENSKÝCH ZDROJOV

§ 30

Vaeobecné povinnosti

(1) Ten, kto vykonáva innos ,  ktorá mô~e ovplyvni  stav povrchových vôd a podzemných vôd ač ť ť  
vodných pomerov, je povinný vynalo~i  potrebné úsilie na ich uchovanie a ochranu.ť
 

(2) Vlastník, správca alebo nájomca ( alej len "vlastník") po nohospodárskych pozemkov a lesnýchď ľ  
pozemkov je povinný ich obhospodarova  takým spôsobom, ktorý nielen zachová vhodné podmienky na výskytť  
vôd,  ale  aj  napomáha  zlepaovanie  vodných  pomerov;  je  povinný  najmä  zabra ova  akodlivým  zmenámň ť  
odtokových  pomerov,  splavovaniu  pôdy  a  dba  o  udr~iavanie  pôdnej  vody  a  o  zlepaenie  reten nejť č  



schopnosti územia.
 

(3) Orgán atátnej vodnej správy mô~e ulo~i  vlastníkom po nohospodárskych pozemkov a lesnýchť ľ  
pozemkov vykona  opatrenia smerujúce k splneniu povinností uvedených v odseku 2.ť
 

§ 31

Chránená vodohospodárska oblasť

(1) Územie, ktoré svojimi prírodnými podmienkami tvorí významnú prirodzenú akumuláciu vôd, vláda 
mô~e vyhlási  za chránenú vodohospodársku oblas .ť ť
 

(2) V chránenej vodohospodárskej oblasti mo~no plánova  a vykonáva  innos , len ak sa zabezpe íť ť č ť č  
vaestranná  ochrana  povrchových  vôd  a  podzemných  vôd  a  ochrana  podmienok  ich  tvorby,  výskytu, 
prirodzenej akumulácie vôd a obnovy ich zásob.
 

(3) V chránenej vodohospodárskej oblasti musia by  výrobné záujmy, dopravné záujmy a iné záujmyť  
zosúladené s po~iadavkami pod a odseku 2 u~ pri spracúvaní koncepcií rozvoja územia a územnoplánovacejľ  
dokumentácie.
 

(4) V chránenej vodohospodárskej oblasti sa zakazuje
a) stava  alebo rozairovať ť
1. nové priemyselné zdroje alebo jestvujúce priemyselné zdroje, v ktorých sa vyrábajú alebo na výrobu 
pou~ívajú nebezpe né  látky, s výnimkou rozairovania a prestavby jestvujúcich priemyselných zdrojov,č  
ktorými sa dosiahne ú innejaia ochrana vôd, a nových priemyselných zdrojov, ak sa uplatnia najlepaieč  
dostupné techniky zabezpe ujúce vysoký stupe  ochrany vôd,č ň
2. nové priemyselné zdroje alebo jestvujúce priemyselné zdroje, ktoré produkujú priemyselné odpadové 
vody obsahujúce obzvláa  akodlivé látky,ť
3. ropovody a iné líniové produktovody na prepravu nebezpe ných látok,č
4. sklady ropných látok s celkovou kapacitou vä aou ako 1 000 m3, na }itnom ostrove 40) s celkovouč  
kapacitou vä aou ako 200 m3 a s kapacitou jednotlivých nádr~í vä aou ako 50 m3,č č
5. veterinárne asana né zariadenia a sanitárne bitúnky,č
6. stavby ve kokapacitných fariem,ľ
7.  stavby  hromadnej  rekreácie  alebo  individuálnej  rekreácie  bez  zabezpe enia  istenia  komunálnychč č  
odpadových vôd,
 
b) vykonáva  leteckú aplikáciu hnojív a chemických látok na ochranu rastlín alebo na ni enie akodcovť č  
alebo buriny v blízkosti povrchových vôd a odkrytých podzemných vôd, kde mô~e dôjs  k zne isteniu vôdť č  
alebo k ohrozeniu kvality a zdravotnej bezchybnosti vôd,
 
c) vykonáva  ploané odvodnenie lesných pozemkov v takom rozsahu, ktorým sa podstatne naruaia vodnéť  
pomery v chránenej oblasti prirodzenej akumulácie vôd,
 
d) odvod ova  po nohospodárske pozemky vo výmere vä aej ako 50 ha súvislej plochy,ň ť ľ č
 
e) a~i  raaelinu v mno~stve vä aom ako 500 000 m3 na jednom mieste,ť ť č
 
f)  a~i  nevyhradené  nerasty  41)  povrchovým  spôsobom  alebo  vykonáva  iné  zemné  práce,  ktorými  sať ť ť  
odkryje  súvislá  hladina  podzemných  vôd,  s  výnimkou  a~by  s  mo~nos ou  následného  vodohospodárskehoť ť  
vyu~itia priestoru lo~iska,
 
g) uklada  rádioaktívny odpad,ť
 
h) budova  skládky na nebezpe ný odpad.ť č
 

(5) Pri pasení hospodárskych zvierat na území chránenej vodohospodárskej oblasti treba dba  nať  
ochranu pôdy proti erózii a na ochranu povrchových vôd.
 

(6) Zákaz pod a  odseku 4 písm. d) a~ f) sa nevz ahuje na innos ,  pri ktorej sa na základeľ ť č ť  
hydrogeologického  prieskumu  preuká~e,  ~e  neovplyvní  vyu~ite né  mno~stvo  podzemnej  vody  v  zbernejľ  
oblasti. Zákaz pod a odseku 4 písm. e) sa nevz ahuje na uskuto nenie vodnej nádr~e. Existujúce stavby aľ ť č  
zariadenia uvedené v odseku 4 písm. a) v tre om  a~ aiestom bode mo~no rekonatruova ,modernizova  ať ť ť  
rozairova ,  ak  sa  tým  dosiahne  ú innejaia  ochrana  vôd  a  vodných  pomerov  oproti  sú asnému  stavu,ť č č  
odstráni sa pôvodný zdroj zne istenia a uplatnia sa pritom najlepaie dostupné techniky zabezpe ujúceč č  
vysoký stupe  ochrany vôd.ň
 

(7) zruaený od 1.7.2005
 

§ 32

Ochranné pásma vodárenských zdrojov

(1) Na ochranu výdatnosti kvality a zdravotnej bezchybnosti vody vodárenských zdrojov, ktoré sa 
vyu~ívajú,  orgán  atátnej  vodnej  správy  ur í  ochranné  pásma  na  základe  posudku  orgánu  na  ochranuč  



zdravia. 44) Ak to vy~adujú záva~né okolnosti, mô~e orgán atátnej vodnej správy ur i  ochranné pásma ajč ť  
pre vyu~ite né vodárenské zdroje a pre vodné zdroje ur ené na odber pre pitnú vodu s kapacitou ni~aou,ľ č  
ako sú definované vodárenské zdroje. Ur ené ochranné pásma sú sú asne pásmami hygienickej ochrany pod ač č ľ  
osobitného predpisu. 45)
 

(2) Ochranné pásma vodárenských zdrojov sa lenia na ochranné pásmo I. stup a, ktoré slú~i nač ň  
jeho ochranu v bezprostrednej blízkosti miesta odberu vôd alebo záchytného zariadenia, a na ochranné 
pásmo II. stup a, ktoré slú~i na ochranu vodárenského zdroja pred ohrozením zo vzdialenejaích miest. Naň  
zvýaenie ochrany vodárenského zdroja mô~e orgán atátnej vodnej správy ur i  aj ochranné pásmo III.č ť  
stup a.ň
 

(3) Ak podmienky na území ochranného pásma I. stup a zabezpe ujú v dostato nej miere ochranuň č č  
výdatnosti, kvality a zdravotnej bezchybnosti vodárenského zdroja, alaie stupne ochranných pásiem saď  
neur ujú.č
 

(4)  Návrh  na  ur enie  ochranných  pásiem  vodárenského  zdroja  je  povinný  poda  ten,  kto  máč ť  
povolenie na odber vody, alebo ten, kto ~iada o povolenie na odber vody z vodárenského zdroja. Pri 
odberoch vody z vodárenských nádr~í návrh na ur enie ochranných pásiem je povinný poda  vlastník aleboč ť  
stavebník vodnej stavby slú~iacej na vzdúvanie vody v tejto vodárenskej nádr~i. Sú as ou  návrhu nač ť  
ur enie ochranných pásiem vodárenského zdroja je odborný hydrogeologický posudok.č
 

(5) Rozhodnutím o ur ení ochranných pásiem vodárenského zdroja sa ur ia ich hranice a spôsobč č  
ochrany, najmä zákazy alebo obmedzenia inností, ktoré poakodzujú alebo ohrozujú mno~stvo a kvalituč  
vody  alebo  zdravotnú  bezchybnos  vody  vodárenského  zdroja,  ako  aj  technické  úpravy  na  ochranuť  
vodárenského zdroja a iné opatrenia, ktoré sa majú v ochrannom pásme vykona .  Práva a povinnostiť  
vyplývajúce  z  rozhodnutí  o  ur ení  ochranných  pásiem  vodárenského  zdroja  prechádzajú  na  alaiehoč ď  
nadobúdate a alebo u~ívate a majetku, s ktorým sú tieto práva a povinnosti spojené.ľ ľ
 

(6) Za preukázané obmedzenie u~ívania pozemkov v ochranných pásmach vodárenských zdrojov patrí 
vlastníkovi pozemkov náhrada majetkovej ujmy v primeranom a preukázate nom rozsahu, ktorú je povinnýľ  
poskytnú  na jeho ~iados  ten, kto odoberá vodu, alebo ten, kto ~iada o povolenie na odber vody zť ť  
vodárenského  zdroja;  pri  vodárenskej  nádr~i  vlastník  alebo  stavebník  vodnej  stavby  slú~iacej  na 
vzdúvanie vody vo vodárenskej nádr~i. Majetkovú ujmu mo~no uhradi  na základe dohody o ur ení výaky zať č  
ro né,  prípadne dlhaie obdobie alebo dohody o jednorazovej náhrade. Ak sa nedosiahne dohoda, výakač  
majetkovej  ujmy  sa  ur í  na  základe  znaleckého  posudku  pod a  osobitného  predpisu.  46)  Pozemky  vč ľ  
ochrannom pásme I. stup a mo~no vo verejnom záujme vyvlastni . 37)ň ť
 

(7) Náklady spojené s technickými úpravami na ochranu vodárenského zdroja je povinný uhradiť 
ten, kto odoberá vodu, alebo ten, kto ~iada o povolenie na odber vody z vodárenského zdroja; pri 
vodárenských nádr~iach vlastník alebo stavebník vodnej stavby slú~iacej na vzdúvanie vody.
 

(8) V sporoch o úhradu majetkovej ujmy a o znáaaní nákladov spojených s technickými úpravami 
rozhoduje súd.
 

(9) Orgán atátnej vodnej správy mô~e rozhodnutie o ur ení ochranných pásiem vodárenského zdrojač  
zmeni  alebo nahradi  novým rozhodnutím a na ten ú el aj vyzva  subjekty uvedené v odseku 4 na podanieť ť č ť  
~iadosti; ak pominuli dôvody ochrany vodárenského zdroja, vydané rozhodnutie zruaí.
 

§ 33

Citlivé oblasti

(1) Citlivé oblasti sú vodné útvary povrchových vôd,
a) v ktorých dochádza alebo mô~e dôjs  v dôsledku zvýaenej koncentrácie ~ivín [§ 2 písm. ac)] kť  
ne~iaducemu stavu kvality vôd,
 
b) ktoré sa vyu~ívajú ako vodárenské zdroje alebo sú vyu~ite né ako vodárenské zdroje,ľ
 
c) ktoré si vy~adujú v záujme zvýaenej ochrany vôd vyaaí stupe  istenia vypúa aných odpadových vôd.ň č ť
 

(2) Kritériá na identifikáciu citlivých oblastí sú uvedené v prílohe . 3.č
 

(3)  Ministerstvo  pravidelne  prehodnocuje  vymedzené  citlivé  oblasti  v  asových  úsekoch  nieč  
dlhaích ako atyri roky.
 

§ 34

Zranite né oblastiľ

(1) Zranite né oblasti sú po nohospodársky vyu~ívané územia, z ktorých odtekajú vody zo zrá~okľ ľ  
do povrchových vôd alebo vsakujú do podzemných vôd, v ktorých je koncentrácia dusi nanov vyaaia ako 50č  
mg.l-1 alebo sa mô~e v blízkej budúcnosti prekro i .č ť
 

(2) Kritériá na identifikáciu vôd v zranite ných oblastiach sú uvedené v prílohe . 4.ľ č



 
(3) Ministerstvo pravidelne prehodnocuje vymedzené zranite né  oblasti v asových úsekoch nieľ č  

dlhaích ako atyri roky.
 

§ 35

Ochrana vôd pred zne istením dusi nanmi z po nohospodárskych zdrojovč č ľ

(1) Ochrana vôd pred zne istením  dusi nanmi  z po nohospodárskych  zdrojov sa zabezpe uje  nač č ľ č  
po nohospodársky vyu~ívaných územiach najmä vykonaním potrebných opatrení pri skladovaní, manipulácii aľ  
aplikácii prírodných hnojív a priemyselných hnojív a vhodnými spôsobmi obrábania pôdy.
 

(2)  Zabezpe enie  vaeobecne  prijate nej  úrovne  ochrany  vôd  pred  zne is ovaním  dusi nanmi  zč ľ č ť č  
po nohospodárskych  zdrojov  upravuje  Kódex  správnej  po nohospodárskej  praxe,  ktorý  vypracúvaľ ľ  
ministerstvo pôdohospodárstva. Základné po~iadavky na vypracovanie Kódexu správnej po nohospodárskejľ  
praxe sú uvedené v asti A prílohy . 5.č č
 

(3)  V  zranite ných  oblastiach  sa  zabezpe uje  zvýaená  ochrana  vôd  pred  po nohospodárskymľ č ľ  
zne istením uplat ovaním najnovaích vedeckých poznatkov a technických poznatkov, prírodných podmienok ač ň  
potreby ochrany vôd pod a  Programu po nohospodárskych inností. Základné po~iadavky na vypracovanieľ ľ č  
Programu po nohospodárskych inností sú uvedené v asti B prílohy . 5.ľ č č č
 

(4)  Ministerstvo  pôdohospodárstva  vydá  a  pravidelne  prehodnocuje  Program  po nohospodárskejľ  
innosti v asových úsekoch nie dlhaích ako atyri roky pod a výsledkov monitorovania kvality vôd.č č ľ
 

§ 36

Vypúa anie odpadových vôd a osobitných vôd do povrchových vôdť

(1)  Komunálne  odpadové  vody,  ktoré  vznikajú  v  aglomeráciách,  mo~no  odvádza  len  verejnouť  
kanalizáciou. Tam, kde výstavba verejnej kanalizácie vy~aduje neprimerane vysoké náklady alebo jej 
vybudovaním  sa  nedosiahne  výrazné  zlepaenie  ~ivotného  prostredia,  mo~no  pou~i  iné  vhodné  spôsobyť  
odvádzania komunálnych odpadových vôd, ktorými sa dosiahne rovnaká úrove  ochrany vôd ako pri odvádzaníň  
týchto vôd verejnou kanalizáciou.
 

(2) Aglomeráciou je územne ohrani ená oblas , v ktorej je osídlenie alebo hospodárska innosč ť č ť 
nato ko rozvinutá, ~e je opodstatnené odvádza  z nich komunálne odpadové vody stokovou sie ou.ľ ť ť
 

(3) V aglomeráciách od 2 000 do 10 000 ekvivalentných obyvate ov,  ktoré nemajú vybudovanúľ  
verejnú  kanalizáciu,  a  v  aglomeráciách  menaích  ako  2  000  ekvivalentných  obyvate ov,  v  ktorých  jeľ  
vybudovaná verejná kanalizácia bez primeraného istenia, sa zabezpe í vypúa anie komunálnych odpadovýchč č ť  
vôd pod a  odseku 1 do 31. decembra 2015 a v aglomeráciách nad 10 000 ekvivalentných obyvate ov do 31.ľ ľ  
decembra 2010 pod a plánu rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií. 47)ľ
 

(4)  Komunálne  odpadové  vody  a  organicky  zne istené  priemyselné  odpadové  vody  vypúa ané  doč ť  
povrchových vôd musia pred ich vypúa aním prejs  sekundárnym istením, prípadne primeraným istením,ť ť č č  
ktoré  zaru ia  limitné  hodnoty  zne istenia  za  be~ných  klimatických  podmienok.  Vo  vysokohorskomč č  
prostredí, kde je ú innos  biologického istenia ve mi nízka, mô~e sa od tohto stup a istenia upusti ,č ť č ľ ň č ť  
ak sa odborným posúdením preuká~e, ~e nedôjde k nepriaznivému vplyvu na ~ivotné prostredie.
 

(5) Pri povo ovaní  vypúa ania  odpadových vôd a osobitných vôd do povrchových vôd je orgánľ ť  
atátnej vodnej správy viazaný ustanovenými ukazovate mi  vyjadrujúcimi stav povrchových vôd, limitnýmiľ  
hodnotami zne istenia v odpadových vodách a osobitných vodách a po~iadavkami na kvalitu povrchovýchč  
vôd, pri om prihliada na potrebuč
a) zabezpe enia vyhovujúceho stavu povrchových vôd a podzemných vôd, vodných ekosystémov a na voduč  
viazaných krajinných ekosystémov,
 
b)  zni~ovania  zne istenia  odpadových  vôd  v  mieste  ich  vzniku  a  mo~nosti  opätovného  pou~ívaniač  
odpadových vôd.
 

(6) Sledovanie prípustných hodnôt zne istenia odpadových vôd a osobitných vôd povolených orgánomč  
atátnej vodnej správy pod a  odseku 5 sa vykonáva odbermi ich vzoriek a rozbormi, ktoré uskuto ujeľ čň  
akreditované laboratórium.
 

(7) Vypúa anie odpadových vôd s obsahom obzvláa  akodlivých látok z nových priemyselných zdrojovť ť  
mo~no povoli , len ak sa v nich uplatnia najlepaie dostupné techniky, pri om sa prihliada na rovnosť č ť 
podmienok hospodárskej sú a~e. V záujme ochrany vôd a vodných pomerov mô~e orgán atátnej vodnej správyť  
pre vypúa ané odpadové vody a osobitné vody ur i  prípustné hodnoty zne istenia prísnejaie, ako súť č ť č  
limitné hodnoty zne istenia, alebo ur i  alaie prípustné hodnoty zne istenia.č č ť ď č
 

(8)  Prípustné  hodnoty  zne istenia  odpadových  vôd  a  osobitných  vôd  nemo~no  zabezpe i  ichč č ť  
riedením s inými vodami; toto sa nevz ahuje na odpadové vody vypúa ané  z technologických zariadeníť ť  
atómových elektrární.
 



(9) Ak sa vykonajú vaetky opatrenia, ktoré zamedzia alebo zmiernia nepriaznivý vplyv vypúa anýchť  
odpadových vôd alebo osobitných vôd na stav vody v recipiente, mô~e orgán atátnej vodnej správy povoliť 
na  ur ený  as  vypúa anie  odpadových  vôd  a  osobitných  vôd  do  povrchových  vôd  výnimo ne  nad  rámecč č ť č  
limitných hodnôt zne istenia po asč č
a) skúaobnej prevádzky istiarne odpadových vôd,č
 
b) opráv istiarne odpadových vôd, stokovej siete alebo jej objektov,č
 
c) porúch technických zariadení a iných prevádzkových porúch objektov istiarne odpadových vôd.č
 

(10) Odpadové vody z od ah ovacích objektov mo~no vypúa a  do povrchových vôd v rámci povolenéhoľ č ť ť  
vypúa ania  odpadových vôd z verejnej kanalizácie po as  trvania prívalových da~ ov. Pri výstavbe ať č ď  
prevádzke  stokovej  siete  treba  vykona  s  prihliadnutím  na  miestne  pomery  opatrenia  na  zmiernenieť  
nepriaznivého vplyvu vypúa aných odpadových vôd na recipient pod a vykonávacieho predpisu. 10)ť ľ
 

(11) Odpadové vody zo zdravotníckych zariadení ur ených na lie bu prenosných chorôb, manipuláciuč č  
alebo  spracovanie  infek ného  materiálu  obsahujúceho  pôvodcov  chorôb  prenosných  vodou  sa  musia  poč  
vy istení pred ich vypúa aním dezinfikova .  Na zabezpe enie zvýaenej ochrany vôd mô~e orgán atátnejč ť ť č  
vodnej správy po~adova  dezinfekciu odpadových vôd aj z iných zdravotníckych zariadení a zariadeníť  
produkujúcich infek né vody.č
 

(12) Vypúa a  istiarenský kal a obsah ~úmp do povrchových vôd a do podzemných vôd je zakázané.ť ť č  
S  istiarenským  kalom  treba  naklada  tak,  aby  sa  minimalizovali  nepriaznivé  vplyvy  na  ~ivotnéč ť  
prostredie.
 

(13) Ustanovenie odseku 5 sa primerane vz ahuje aj na osobitné u~ívanie vôd povo ované pod a  §ť ľ ľ  
21 ods. 1 písm. f), ak vypúa ané vody obsahujú akodlivé látky alebo obzvláa  akodlivé látky.ť ť
 

(14) Vypúa anie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd mo~no povoli  len vtedy, ak súť ť  
vybudované  zariadenia  na  zachytávanie  plávajúcich  látok.  Vypúa anie  vôd  z  povrchového  odtoku  doť  
povrchových vôd s obsahom zne is ujúcich látok, ktoré mô~u nepriaznivo ovplyvni  kvalitu povrchovýchč ť ť  
vôd, mo~no povoli  len vtedy, ak sú vybudované aj zariadenia, ktoré zabezpe ia ich zachytávanie.ť č
 

§ 37

Vypúa anie odpadových vôd a osobitných vôd do podzemných vôdť

(1) Orgán atátnej vodnej správy vydá povolenie na vypúa anie odpadových vôd alebo osobitných vôdť  
do  podzemných  vôd  len  po  predchádzajúcom  zis ovaní,  ktoré  mô~e  vykona  iba  oprávnená  osoba  pod ať ť ľ  
osobitného predpisu. 48) Predchádzajúce zis ovanie sa zameria najmä nať
a) preskúmanie a zhodnotenie hydrogeologických pomerov prísluanej oblasti,
 
b) zhodnotenie samo istiacich schopností pôdy a horninového prostredia danej lokality v prísluanejč  
oblasti,
 
c) preskúmanie a zhodnotenie mo~ných rizík zne istenia a zhoraenia kvality podzemných vôd.č
 

(2) Predchádzajúce zis ovanie zabezpe í ~iadate  o vydanie povolenia na svoj náklad.ť č ľ
 

(3) Odpadové vody alebo osobitné vody s obsahom akodlivých látok mo~no vypúa a  iba do takéhoť ť  
útvaru podzemnej vody, ktorého voda bola na základe predchádzajúceho zis ovania ozna ená ako trvaloť č  
nevhodná na akéko vek pou~ívanie, a ak sa preuká~e, ~e technickými opatreniami sa zabráni rozaíreniuľ  
týchto látok do okolitých vodných útvarov alebo nedôjde k poakodeniu iných ekosystémov.
 

(4)  Na  vydanie  povolenia  na  vypúa anie  splaakových  odpadových  vôd  do  podzemných  vôd  zť  
osamotených  obydlí,  ktoré  nemo~no  pripoji  na  verejnú  kanalizáciu,  sa  predchádzajúce  zis ovanieť ť  
nevy~aduje, ak sa nachádzajú mimo ochranných pásiem vodárenských zdrojov.
 

(5) Vypúa anie odpadových vôd a osobitných vôd s obsahom obzvláa  akodlivých látok a vypúa anieť ť ť  
odpadových vôd zo zdravotníckych zariadení uvedených v § 36 ods. 10 a z iných infek ných zariadení a zč  
technologických zariadení atómových elektrární do podzemných vôd je zakázané.
 

(6)  Na  základe  priaznivých  výsledkov  predchádzajúceho  zis ovania  mô~e  orgán  atátnej  vodnejť  
správy  povoli  vypúa anie  pou~itých  geotermálnych  vôd,  osobitných  vôd  alebo  vôd  vy erpaných  priť ť č  
stavebných prácach do toho istého hydrogeologického kolektora, z ktorého sa odobrali.
 

(7) Na vypúa anie odpadových vôd a osobitných vôd do podzemných vôd platia primerane ustanoveniať  
§ 36 ods. 4 a~ 7.
 

(8) Na vypúa anie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd primerane platí postup pod a § 36ť ľ  
ods. 9 druhej vety; postup pod a odsekov 1 a 3 sa uplatní len pri ich priamom vypúa aní do podzemnýchľ ť  
vôd.
 

§ 38



Vypúa anie odpadových vôd a osobitných vôd do verejnej kanalizácieť

(1) Na vypúa anie priemyselných odpadových vôd a osobitných vôd s obsahom obzvláa  akodlivýchť ť  
látok do verejnej kanalizácie je potrebné povolenie orgánu atátnej vodnej správy.
 

(2) Orgán atátnej vodnej správy povolí vypúa anie priemyselných odpadových vôd a osobitných vôdť  
s obsahom obzvláa  akodlivých látok do verejnej kanalizácie, ak ~iadate  preuká~e, ~e pri ich vypúa aníť ľ ť  
sa
a)  nepoakodí  stoková  sie  a  istiare  odpadových  vôd  a  neohrozí  sa  zdravie  zamestnancov  pri  ichť č ň  
prevádzkovaní,
 
b) neohrozí prevádzka istiarne odpadových vôd, spracovanie kalu a jeho alaie vyu~itie,č ď
 
c)  neprekro ia  prípustné  hodnoty  zne istenia  ur ené  pre  vypúa anie  odpadových  vôd  z  verejnejč č č ť  
kanalizácie a neovplyvnia sa kvalitatívne ciele.
 

(3) Na povo ovanie vypúa ania priemyselných odpadových vôd a osobitných vôd s obsahom obzvláaľ ť ť 
akodlivých látok do verejnej kanalizácie platí primerane ustanovenie § 36 ods. 5.
 

(4) Povolenie na vypúa anie priemyselných odpadových vôd a osobitných vôd s obsahom obzvláať ť 
akodlivých látok do verejnej kanalizácie mo~no vyda  najviac na atyri roky.ť
 

(5) Orgán atátnej vodnej správy mô~e platnos  povolenia na vypúa anie priemyselných odpadovýchť ť  
vôd a osobitných vôd s obsahom obzvláa  akodlivých látok do verejnej kanalizácie pred ~i ,  ak sať ĺ ť  
nezmenia podmienky, za ktorých sa toto povolenie vydalo.
 

(6) Na zmenu, zruaenie alebo do asné obmedzenie povolenia na vypúa anie priemyselných odpadovýchč ť  
vôd a osobitných vôd s obsahom obzvláa  akodlivých látok do verejnej kanalizácie platia primeranieť  
ustanovenia § 24 a na jeho zánik platia primerane ustanovenia § 25.
 

§ 39

Zaobchádzanie s nebezpe nými látkamič

(1) Za zaobchádzanie s nebezpe nými látkami sa na ú ely tohto zákona pova~uje výrobný procesč č  
alebo iná innos ,  pri ktorej sa tieto látky vyrábajú, spracúvajú, pou~ívajú, prepravujú a skladujúč ť  
alebo sa s nimi zaobchádza iným spôsobom napríklad ich pou~ívaním na pohon motorových vozidiel.
 

(2) Ten, kto zaobchádza s nebezpe nými látkami, je povinný dodr~iava  osobitné predpisy, 49)č ť  
ktoré ustanovujú, za akých podmienok mo~no s takýmito látkami zaobchádza  z h adiska ochrany kvalityť ľ  
povrchových  vôd  a  podzemných  vôd.  Ak  zaobchádzanie  s  nebezpe nými  látkami  z  h adiska  ochrany  vôdč ľ  
neupravujú  osobitné  predpisy,  je  ten,  kto  s  takýmito  látkami  zaobchádza,  povinný  urobi  potrebnéť  
opatrenia, aby pri zaobchádzaní s nimi nevnikli do povrchových vôd alebo do podzemných vôd alebo 
neohrozili ich kvalitu. Takýmito opatreniami sú najmä:
a) umiest ova  stavby a zariadenia, v ktorých sa zaobchádza s nebezpe nými látkami tak, aby sa priň ť č  
mimoriadnych okolnostiach mohlo ú inne zabráni  ne~iaducemu úniku týchto látok do pôdy, podzemných vôdč ť  
alebo do stokovej siete a aby sa tým zabránilo ich ne~iaducemu zmieaaniu s odpadovými vodami alebo s 
vodou z povrchového odtoku,
 
b) pou~íva  len také zariadenia, technologické postupy alebo iné spôsoby zaobchádzania s nebezpe nýmiť č  
látkami, ktoré sú vhodné aj z h adiska ochrany vôd,ľ
 
c)  zabezpe ova  prevádzku  stavieb  a  zariadení  zamestnancami  oboznámenými  s  osobitnými  predpismi,č ť  
bezpe nostnými predpismi a s podmienkami ur enými na zaobchádzanie s nebezpe nými látkami z h adiskač č č ľ  
ochrany vôd,
 
d) pravidelne vykonáva  kontroly skladov a skládok, skúaky tesnosti potrubí, nádr~í a prostriedkov nať  
prepravu nebezpe ných látok, ako aj vykonáva  ich pravidelnú údr~bu a opravu,č ť
 
e) vybudova  a riadne prevádzkova  ú inné  kontrolné systémy na v asné  zistenie úniku nebezpe nýchť ť č č č  
látok, na pravidelné hodnotenie výsledkov sledovania a oznamova  výsledky orgánu atátnej vodnej správy,ť
 
f) alaie opatrenia potrebné pod a charakteru nebezpe nej látky a spôsobu zaobchádzania s ou.ď ľ č ň
 

(3) Ten, kto pravidelne zaobchádza v rámci výrobného procesu alebo inej innosti  s tuhýmič  
akodlivými látkami v mno~stve vä aom ako 1 t alebo s kvapalnými akodlivými látkami v mno~stve vä aomč č  
ako 1 m3 alebo zaobchádza s tuhými obzvláa  akodlivými látkami v mno~stve vä aom ako 0,3 t alebo sť č  
kvapalnými obzvláa  akodlivými látkami v mno~stve vä aom ako 0,3 m3, je povinný vykona  okrem opatreníť č ť  
uvedených v odseku 2 aj tieto opatrenia:
a) zostavi  plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládate ného úniku nebezpe ných látokť ľ č  
do ~ivotného prostredia a na postup v prípade ich úniku ( alej len "havarijný plán"), predlo~i  hoď ť  
orgánu atátnej vodnej správy na schválenie a oboznámi  s ním zamestnancov,ť
 



b)  vybavi  pracoviská  apeciálnymi  prístrojmi  a  prostriedkami  potrebnými  na  zneakodnenie  únikuť  
nebezpe ných látok do vôd alebo prostredia súvisiaceho s vodou.č
 

(4) Orgán atátnej vodnej správy mô~e ulo~i  tomu, kto zaobchádza s nebezpe nými  látkami vť č  
mno~stve uvedenom v odseku 3, povinnos  monitorova  ich vplyv na podzemné vody a spôsob oznamovaniať ť  
jeho výsledkov.
 

(5) Ak je zaobchádzanie s nebezpe nými látkami spojené so zvýaeným nebezpe enstvom ohrozeniač č  
kvality  povrchových  vôd  alebo  podzemných  vôd,  mô~e  orgán  atátnej  vodnej  správy  ulo~i  tomu,  ktoť  
zaobchádza s nebezpe nými látkami v mno~stve menaom, ako je ustanovené v odseku 3 prvej vete, vykonač ť 
opatrenia pod a odseku 3 písm. a) a b), prípadne ulo~i  aj povinnos  monitorova  vplyv zaobchádzania sľ ť ť ť  
nebezpe nými látkami na podzemné vody.č
 

(6) Kontrolu a skúaky tesnosti pod a  odseku 2 písm. d) mô~e vykonáva  iba odborne spôsobiláľ ť  
osoba s certifikátom na kvalifikáciu na nedeatruktívne skúaanie.
 

(7) S pou~itými obalmi nebezpe ných látok sa zaobchádza ako s nebezpe nými látkami.č č
 

(8) Ten, kto zaobchádza s obzvláa  akodlivými látkami, je povinný vies  záznamy o druhoch týchtoť ť  
látok, ich mno~stvách, asovej postupnosti zaobchádzania s nimi, obsahu ich ú inných zlo~iek a ichč č  
vlastnostiach najmä vo vz ahu k vodám, k pôdnemu a horninovému prostrediu súvisiacemu s vodou; tietoť  
informácie poskytne ro ne orgánu atátnej vodnej správy najneskôr do 31. marca nasledujúceho roka a nač  
po~iadanie poverenej osobe.
 

(9) Ak nedôjde k trvalému zhoraeniu kvality vôd, mô~e orgán atátnej vodnej správy povoliť 
pou~itie akodlivých látok v nevyhnutnej miere a na obmedzený asč
a) na úpravu a udr~iavanie vodného toku,
 
b) na k menie vodnej hydiny, rýb a iných vodných ~ivo íchov,ŕ č
 
c) na dezinfekciu vody pou~ívanej na rekrea né kúpanie,č
 
d) na odstránenie ne~iaducej vegetácie alebo akodlivých ~ivo íchov vo vode,č
 
e) na odstránenie zne istenia z pôdy a podzemných vôd,č
 
f) ako indikátorové látky pri
1. meraní prietoku vody a zis ovaní smeru prúdenia vody,ť
2. hydrodynamických skúakach podzemných vôd.
 

(10)  Umýva  motorové  vozidlá  a  mechanizmy  v  povrchových  vodách  alebo  odkrytých  podzemnýchť  
vodách,  alebo  na  miestach,  z  ktorých  by  uniknuté  pohonné  látky  alebo  mazivá  mohli  vniknú  doť  
povrchových vôd a do podzemných vôd, je zakázané.
 

§ 40

Program zni~ovania zne is ovania vôd akodlivými látkami a obzvláa  akodlivými látkamič ť ť

(1) Ten, kto vypúa a  odpadové vody s obsahom akodlivých látok a obzvláa  akodlivých látok ať ť  
osobitné vody s obsahom akodlivých látok a obzvláa  akodlivých látok a kto zaobchádza s nebezpe nýmiť č  
látkami, je povinný postupne zni~ova  vypúa ané zne istenie do povrchových vôd a do podzemných vôdť ť č  
pod a  programu zni~ovania zne is ovania vôd akodlivými látkami a obzvláa  akodlivými látkami, ktorýľ č ť ť  
schva uje vláda.ľ
 

(2)  Program  zni~ovania  zne is ovania  vôd  akodlivými  látkami  a  obzvláa  akodlivými  látkamič ť ť  
obsahuje
a) zoznam zdrojov zne istenia vôd, z ktorých sa vypúa ajú odpadové vody a osobitné vody obsahujúceč ť  
akodlivé látky a obzvláa  akodlivé látky a v ktorých sa zaobchádza s obzvláa  akodlivými látkami, ať ť  
inventarizáciu týchto látok,
 
b) kvalitatívne ciele a lehoty na ich dosiahnutie,
 
c)  ur enie  druhu  a  spôsobu  monitorovania  kvalitatívnych  cie ov  v  povrchových  vodách  a  ploanéhoč ľ  
zne istenia podzemných vôd nebezpe nými látkami,č č
 
d)  spôsoby  a  postupy  zni~ovania  akodlivých  látok  obsiahnutých  vo  vypúa aných  odpadových  vodách  ať  
postupného  zamedzenia  vypúa ania  obzvláa  akodlivých  látok  v  odpadových  vodách  z  jestvujúcichť ť  
priemyselných zdrojov,
 
e)  zhodnotenie  výsledkov  monitoringu  kvalitatívnych  cie ov  povrchových  vôd  a  ploaného  zne isteniaľ č  
podzemných vôd nebezpe nými látkami,č
 
f)  opatrenia  zamerané  na  zni~ovanie  akodlivých  látok  a  obzvláa  akodlivých  látok  obsiahnutých  voť  
vypúa aných odpadových vodách a opatrenia na ochranu povrchových vôd a podzemných vôd pri zaobchádzaníť  



s nebezpe nými látkami.č
 

(3)  Program  zni~ovania  zne is ovania  vôd  akodlivými  látkami  a  obzvláa  akodlivými  látkamič ť ť  
vypracúva ministerstvo a aktualizuje ho ka~dých aes  rokov.ť
 

§ 41

Mimoriadne zhoraenie kvality vôd alebo mimoriadne ohrozenie kvality vôd

(1)  Mimoriadne  zhoraenie  kvality  vôd  alebo  mimoriadne  ohrozenie  kvality  vôd  ( alej  lenď  
"mimoriadne zhoraenie vôd") je náhle, nepredvídané a záva~né zhoraenie alebo záva~né ohrozenie kvality 
vôd  spôsobené  vypúa aním  odpadových  vôd  bez  povolenia  alebo  v  rozpore  s  ním,  alebo  spôsobenéť  
neovládate ným  únikom nebezpe ných  látok, ktoré sa prejavujú najmä zafarbením alebo zápachom vody,ľ č  
tukovým povlakom, vytváraním peny, výskytom uhynutých rýb na hladine vody alebo výskytom nebezpe nýchč  
látok v prostredí súvisiacom s povrchovou vodou alebo podzemnou vodou.
 

(2)  Ten, kto  zistí príznaky  mimoriadneho zhoraenia  vôd, je  povinný bez  zbyto ného  odkladuč  
spôsobom pod a  miestnych pomerov ohlási  túto skuto nos  Slovenskej inapekcii ~ivotného prostredia 50)ľ ť č ť  
( alej len "inapekcia") alebo obvodnému úradu ~ivotného prostredia, alebo na linku ties ového volaniaď ň  
112, 51) alebo obci, alebo správcovi vodného toku. Príznaky mimoriadneho zhoraenia hrani ných  vôdč  
inapekcia oznámi Základnému medzinárodnému varovnému stredisku Slovenskej republiky v Bratislave.
 

(3)  Obvodný  úrad  ~ivotného  prostredia,  obec,  správca  vodného  toku  a  koordina né  strediskoč  
záchranného integrovaného systému odovzdajú prijaté hlásenie pod a odseku 2 neodkladne inapekcii.ľ
 

(4) Za pôvodcu mimoriadneho zhoraenia vôd sa pova~uje ten, kto prevádzkoval zariadenie v ase,č  
ke  mimoriadne zhoraenie vôd vzniklo a ke  sa preukázala prí inná súvislos  s jeho prevádzkovaním.ď ď č ť
 

(5)  Pôvodca  mimoriadneho  zhoraenia  vôd  je  povinný  vykona  bezprostredné  opatrenia  nať  
zneakodnenie mimoriadneho zhoraenia vôd, ako aj opatrenia na odstránenie jeho akodlivých následkov.
 

(6) Bezprostrednými opatreniami na zneakodnenie mimoriadneho zhoraenia vôd sú:
a) neodkladné hlásenie mimoriadneho zhoraenia vôd inapekcii a správcovi vodného toku alebo obvodnému 
úradu ~ivotného prostredia,
 
b) o najrýchlejaie odstránenie prí in mimoriadneho zhoraenia vôd,č č
 
c) neodkladné vykonanie opatrení na zamedzenie alaieho zne is ovania a aírenia zne istenia a opatreniaď č ť č  
na  zabránenie  vzniku  akodlivých  následkov  alebo  ich  zmiernenie,  aby  akodlivé  následky  boli  oč  
najmenaie.
 

(7) Opatrenia na odstránenie akodlivých následkov mimoriadneho zhoraenia vôd sú:
a) likvidácia uniknutých nebezpe ných látok,č
 
b) sledovanie kvality ohrozenej podzemnej vody, ak je nebezpe enstvo prieniku nebezpe ných látok doč č  
zeme,
 
c) uvedenie zasiahnutého miesta, ak je to mo~né, do pôvodného stavu.
 

(8) Pri vykonávaní opatrení pod a  odsekov 5 a~ 7 sa pôvodca mimoriadneho zhoraenia vôd riadiľ  
havarijným plánom a príkazmi inapekcie.
 

(9) Ak sa opatrenia na zneakodnenie mimoriadneho zhoraenia vôd alebo opatrenia na odstránenie 
jeho akodlivých následkov nedosiahnu postupom pod a odseku 8, mô~e inapekcia rozhodnú  o ich ulo~ení.ľ ť
 

(10) Inapekcia zis uje prí iny vzniku mimoriadneho zhoraenia vôd, riadi práce pri jeho rieaení ať č  
vydáva príkazy na vykonanie potrebných opatrení. Inapekcia je oprávnená vy~adova  spoluprácu orgánovť  
atátnej správy, pôvodcu mimoriadneho zhoraenia vôd, ak je známy, správcu vodného toku, poverenej osoby, 
záchranných  zlo~iek  záchranného  integrovaného  systému,  52)  obcí  alebo  iných  právnických  osôb  a 
fyzických osôb. V rámci tejto spolupráce mô~e inapekcia ustanovi  z ich zástupcov pracovnú skupinu.ť
 

(11) Ten, kto sa zú astní zis ovania alebo zneakod ovania mimoriadneho zhoraenia vôd, je povinnýč ť ň  
poskytnú  inapekcii potrebné údaje, informácie, technickú pomoc a odbornú pomoc; správca vodného tokuť  
vykonáva  za  úhradu  vo  vodnom  toku  opatrenia  na  zachytávanie  a  odstra ovanie  nebezpe ných  látok,ň č  
uhynutých rýb, zabezpe uje odber vzoriek vôd a ich rozbory a vykonáva mimoriadnu manipuláciu na vodnýchč  
stavbách.
 

§ 42

Opatrenia na nápravu

(1) Ten, kto spôsobí poakodenie 53) povrchových vôd alebo podzemných vôd, alebo prostredia s 
nimi  súvisiaceho  ( alej  len  "pôvodca  poakodenia"),  je  povinný  vykona  opatrenia  na  nápravu  aleboď ť  
uhradi  s tým spojené náklady. Táto povinnos  sa vz ahuje aj na nadobúdate a  majetku, 54) s ktoréhoť ť ť ľ  



existenciou alebo pou~ívaním je uvedené poakodenie v prí innej súvislosti. Prípadná zodpovednos  zač ť  
akodu ani trestná zodpovednos  týmto nie sú dotknuté. Na pôvodcu poakodenia, ktorý sú asne spôsobilť č  
mimoriadne zhoraenie vôd, sa vz ahujú aj ustanovenia § 41 ods. 5 a~ 8.ť
 

(2) Orgán atátnej vodnej správy mô~e pôvodcovi poakodenia ulo~i  vykona  opatrenia smerujúce kť ť  
splneniu povinností uvedených v odseku 1.
 

(3) Ak pôvodca poakodenia nie je známy alebo nemá vlastné sily a prostriedky na vykonanie 
opatrení na nápravu a hrozí nebezpe enstvo zhoraenia stavu vôd alebo s nimi súvisiaceho prostredia,č  
zabezpe í vykonanie opatrení orgán atátnej vodnej správy.č
 

(4) Náklady na vykonanie opatrení pod a odseku 3 sa uhrádzajú z prostriedkov atátneho rozpo tu.ľ č  
Pôvodca poakodenia je povinný vynalo~ené finan né prostriedky uhradi ; na vymáhanie týchto prostriedkovč ť  
je oprávnené ministerstvo.
 

(5)  Ak  sa  opatrenia  na  nápravu  vykonávajú  na  nehnute nostiach  inej  osoby,  ako  je  pôvodcaľ  
poakodenia, ich vlastníci sú povinní strpie  obmedzenie ich obvyklého u~ívania na nevyhnutný as  zať č  
primeranú náhradu. 55) Po vykonaní opatrení na nápravu sú tí, ktorí vykonali tieto opatrenia, povinní 
uvies  nehnute nosti do pôvodného stavu. Ak vykonaním opatrení na nápravu vznikne akoda, na jej náhraduť ľ  
platia vaeobecné predpisy o náhrade akody.
 

`IESTA ASČ Ť

VODNÉ TOKY

§ 43

Vodné toky

(1) Vodným tokom je vodný útvar trvalo alebo ob asne te úcich povrchových vôd po zemskom povrchuč č  
v prirodzenom koryte alebo v umelom koryte, ktoré je jeho sú as ou, a ktorý je napájaný z vlastnéhoč ť  
povodia alebo z iného vodného útvaru. Vodným tokom sú aj vody v slepých ramenách, m tvych ramenách aŕ  
odstavených ramenách, ak sú ovplyv ované hydrologickým re~imom vodného toku, ako aj vody umelo vzduté vň  
koryte.  Vodným  tokom  zostávajú  aj  povrchové  vody,  ktorých  as  te ie  pod  zemským  povrchom  aleboč ť č  
zakrytými úsekmi.
 

(2) Ak preteká vodný tok po pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnute ností  ako vodnáľ  
plocha so spôsobom vyu~itia pozemku ako vodný tok, 56) je tento pozemok korytom. Ak preteká vodný tok 
po pozemku, ktorý nie je takto evidovaný v katastri nehnute ností, je korytom pozemok tvoriaci dno aľ  
brehy, v ktorých odtekajú vody a~ po brehovú iaru.č
 

(3) Prirodzeným korytom je pozd ~ne  ohrani ený zemský povrch, ktorý vznikol pôsobením te úcejĺ č č  
vody a alaích prírodných faktorov. Za prirodzené koryto sa pova~uje aj koryto upraveného vodného toku.ď
 

(4) Umelým korytom je koryto, ktorého dno a brehy sú umelo vytvorené a do ktorého je voda 
odvedená, najmä vodný kanál, vodný náhon a prieplav.
 

(5) Brehovou iarou prirodzeného koryta je priese nica vodnej hladiny s pri ahlými pozemkami, poč č ľ  
ktorú voda sta í preteka  medzi brehmi bez toho, aby sa vylievala do pri ahlého územia. Brehová iarač ť ľ č  
umelého koryta je ur ená v dokumentácii stavebných úprav.č
 

(6) Rie ny materiál v koryte je sú as ou vodného toku.č č ť
 

(7) V pochybnostiach o tom, i ide o vodný tok, prirodzené koryto alebo umelé koryto a o hranicuč  
koryta, rozhodne orgán atátnej vodnej správy na základe poznania prírodných podmienok, s prihliadnutím 
na brehové iary susedných úsekov vodného toku.č
 

§ 44

lenenie vodných tokovČ

(1) Vodné toky sa z h adiska ich významu lenia naľ č
a) vodohospodársky významné vodné toky,
 
b) drobné vodné toky.
 

(2) Vodné toky sa z h adiska ich vyu~itia lenia naľ č
a) vodárenské toky,
 
b) ostatné vodné toky.
 

(3)  Zoznam  vodohospodársky  významných  vodných  tokov  a  vodárenských  vodných  tokov  vydáva 
ministerstvo, ktoré zabezpe uje aj evidenciu vodných tokov a ich povodí.č



 
§ 45

Zmeny koryta

(1)  Ak sa  pôsobením vôd  alebo iným  prírodným vplyvom  zmení prirodzené  koryto neupraveného 
vodného toku, správca vodného toku je povinný vráti  vodný tok do pôvodného koryta alebo po~iada  orgánť ť  
atátnej vodnej správy, aby rozhodol o jeho ponechaní v novom koryte. Orgán atátnej vodnej správy mô~e 
rozhodnú  o jeho ponechaní v novom koryte, ak sa zmenou koryta zlepaili odtokové pomery, pri om musíť č  
prihliada  na doterajaie povolenie na nakladanie s vodami a na vodné stavby súvisiace s pôvodnýmť  
korytom a sú asne vymedzí hranice nového koryta. Správca vodného toku je povinný vlastníkovi pozemkuč  
nového koryta poskytnú  náhradu pod a  vaeobecných predpisov o náhrade akody. Ak pozemok nového korytať ľ  
nemo~no získa  dohodou, mo~no ho vo verejnom záujme vyvlastni  pod a osobitného predpisu. 37)ť ť ľ
 

(2) Ak sa pôsobením vôd alebo iným prírodným vplyvom zmení koryto upraveného vodného toku alebo 
umelé  koryto,  správca  vodného  toku  alebo  vlastník  umelého  koryta  je  povinný  vráti  vodný  tok  doť  
pôvodného koryta.
 

(3) Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa primerane pou~ijú aj vtedy, ak pôsobením vôd alebo iným 
prírodným vplyvom vznikne vo vodnom toku náplava alebo ostrov alebo ak neupravený vodný tok neopustí 
pôvodné koryto a vytvorí alaie nové rameno.ď
 

§ 46

Inunda né územieč

(1) Inunda ným územím je územie pri ahlé k vodnému toku, zaplavované vyliatím vody z koryta,č ľ  
vymedzené záplavovou iarou najvä aej známej alebo navrhovanej úrovne vodného stavu. Rozsah inunda néhoč č č  
územia ur uje orgán atátnej vodnej správy na návrh správcu vodného toku. Orgán atátnej vodnej správyč  
mô~e ulo~i  správcovi vodného toku povinnos  vypracova  a predlo~i  takýto návrh.ť ť ť ť
 

(2) Orgán atátnej vodnej správy, ktorý ur il inunda né územie, odovzdá mapovú dokumentáciu tohtoč č  
územia prísluaným stavebným úradom.
 

(3) Ak inunda né  územie nie je ur ené,  vychádza sa z dostupných podkladov o pravdepodobnejč č  
hranici územia ohrozeného povod ami.ň
 

§ 47

Ochrana vodných tokov a ich korýt

(1) Meni  smer, pozd ~ny sklon a prie ny profil koryta, poakodzova  brehy, a~i  z koryta zeminuť ĺ č ť ť ť  
a uklada  predmety do vodného toku, ktoré mô~u ohrozi  plynulos  odtoku vody v koryte, kvalitu vôd,ť ť ť  
zdravie udí a ich bezpe nos , prípadne uklada  takéto predmety na miesta, z ktorých mô~u by  splavenéľ č ť ť ť  
do vodného toku, je zakázané.
 

(2) Zákazy pod a odseku 1 sa nevz ahujú na innosti vykonávané v súlade s týmto zákonom.ľ ť č
 

(3) Vlastníci stavieb, ktoré nie sú vodnými stavbami, alebo technických zariadení umiestnených 
vo vodnom toku a v inunda nom území sú povinní na vlastné nákladyč
a) dba  o ich riadnu údr~bu a o ich statickú bezpe nos , aby neohrozovali plynulý odtok vôd,ť č ť
 
b) zabezpe i  ich pred akodlivými ú inkami vôd, splaveninami a adom,č ť č ľ
 
c) odstra ova  nánosy a preká~ky vo vodnom toku brániace jeho nehatenému odtoku.ň ť
 

SIEDMA ASČ Ť

SPRÁVA VODNÝCH TOKOV

§ 48

Správa vodných tokov

(1) Správa vodných tokov je vaestranne zameraná starostlivos  o zachovanie a rozvoj vaetkýchť  
funkcií vodných tokov a ich korýt. Správca vodného toku je aj správcom pozemkov korýt, ktoré sú vo 
vlastníctve Slovenskej republiky. 3)
 

(2) Správu vodných tokov vykonávajú:
a) správca vodohospodársky významných vodných tokov, ktorým je atátna odborná organizácia ministerstva,
 
b) správcovia drobných vodných tokov, ktorými sú správca vodohospodársky významných vodných tokov a 
atátne organizácie, ktorým bola prevedená správa pod a § 51 ods. 1.ľ



 
(3) Správa vodných tokov zah a tieto innosti:ŕň č

a) sledova  stav vodných tokov a pobre~ných pozemkov z h adiska zabezpe enia funkcií vodného toku,ť ľ č
 
b) udr~iava  korytá v stave, ktorý zabezpe uje ich prirodzenú alebo projektovanú prieto nos  a h bkuť č č ť ĺ  
vody,
 
c) udr~iava  alebo odstra ova  brehové porasty vo vodných tokoch, na pobre~ných pozemkoch, prípadne vť ň ť  
zátopových územiach tak, aby sa nestali preká~kou odtoku vody pri povodniach a pod a mo~nosti zachovaliľ  
prírodné podmienky,
 
d) spev ova  brehy vodných tokov, zabezpe ova  ich neupravené úseky brehovými porastmi,ň ť č ť
 
e) udr~iava  a isti  koryto a odstra ova  naplaveniny, adové  a iné preká~ky a do asné ostrovy zť č ť ň ť ľ č  
vodného toku, o je nevyhnutné na zabezpe enie nehateného odtoku alebo prietoku,č č
 
f) zabezpe ova  potrebnú úpravu vodných tokov,č ť
 
g) prevádzkova  a udr~iava  v riadnom stave vodné stavby zabezpe ujúce  funkcie vodného toku aleboť ť č  
slú~iace vodnému toku, ktoré má správca vodného toku v správe alebo v u~ívaní, prípadne je povinný ich 
prevádzkova  z iného dôvodu,ť
 
h) vytvára  podmienky na odber povrchových vôd z vodných tokov na závlahy a na ich iné u~ívanie,ť
 
i) vytvára  podmienky na zabezpe enie vaeobecného pou~ívania vôd a ostatných funkcií vodného toku,ť č
 
j) sledova  odber vôd a vypúa anie odpadových vôd, ako aj iné nakladanie s vodami vo vodnom toku,ť ť
 
k) sledova  vody vo vodnom toku z h adiska mo~ných príznakov mimoriadneho zhoraenia vôd,ť ľ
 
l) poskytova  technické a iné podklady, odborné stanoviská potrebné na rozhodovanie a na inú správnuť  
innos  orgánu atátnej vodnej správy, ak ich má k dispozícií,č ť
 
m) oznamova  orgánu atátnej vodnej správy záva~né nedostatky, ktoré zistí vo vodnom toku a v inunda nomť č  
území, spôsobené prírodnými vplyvmi alebo inými vplyvmi a navrhova  opatrenia na ich odstránenie,ť
 
n) zabezpe ova  ochranu pred povod ami pod a  osobitného predpisu 57) a odvádzanie alebo pre erpávanieč ť ň ľ č  
vnútorných vôd,
 
o) umiest ova  a udr~iava  zariadenia na zis ovanie údajov vo vodnom toku,ň ť ť ť
 
p) zabezpe ova  úlohy prevádzkovate a vodnej cesty a vyty ova  plavebnú dráhu 58) za náhradu,č ť ľ č ť
 
q) vies  evidenciu pozemkov, ktoré tvoria koryto a záplavové územie, ak sú vo vlastníctve atátu a vť  
správe správcu vodného toku,
 
r) oznamova  údaje potrebné pre vodnú bilanciu,ť
 
s) evidova  rozhodnutia a vyjadrenia orgánov atátnej vodnej správy, ktoré sa týkajú vodných tokov, ať  
sledova  dodr~iavanie podmienok a povinností ur ených v týchto rozhodnutiach.ť č
 

(4) Ak ide o vodohospodársky významný vodný tok, jeho správu okrem inností uvedených v odseku 2č  
tvoria tieto innosti:č
a) vypracova  plán údr~by vodného toku a jeho prítokov,ť
 
b) spolupracova  pri prieskumných, bilan ných, koncep ných a kontrolných innostiach pri zostavovaníť č č č  
plánov mana~mentu povodí a hodnoti  hydroenergetický potenciál vodných tokov v povodí,ť
 
c) navrhova  orgánu atátnej vodnej správy ur enie  ochranných pásiem vodárenských nádr~í a sledovať č ť 
dodr~iavanie podmienok ochrany v nich,
 
d) vypracova  a aktualizova  súhrnný manipula ný poriadok vodných stavieb za celý hlavný vodný tok ať ť č  
jeho prítoky na základe manipula ných poriadkov jednotlivých vodných stavieb na vodnom toku,č
 
e)  evidova  rozhodnutia  a  vyjadrenia  orgánov  atátnej  vodnej  správy  týkajúce  sa  vodných  tokovť  
iastkového povodia,č
 
f) vytvára  podmienky na odber povrchových vôd na pou~itie pre pitné ú ely.ť č
 

(5) Pri správe vodného toku treba prihliada  na ochranu povrchových vôd a podzemných vôd vť  
príbre~nej zóne, na zachovanie infiltra ných podmienok a prvkov prirodzeného ekosystému, na ochranuč  
rybárstva  a  samo istiacu  schopnos  vodného  toku  a  na  zachovanie  rekrea nej  hodnoty  a  estetickéhoč ť č  
vzh adu krajiny.ľ
 



§ 49

Oprávnenia pri správe vodných tokov

(1) Správca vodného toku je oprávnený
a) pri výkone správy vstupova  v nevyhnutnom rozsahu na cudzie nehnute nosti, ak na to nie je potrebnéť ľ  
povolenie pod a osobitných predpisov, 59)ľ
 
b)  v  záujme  starostlivosti  o  koryto  odstra ova  alebo  novo  vysádza  stromy  a  kry  na  pobre~nýchň ť ť  
pozemkoch, 59a)
 
c) v rozsahu riadnej správy vodného toku a~i  z koryta rie ny materiál, prípadne túto a~bu umo~ ovať ť č ť ň ť 
tým, ktorí na u získali povolenie na niektoré innosti (§ 23),ň č
 
d) v rámci súhrnného manipula ného poriadku vodných stavieb vydáva  pokyny na manipuláciu s vodnýmič ť  
stavbami.
 

(2) Pri výkone správy vodného toku a správy vodných stavieb alebo zariadení mô~e správca vodného 
toku  u~íva  pobre~né  pozemky.  Pobre~nými  pozemkami  v  závislosti  od  druhu  opevnenia  brehu  a  druhuť  
vegetácie pri vodohospodársky významnom vodnom toku sú pozemky do 10 m od brehovej iary a pri drobnýchč  
vodných tokoch do 5 m od brehovej iary; pri ochrannej hrádzi vodného toku do 10 m od vzduanej ač  
návodnej päty hrádze.
 

(3) Ak je to nevyhnutné, mô~e orgán atátnej vodnej správy ur i  na u~ívanie vä aiu  aírkuč ť č  
pobre~ného pozemku, ako je uvedené v odseku 2.
 

(4) Ak správca vodného toku pri výkone oprávnenia pod a  odseku 2 spôsobí akodu, je povinný juľ  
nahradi  pod a vaeobecných predpisov o náhrade akody.ť ľ
 

(5)  Správca vodného  toku nezodpovedá  za akody  spôsobené mimoriadnou  udalos ou  60)  a akodyť  
vzniknuté u~ívaním vodných tokov.
 

§ 50

Povinnosti vlastníkov pobre~ných pozemkov

(1) Vlastník pobre~ného pozemku je povinný
a) umo~ni  správcovi vodného toku výkon jeho oprávnenia,ť
 
b) dba  o ochranu vôd a zdr~a  sa inností, ktoré mô~u ovplyvni  prirodzený re~im vôd vo vodnom toku,ť ť č ť  
zne isti  vodu alebo inak ohrozi  jej kvalitu, znemo~ni  alebo s a~i  riadnu prevádzku a údr~bu vodnéhoč ť ť ť ť ť  
toku a s ním súvisiacich vodných stavieb,
 
c) umo~ni  za náhradu umiestnenie a prevádzku ciach, vodo tov, vodomerov a iných meracích zariadení nať č  
zis ovanie údajov o vodnom toku alebo plavebných znakov.ť
 

(2) Výaku náhrady pod a  odseku 1 písm. c) navrhne ten, kto uvedené zariadenie osádza. Akľ  
vlastník pobre~ného pozemku nesúhlasí s navrhnutou výakou náhrady, rozhodne o nej súd; nárok na náhradu 
akody nie je týmto dotknutý.
 

(3) Orgán atátnej vodnej správy mô~e vlastníkom pobre~ných pozemkov bez náhrady zakáza  vytínať ť 
stromy a kry zabezpe ujúce stabilizáciu koryta.č
 

(4) Ak ide o pobre~ný pozemok pri drobnom vodnom toku, je jeho vlastník povinný udr~iava  breh vť  
takom stave, aby sa netvorili preká~ky, ktoré bránia nehatenému odtoku vody, s a~ujú alebo znemo~ ujúť ň  
prístup k vodnému toku alebo podporujú usadzovanie plavenín alebo ukladanie splavenín.
 

(5) V prípade pochybností o ur enie hranice pobre~ného pozemku rozhoduje orgán atátnej vodnejč  
správy.
 

§ 51

Prevod správy drobného vodného toku

(1) Na základe rozhodnutia ministerstva mo~no správu drobného vodného toku alebo jeho uceleného 
úseku previes  do správy inej atátnej organizácie, ktorej drobný vodný tok preva~ne slú~i.ť
 

(2) Správca vodného toku mô~e drobný vodný tok alebo jeho ucelený úsek prenecha  do nájmu aleboť  
do výpo~i ky 61)č
a) obci, v ktorej sa nachádza,
 
b) koncesionárovi po as koncesnej doby k vodnej stavbe,č
 
c) právnickej osobe a fyzickej osobe-podnikate ovi, s ktorej innos ou drobný vodný tok súvisí.ľ č ť



 

ÔSMA ASČ Ť

VODNÉ STAVBY

§ 52

Vodné stavby

(1) Vodnými stavbami sú stavby, prípadne ich asti, ktoré umo~ ujú osobitné u~ívanie vôd aleboč ň  
iné nakladanie s vodami. Vodnými stavbami sú najmä
a) stavby, ktorými sa upravuje, mení alebo zria uje koryto, vrátane terénnych úprav s tým spojených,ď
 
b) stavby na ochranu pred povod ami,ň
 
c) priehrady, vodné nádr~e, rybníky, hate, hrádze a iné stavby potrebné na nakladanie s vodami,
 
d) studne, stavby vodovodných potrubí, vodovodov a alaie vodárenské objekty samostatne slú~iace naď  
ú ely zásobovania vodou,č
 
e) stavby stôk, stokové siete vrátane objektov na nich, istiarne odpadových vôd a iné stavby ur ené nač č  
zneakod ovanie odpadových vôd a osobitných vôd a na ich vypúa anie do povrchových vôd, podzemných vôdň ť  
alebo do banských vôd a stavby ur ené na predchádzajúce istenie odpadových vôd pred ich vypúa aním doč č ť  
verejnej kanalizácie,
 
f) stavby na zavla~ovanie a odvod ovanie pozemkov,ň
 
g) stavby, ktoré sa zria ujú na plavebné ú ely v korytách alebo v iných vodných útvaroch,ď č
 
h) stavby umo~ ujúce vyu~ívanie vôd najmä na hromadnú rekreáciu a vodné aporty,ň
 
i) odkaliská vytvorené hrádzovým systémom, na ktoré sa odpad ukladá hydraulickým spôsobom,
 
j) vodovodné prípojky, ak
1. slú~ia na dodávku vody do priemyselných stavieb a po nohospodárskych stavieb,ľ
2. slú~ia na zásobovanie skupiny stavieb, ak to vy~aduje vlastný systém rozvodných potrubí,
3. sú zriadené k stavbe, pre ktorú je zhotovené zariadenie na zvýaenie tlaku vody,
4. sú dlhaie ako 100 m a dodávajú vodu s denným priemerným mno~stvom vä aím ako 0,5 l za sekundu,č
 
k) kanaliza né prípojky do verejnej kanalizácie, akč
1. slú~ia na vypúa anie odpadových vôd z priemyselných stavieb a z po nohospodárskych stavieb,ť ľ
2. slú~ia na odvádzanie odpadových vôd z areálu alebo zo skupiny stavieb, ak to vy~aduje samostatnú 
stokovú sie ,ť
3. slú~ia na vypúa anie  odpadových vôd do verejnej kanalizácie, ktoré vy~adujú ich predchádzajúceť  
istenie,č
4. sú dlhaie ako 100 m a majú vnútorný priemer vä aí ako 20 cm.č
 

(2) V prípade pochybností, i ide o vodnú stavbu alebo jej sú as , rozhodne orgán atátnej vodnejč č ť  
správy.
 

§ 53

Povinnosti vlastníka vodnej stavby

Vlastník vodnej stavby je povinný
a) udr~iava  vodnú stavbu v riadnom stave a zabezpe ova  jej údr~bu a prevádzku tak, aby umo~ ovalať č ť ň  
plynulý  prietok  vody  a  nehatený  odchod  adu,  riadnu  prevádzku  vodnej  cesty  a  aby  neohrozovalaľ  
bezpe nos  osôb, majetku a vodohospodárskych a iných právom chránených záujmov,č ť
 
b) zabezpe ova  odborný technicko-bezpe nostný doh ad nad jej prevádzkou,č ť č ľ
 
c) udr~iava  v riadnom stave dno a brehy vodného toku v mieste vzdutia a stara  sa v om o nehatenýť ť ň  
odtok vody a odchod adu, najmä odstra ova  nánosy a preká~ky vo vodnom toku,ľ ň ť
 
d) osadi  a udr~iava  na vodnej stavbe vodnú zna ku, ciachy, vodo et, výstra~né tabule alebo plavebnéť ť č č  
znaky,
 
e) odstra ova  predmety zachytené vodnou stavbou alebo zachytené na nej,ň ť
 
f) dodr~iava  pokyny správcu vodného toku na dotknutom vodnom toku v prípade mimoriadnej situácie,ť
 
g) vytvára  podmienky na prirodzenú migráciu rýb a iných vodných ~ivo íchov,ť č
 



h) vypracova  manipula ný poriadok vodnej stavby a predlo~i  ho na schválenie orgánu atátnej vodnejť č ť  
správy,
 
i) dodr~iava  podmienky povolenia orgánu atátnej vodnej správy a schválený manipula ný poriadok vodnejť č  
stavby.
 

§ 54

Oprávnenia vlastníka vodnej stavby k susedným pozemkom

(1) Na ú ely uskuto nenia údr~by a opráv na vodnej stavbe sú vlastníci pozemkov susediacich sč č  
vodnou stavbou povinní umo~ni  vlastníkovi vodnej stavby vstup na tieto pozemky.ť
 

(2) Vlastník vodnej stavby je povinný dba , aby o najmenej ruail u~ívanie susedných pozemkov ať č  
aby vykonávanými prácami nevznikli akody, ktorým mo~no zabráni ; po skon ení je povinný uvies  susednýť č ť  
pozemok do pôvodného stavu, a ak to nie je mo~né, poskytnú  vlastníkovi susedného pozemku náhradu pod ať ľ  
vaeobecných predpisov o náhrade akody.
 

§ 55

Ochrana vodných stavieb

(1) Akýmko vek spôsobom poakodzova  vodné stavby a ich funkcie, najmä a~i  zeminu z ochrannýchľ ť ť ť  
hrádzí, vysádza  na nich dreviny, pás  na nich alebo prehá a  cez ne hospodárske zvieratá a jazdi  poť ť ň ť ť  
nich motorovými vozidlami s výnimkou miest na to ur ených, poakodzova  ciachy, vodo ty, vodomery, inéč ť č  
meracie zariadenia a zariadenia slú~iace na prevádzku vodnej stavby a poakodzova  plavebné znaky ať  
výstra~né tabule je zakázané.
 

(2) V záujme ochrany vodnej stavby, ak nejde o verejný vodovod a verejnú kanalizáciu, mô~e orgán 
atátnej vodnej správy na návrh vlastníka vodnej stavby ur i  pásmo ochrany vodnej stavby a pod a  jejč ť ľ  
povahy zakáza  alebo obmedzi  v om výstavbu niektorých stavieb alebo inností. V pásme ochrany vodnejť ť ň č  
stavby je vlastník vodnej stavby povinný poskytnú  vlastníkovi nehnute nosti náhradu pod a  vaeobecnýchť ľ ľ  
predpisov o náhrade akody.
 

(3) Orgán atátnej vodnej správy mô~e tomu, kto poakodí vodnú stavbu alebo ohrozí jej prevádzku, 
ulo~i  povinnos  vykona  opatrenia na odstránenie akodlivého stavu.ť ť ť
 

§ 56

Odborný technicko-bezpe nostný doh ad nad vodnými stavbamič ľ

(1)  Odborný  technicko-bezpe nostný  doh ad  nad  vodnými  stavbami  je  apecializovaná  innosč ľ č ť 
zameraná na zis ovanie technického stavu vodných stavieb, ktorých poakodenie mô~e spôsobi  ohrozenieť ť  
pri ahlého územia, ~ivota udí a majetku najmä uvo nením vzdúvanej alebo zadr~iavanej vody. Vykonáva saľ ľ ľ  
pozorovaním bezpe nosti a stability vodných stavieb, meraním ich deformácií, sledovaním priesaku vôd,č  
hodnotením  výsledkov  týchto  pozorovaní  a  meraní  a  navrhovaním  opatrení  na  odstránenie  zistených 
nedostatkov a zara ovaním vodných stavieb do kategórií (§ 56 ods. 5).ď
 

(2) Odborný technicko-bezpe nostný  doh ad  sa vykonáva v období prípravy vodnej stavby, jejč ľ  
uskuto nenia  alebo rekonatrukcie a po as  prevádzky vodnej stavby a~ do jej uvedenia do neakodnéhoč č  
stavu.
 

(3) Z h adiska odborného technicko-bezpe nostného doh adu sa vodné stavby rozde ujú do I. a~ IV.ľ č ľ ľ  
kategórie  pod a  bodového  systému,  ktorý  zoh ad uje  význam  vodnej  stavby,  riziko  mo~ného  ohrozeniaľ ľ ň  
udských ~ivotov a akôd na majetku v pri ahlom území a nebezpe enstvo vzniku porúch na vodnej stavbe.ľ ľ č
 

(4) Kategorizácii podliehajú vodné stavby, ktoré vzdúvajú a zadr~iavajú vodu. Takýmito vodnými 
stavbami sú priehrady, vodné nádr~e, hate, odkaliská vytvorené hrádzovým systémom, na ktoré sa odpad 
ukladá hydraulickým spôsobom, erpacie stanice vnútorných vôd a hrádze, ako aj sú asti stavieb, ktoréč č  
sú ur ené na úpravu vodných tokov, na odbery vôd, na vypúa anie odpadových vôd a na iné pou~ívanie vôd.č ť
 

(5) Ministerstvo na základe ~iadosti stavebníka alebo vlastníka vodnej stavby zaradí alebo 
preradí vodnú stavbu do niektorej zo atyroch kategórií na základe posudku atátnej organizácie, ktorá je 
na výkon odborného technicko-bezpe nostného doh adu  ním poverená, najneskôr pred vydaním stavebnéhoč ľ  
povolenia.
 

(6)  Odborný  technicko-bezpe nostný  doh ad  je  povinný  zabezpe i  na  svoj  náklad  vlastník,č ľ č ť  
prípadne stavebník vodnej stavby.
 

(7) Pri vodných stavbách zaradených do I. a II. kategórie je ich vlastník, prípadne stavebník 
povinný zabezpe i  odborný technicko-bezpe nostný doh ad prostredníctvom atátnej organizácie, ktorá ječ ť č ľ  
na výkon odborného technicko-bezpe nostného doh adu poverená a ktorá zamestnáva odborne spôsobilé osobyč ľ  
na výkon odborného technicko-bezpe nostného  doh adu  ( alej len "odborne spôsobilá osoba"). Odbornáč ľ ď  
spôsobilos  sa  preukazuje  osved ením  o  odbornej  spôsobilosti  na  výkon  odborného  technicko-ť č



bezpe nostného doh adu vydaným ministerstvom. Pri vodných stavbách zaradených do III. a IV. kategórieč ľ  
mô~e  odborný  technicko-bezpe nostný  doh ad  vykonáva  ich  vlastník,  prípadne  stavebník  odborneč ľ ť  
spôsobilou osobou.
 

(8) Pri rekonatrukcii vodnej stavby alebo pri zmene jej vyu~itia a pri vodných stavbách II. a~ 
IV. kategórie aj v prípadoch, ke  sa mení zástavba na území ohrozenom vodnou stavbou, ministerstvoď  
preskúma  ur enú  kategóriu  vodnej  stavby.  K  preskúmaniu  kategórie  vodnej  stavby  vlastník  predlo~íč  
prostredníctvom atátnej organizácie, poverenej na výkon odborného technicko- bezpe nostného doh aduč ľ  
(odsek 5), aktualizovaný odborný posudok.
 

(9) Pri vykonávaní odborného technicko-bezpe nostného doh adu  je vlastník, prípadne stavebníkč ľ  
vodnej stavby povinný
a) ur i  zamestnanca zodpovedného za odborný technicko-bezpe nostný doh ad a ohlási  ho orgánu atátnejč ť č ľ ť  
vodnej správy; pri vodných stavbách zaradených do I. a II. kategórie ohlási  aj odborne spôsobilúť  
osobu, prostredníctvom ktorej sa odborný technicko-bezpe nostný doh ad vykonáva,č ľ
 
b) prizva  orgán atátnej vodnej správy na prehliadku vodnej stavby, ktorá sa pri vodných stavbáchť  
zaradených  do  I.  kategórie  vykonáva  najmenej  raz  ro ne,  pri  vodných  stavbách  zaradených  do  II.č  
kategórie raz za dva roky a pri vodných stavbách zaradených do III. a IV. kategórie raz za atyri roky,
 
c) zasla  správu o výsledkoch odborného technicko-bezpe nostného doh adu orgánu atátnej vodnej správy,ť č ľ  
ktorý vykoná technicko-bezpe nostný dozor.č
 

§ 56a

Odborná spôsobilosť

(1) Odborná spôsobilos  je súhrn teoretických vedomostí a praktických schopností, ktoré musíť  
sp a  hlavný zamestnanec odborného technicko-bezpe nostného doh adu atátnej organizácie, poverenej naĺň ť č ľ  
výkon odborného technicko-bezpe nostného doh adu  (§ 56 ods. 5), alebo hlavný zamestnanec odbornéhoč ľ  
technicko-  -bezpe nostného  doh adu  vlastníka  vodnej  stavby  a  preukazuje  sa  osved ením  o  odbornejč ľ č  
spôsobilosti na výkon odborného technicko-bezpe nostného  doh adu  ( alej len � osved enie  o odbornejč ľ ď č  
spôsobilosti� ).
 

(2) Ministerstvo overuje odbornú spôsobilos  na výkon odborného technicko-bezpe nostného doh aduť č ľ  
odbornou skúakou pred skúaobnou komisiou zlo~enou z odborníkov z teórie a praxe a ude uje osved enie oľ č  
odbornej  spôsobilosti.  Odborné  skúaky  sa  konajú  spravidla  raz  za  dva  roky.  Termíny  a  organizáciu 
odborných skúaok ur í ministerstvo. lenov skúaobnej komisie vymenúva a odvoláva minister.č Č
 

(3) Podmienky na udelenie osved enia o odbornej spôsobilosti sú:č
a) vzdelanie,
 
b) odborná prax v prísluanom vodohospodárskom odvetví,
 
c) spôsobilos  na právne úkony,ť
 
d) bezúhonnos ,ť
 
e) úspeané vykonanie odbornej skúaky.
 

(4)  Splnenie  po~iadaviek  pod a  odseku  3  písm.  a)  a  b)  na  výkon  odborného  technicko-ľ
bezpe nostného doh adu nad vodnými stavbami I. a II. kategórie sa preukazuje dokladom oč ľ
a) skon ení vysokoakolského vzdelania 1. stup a v prísluanom technickom alebo prírodovednom odbore a oč ň  
vykonaní sedemro nej odbornej praxe aleboč
 
b) skon ení vysokoakolského vzdelania 2. stup a v prísluanom technickom alebo prírodovednom odbore a oč ň  
vykonaní pä ro nej odbornej praxe.ť č
 

(5)  Splnenie  po~iadaviek  pod a  odseku  3  písm.  a)  a  b)  na  výkon  odborného  technicko-ľ
bezpe nostného doh adu nad vodnými stavbami III. a IV. kategórie sa preukazuje dokladom oč ľ
a)  skon ení  úplného  stredného  odborného  vzdelania  prísluaného  technického  alebo  prírodovednéhoč  
zamerania a o vykonaní desa ro nej odbornej praxe,ť č
 
b)  skon ení  úplného  stredného  vzdelania  s  pomaturitným  atúdiom  prísluaného  technického  aleboč  
prírodovedného zamerania a o vykonaní sedemro nej odbornej praxe,č
 
c) skon ení vysokoakolského vzdelania 1. stup a v prísluanom technickom alebo prírodovednom odbore a oč ň  
vykonaní sedemro nej odbornej praxe, aleboč
 
d) skon ení vysokoakolského vzdelania 2. stup a v prísluanom technickom alebo prírodovednom odbore a oč ň  
vykonaní pä ro nej odbornej praxe.ť č
 

(6) Za bezúhonného sa pova~uje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za trestný in,  ktoréhoč  
skutková  podstata  súvisí  s  predmetom  innosti,  na  ktorú  ~iada  udeli  osved enie  o  odbornejč ť č  



spôsobilosti, za trestný in  vaeobecného ohrozenia alebo trestný in ohrozenia ~ivotného prostredia.č č  
Bezúhonnos  sa preukazuje výpisom z registra trestov, ktorý v de  podania ~iadosti nie je staraí akoť ň  
tri mesiace.
 

§ 56b

Zruaenie a zánik osved enia o odbornej spôsobilostič

(1) Ministerstvo zruaí osved enie o odbornej spôsobilosti, ak dr~ite  osved enia o odbornejč ľ č  
spôsobilosti
a) písomne po~iada o jeho zruaenie,
 
b) bol právoplatne odsúdený za trestný in, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom innosti, zač č  
trestný in vaeobecného ohrozenia alebo za trestný in ohrozenia ~ivotného prostredia,č č
 
c) prestal sp a  podmienky ustanovené týmto zákonom.ĺň ť
 

(2) Ministerstvo mô~e osved enie o odbornej spôsobilosti zruai , akč ť
a) sa dodato ne zistí, ~e ~iados  o vydanie osved enia o odbornej spôsobilosti obsahovala nepravdivéč ť č  
alebo neúplné údaje,
 
b) dr~ite  osved enia o odbornej spôsobilosti záva~ným spôsobom alebo opakovane poruauje povinnostiľ č  
ustanovené týmto zákonom.
 

(3) Osved enie o odbornej spôsobilosti zaniká smr ou dr~ite a osved enia o odbornej spôsobilostič ť ľ č  
alebo jeho vyhlásením za m tveho.ŕ
 

§ 56c

Evidencia osved ení o odbornej spôsobilostič

(1)  Ministerstvo  vedie  evidenciu  udelených  osved ení  o  odbornej  spôsobilosti  ( alej  lenč ď  
� evidencia osved ení� ) a ich zmien.č
 

(2) Evidencia osved ení obsahuječ
a) meno, priezvisko a trvalý pobyt dr~ite a osved enia o odbornej spôsobilosti,ľ č
 
b) apecifikáciu dr~ite a osved enia o odbornej spôsobilosti preľ č
1. atátnu organizáciu poverenú na výkon odborného technicko-bezpe nostného doh adu (§ 56 ods. 5),č ľ
2. vlastníka vodnej stavby,
 
c) dátum vykonania skúaky.
 

(3) Evidencia osved ení je verejne prístupná.č
 

§ 56d

Preskúaanie

(1) Ministerstvo preskúaa odborne spôsobilé osoby, ak
a) sa pri výkone odborného technicko-bezpe nostného doh adu dopustili záva~ných nedostatkov odbornejč ľ  

povahy,
 

b) sa nezú astnia akolenia organizovaného ministerstvom ka~dých pä  rokov,č ť
 
c) pä  rokov nevykonávali odborný technicko-bezpe nostný doh ad.ť č ľ
 

(2) Ustanovenie § 56a ods. 2 rovnako platí aj na preskúaanie.
 

§ 57

Manipula ný poriadok vodnej stavbyč

(1) Manipula ný  poriadok vodnej stavby upravuje postup vlastníka vodnej stavby pri osobitnomč  
u~ívaní vôd a pri prevádzke vodnej stavby. Schva uje ho orgán atátnej vodnej správy na návrh vlastníkaľ  
vodnej stavby.
 

(2) Vodné stavby, pri ktorých prevádzke sa ovplyv uje prietok vody, hladina vody alebo kvalitaň  
vody a vyu~íva hydroenergetický potenciál vo vodnom toku, mo~no prevádzkova  len pod a  schválenéhoť ľ  
manipula ného poriadku. Takými vodnými stavbami súč
a) vodné nádr~e vrátane suchých nádr~í (poldrov), do ktorých voda priteká z vodného toku alebo odteká 
do vodného toku,
 
b) hate s výpustným zariadením,



 
c) odkaliská vytvorené hrádzovým systémom,
 
d) kanále a odberné zariadenia okrem odberných zariadení, ktoré sú sú as ou  úpravní vôd, ktorými sač ť  
odvádza alebo odoberá voda v mno~stve, ktoré ovplyv uje vodohospodársku bilanciu prísluaného úsekuň  
vodného toku o viac ako 20% priemerného ro ného prietoku,č
 
e) výpustné zariadenia okrem výpustných zariadení, ktoré sú sú as ou istiarní odpadových vôd, ktorýmič ť č  
sa vypúa ajú do vodného toku odpadové vody, osobitné vody alebo podzemné vody, ktoré mô~u ovplyvniť ť 
mno~stvo alebo zhorai  kvalitu vody v recipiente o viac ako 20% v prísluaných ukazovate och, a je mo~néť ľ  
zabezpe i  riadené vypúa anie týchto vôd,č ť ť
 
f) erpacie stanice vnútorných vôd a závlahových systémov,č
 
g) vodné elektrárne,
 
h) plavebné kanále a preplavovacie zariadenia (plavebné komory).
 

(3) Ak to vy~aduje vodohospodárska bilancia, ohrozenie mno~stva alebo kvality vody a ochrana 
ekosystému vodného toku, mô~e orgán atátnej vodnej správy ulo~i  vlastníkovi inej vodnej stavby, ako jeť  
uvedené  v  odseku  2,  povinnos  vypracova  manipula ný  poriadok  vodnej  stavby  a  predlo~i  ho  nať ť č ť  
schválenie orgánu atátnej vodnej správy.
 

(4) Správca vodohospodársky významného vodného toku vypracúva na základe manipula ných poriadkovč  
jednotlivých vodných stavieb na vodnom toku súhrnný manipula ný poriadok vodných stavieb za celý hlavnýč  
vodný tok a jeho prítoky a predkladá ho na schválenie orgánu atátnej vodnej správy.
 

DEVIATA ASČ Ť

PÔSOBNOS  ORGÁNOV `TÁTNEJ VODNEJ SPRÁVYŤ

§ 58

Základné ustanovenia

Orgány atátnej vodnej správy sú:
a) ministerstvo,
 
b) krajské úrady ~ivotného prostredia,
 
c) obvodné úrady ~ivotného prostredia,
 
d) inapekcia,
 
e) obce.
 

§ 59

Ministerstvo

(1) Ministerstvo ako ústredný orgán atátnej vodnej správy a vodného hospodárstva
a) vykonáva atátnu vodnú správu pod a tohto zákona a riadi jej výkon,ľ

 
b) zabezpe uje zis ovanie výskytu a hodnotenie stavu povrchových vôd a podzemných vôd (§ 4) a ur ovanieč ť č  
environmentálnych cie ov (§ 5),ľ
 
c) zabezpe uje vypracovanie, schva ovanie, aktualizáciu a plnenie programu monitorovania [§ 4 ods. 14č ľ  
písm. e)],
 
d) vypracúva program opatrení a asový rozvrh ich realizácie na ú ely zlepaenia kvality povrchových vôdč č  
ur ených na odbery pre pitnú vodu (§ 7 ods. 5),č
 
e) zabezpe uje identifikáciu vôd vhodných na kúpanie (§ 8 ods. 2),č
 
f)  zabezpe uje  vypracovanie  programu  protieróznych  opatrení  na  zvyaovanie  reten nej  schopnostič č  
iastkových povodí a kontroluje jeho plnenie [§ 11 ods. 4 písm. e)],č
 
g) zabezpe uje vypracovanie plánov mana~mentu povodí, Vodného plánu Slovenska a ich koordináciu v rámcič  
medzinárodnej spolupráce v povodí Dunaja a povodí Visly (§ 13 a 14),
 
h) vypracúva koncepcie a rozvojové programy vo vodnom hospodárstve a ústredne riadi innosti na úsekuč  
správy a prevádzky vodných tokov a vodných stavieb vo vlastníctve atátu, ktoré slú~ia na plnenie 
funkcií vodného toku,



 
i) vydáva vyjadrenie k investi nej  innosti,  ktorá mô~e významným spôsobom ovplyvni  nakladanie sč č ť  
vodami, ochranu vôd a vodných pomerov (§ 28 ods. 1),
 
j) pravidelne prehodnocuje rozsah vyhlásených citlivých oblastí a rozsah zranite ných oblastí (§ 33ľ  
ods. 3 a § 34 ods. 3),
 
k)  vypracúva  a  aktualizuje  program  zni~ovania  zne is ovania  vôd  akodlivými  látkami  a  obzvláač ť ť 
akodlivými látkami (§ 40 ods. 3),
 
l) zabezpe uje evidenciu vodných tokov a ich povodí (§ 44 ods. 3),č
 
m) rozhoduje o tom, i správu drobného vodného toku alebo jeho uceleného úseku mo~no previes  do správyč ť  
inej atátnej organizácie (§ 51 ods. 1),
 
n) ústredne zabezpe uje  úlohy na úseku výkonu odborného technicko-bezpe nostného doh adu  a zara uječ č ľ ď  
alebo prera uje vodné stavby do prísluanej kategórie a poveruje atátnu organizáciu výkonom odbornéhoď  
technicko-bezpe nostného doh adu nad vodnými stavbami zaradenými do I. a II. kategórie (§ 56),č ľ
 
o) overuje odbornú spôsobilos  na výkon odborného technicko-bezpe nostného doh adu  odbornou skúakou,ť č ľ  
vydáva osved enia o odbornej spôsobilosti, preskúaava odborne spôsobilé osoby a vedie evidenciu odborneč  
spôsobilých osôb (§ 56a a~ 56d),
 
p) vykonáva hlavný atátny vodoochranný dozor (§ 67),
 
r) vyjadruje sa pod a § 28 ods. 2 písm. f) ku Koncepcii územného rozvoja Slovenska.ľ
 

(2) Ministerstvo plní úlohy vyplývajúce z lenstva Slovenskej republiky v Európskej únii voč  
vodnom plánovaní, zabezpe uje koordináciu týchto úloh s prísluanými ústrednými orgánmi atátnej správy ač  
podáva správy o plnení úloh vyplývajúcich z právnych aktov Európskeho spolo enstva a Európskej únie vč  
oblasti
a) ur enia orgánov atátnej vodnej správy a ich pôsobností v procese vodného plánovania (odsek 1, § 14č  
ods. 2 a 3, § 60 ods. 1 písm. a) prvý bod a § 60 ods. 4),
 
b) vypracovania analýz charakteristík iastkových povodí, zhodnotenia vplyvov udských inností na stavč ľ č  
povrchových vôd a stav podzemných vôd a vypracovania ekonomických analýz nakladania s vodami [§ 13 ods. 
3 písm. a)],
 
c) sledovania a hodnotenia stavu povrchových vôd a stavu podzemných vôd a chránených území pod aľ  
programov monitorovania [§ 4 ods. 14 písm. e)],
 
d) vodného plánovania a uplat ovania programov opatrení do troch mesiacov od ich zverejnenia alebo ichň  
aktualizácie (§ 13 ods. 3 písm. d) a § 13 ods. 5).
 

§ 60

Krajský úrad ~ivotného prostredia

(1) Krajský úrad ~ivotného prostredia vo veciach atátnej vodnej správy
a) rozhoduje v správnom konaní v prvom stupni atátnej vodnej správy pod a tohto zákona, ak ide oľ
1. medzinárodné vody alebo hrani né vody,č
2. vodnú stavbu a s ou spojené nakladanie s vodami, ktoré zasahuje alebo ovplyv uje územie dvoch aleboň ň  
viacerých obvodov,
3. vodnú stavbu a s ou spojené osobitné u~ívanie geotermálnych vôd,ň
4. vodnú stavbu s energetickým zariadením s inatalovaným výkonom nad 100 kW a s ou spojené osobitnéň  
u~ívanie vôd,
 
b) ude uje výnimky zo zákazu plavby na odkrytých podzemných vodách na aportovú a rekrea nú innos  (§ľ č č ť  
19 ods. 2),
 
c) dáva vyjadrenia vo veciach, v ktorých v správnom konaní rozhoduje v prvom stupni, a vo veciach 
týkajúcich sa hrani ných vodných tokov (§ 28),č
 
d) vedie evidenciu o vodách (§ 29),
 
e) ude uje  výnimky zo zákazu stava  a rozairova  ropovody a iné líniové produktovody na prepravuľ ť ť  
nebezpe ných látok v chránených vodohospodárskych oblastiach (§ 31 ods. 7),č
 
f) rozhoduje o schválení súhrnného manipula ného poriadku vodných stavieb na celý hlavný vodný tok ač  
jeho prítoky (§ 57 ods. 4),
 
g) vykonáva atátny vodoochranný dozor v rámci svojej pôsobnosti a rozhoduje o opatreniach na nápravu a 
o obmedzení alebo zákaze výroby alebo innosti (§ 66),č
 



h) vymenúva a odvoláva lenov vodnej strá~e a usmer uje ich innos  (§ 69 ods.1),č ň č ť
 
i) vyjadruje sa pod a § 28 ods. 2 písm. f) k územným plánom regiónov.ľ
 

(2) V prípadoch, v ktorých je krajský úrad ~ivotného prostredia prísluaný na povolenie vodnej 
stavby, rozhoduje aj v ostatných veciach týkajúcich sa tejto vodnej stavby alebo nakladania s vodami s 
výnimkou pokút a priestupkov.
 

(3) Vo veciach týkajúcich sa hrani ných vôd krajský úrad ~ivotného prostredia vykonáva atátnuč  
vodnú správu po prerokovaní s ministerstvom, a ak rozhodovanie mô~e ma  vplyv na priebeh, povahu aleboť  
vyzna enie atátnej hranice, aj s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.č
 

(4) Krajský úrad ~ivotného prostredia koordinuje plnenie úloh vyplývajúcich z plánov mana~mentu 
povodí a programov opatrení zameraných na dosiahnutie environmentálnych cie ov.ľ
 

(5) Krajský úrad ~ivotného prostredia si mô~e vyhradi  pôsobnos  obvodného úradu ~ivotnéhoť ť  
prostredia vo veciach rozhodovania pod a odseku 4.ľ
 

(6) Krajský úrad ~ivotného prostredia mô~e vaeobecne záväznou vyhláakou
a) vyhlási  vodu vhodnú na kúpanie a ulo~i  opatrenia (§ 8 ods. 3 a 4),ť ť
 
b) ur i  povrchové vody ako vody vhodné pre ~ivot a reprodukciu rýb, najmä pôvodných druhov rýb, ač ť  
ulo~i  opatrenia (§ 10 ods. 2),ť
 
c) vyda  záväznú as  plánu mana~mentu povodí, ktorá obsahuje program opatrení (§ 13 ods. 5),ť č ť
 
d) upravi , obmedzi , prípadne zakáza  pou~ívanie vôd na plavbu (§ 19 ods. 8).ť ť ť
 

§ 61

Obvodný úrad ~ivotného prostredia

Obvodný úrad ~ivotného prostredia vo veciach atátnej vodnej správy
a) rozhoduje v správnom konaní v prvom stupni vo veciach pod a  tohto zákona (§ 21, § 22 ods. 3, § 23ľ  
ods. 1, § 24, § 25 písm. c), § 26, § 27 ods. 1 písm. e) a f), § 30 ods. 3, § 32, § 38, § 39 ods. 4 a 5, 
§ 42 ods. 2, § 43 ods. 7, § 45 ods. 1, § 49 ods. 3, § 50 ods. 3, § 52 ods. 2, § 55 ods. 2 a 3, § 57 
ods. 1 a 3, § 66 ods. 5, § 74 ods. 1 a 2, § 77 ods. 3 písm. b) a § 80 ods. 7 a 8) a vydáva vyjadrenia 
(§ 28) a súhlasy pod a  § 27 ods. 1 písm. a) a~ d), ak ich tento zákon nezveruje iným orgánom atátnejľ  
vodnej správy,
 
b) vydáva ka~dé dva roky situa nú správu o zneakod ovaní komunálnych odpadových vôd a istiarenskýchč ň č  
kalov v oblasti ich územnej pôsobnosti [§ 4 ods. 14 písm. f)],
 
c) je apeciálnym stavebným úradom vo veciach vodných stavieb (§ 26 ods. 3),
 
d) vedie evidenciu o vodách (§ 29 ods. 3),
 
e) povo uje pou~itie akodlivých látok na vymedzené ú ely (§ 39 ods. 9),ľ č
 
f) rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiam, ktoré vydala obec [§ 63 ods. 1 a odsek 2 písm. c) a d)],
 
g) vykonáva atátny vodoochranný dozor v rámci svojej pôsobnosti (§ 66 ods. 1 a~ 5),
 
h) prejednáva priestupky na úseku ochrany vôd, vodných tokov a vodných stavieb [§ 77 ods. 3 písm. b)],
 
i) mô~e vaeobecne záväznou vyhláakou
1. upravi , obmedzi , prípadne zakáza  vaeobecné u~ívanie povrchových vôd na vodohospodársky významnýchť ť ť  
vodných tokoch (§ 18 ods. 5),
2. ur i  rozsah inunda ného územia pri vodohospodársky významných vodných tokoch (§ 46 ods. 1),č ť č
 
j) vyjadruje sa pod a § 28 ods. 2 písm. f) k územným plánom obcí a územným plánom zón.ľ
 

§ 62

Inapekcia

(1) Inapekcia je odborný kontrolný orgán, prostredníctvom ktorého ministerstvo vykonáva hlavný 
atátny vodoochranný dozor vo veciach ochrany vôd a hospodárenia s vodami.

 
(2) Inapekcia vykonáva dozor najmä nad

a) vypúa aním odpadových vôd alebo osobitných vôd do povrchových vôd alebo do podzemných vôd,ť
 
b) prevádzkou istiarní odpadových vôd,č
 



c) ochranou povrchových vôd a podzemných vôd pred ich zne is ovaním nebezpe nými látkami,č ť č
 
d) dodr~iavaním zákonných povinností na úseku ochrany vôd a hospodárenia s vodami,
 
e) plnením podmienok a opatrení ulo~ených rozhodnutiami orgánov atátnej vodnej správy na úseku ochrany 
vôd a hospodárenia s vodami,
 
f) vypúa aním splaakových odpadových vôd z plavidiel a nad zaobchádzaním s nebezpe nými látkami a inýmiť č  
odpadovými vodami v sú innosti so `tátnou plavebnou správou.č
 

(3) Inapekcia preberá hlásenie o mimoriadnom zhoraení vôd od pôvodcu mimoriadneho zhoraenia vôd 
a od toho, kto zistí príznaky mimoriadneho zhoraenia vôd, ako aj hlásenia oznámené pod a § 41 ods. 3.ľ
 

(4) Inapekcia riadi práce pri rieaení mimoriadneho zhoraenia vôd a je oprávnená vy~adovať
a) spoluprácu orgánov atátnej správy a iných právnických osôb a fyzických osôb (§ 41 ods. 10),
 
b) potrebné údaje od ka~dého, kto sa zú astnil na zis ovaní alebo zneakod ovaní mimoriadneho zhoraeniač ť ň  
vôd (§ 41 ods. 11).
 

(5)  Inapekcia  pri  riadení  prác  na  rieaení  mimoriadneho  zhoraenia  vôd  vydáva  pôvodcovi 
mimoriadneho zhoraenia vôd príkazy na vykonanie opatrení na zneakodnenie zne istenia vôd a odstránenieč  
jeho akodlivých následkov (§ 41 ods. 8).
 

(6) Inapekcia okrem úloh pod a odsekov 1 a~ 5 v rámci výkonu atátnej vodnej správyľ
a) schva uje havarijný plán [§ 39 ods. 3 písm. a)],ľ
 
b) rozhoduje o ulo~ení opatrení pri mimoriadnom zhoraení vôd (§ 41 ods. 9),
 
c) ukladá pokuty (§ 74 ods. 3).
 

(7) Inapekcia na ú ely kontroly zabezpe uje vlastné sledovanie kvalitatívnych a kvantitatívnychč č  
hodnôt vypúa aných odpadových vôd a ich vplyv na recipient.ť
 

(8)  Inapekcia  plní  úlohy  Slovenskej  republiky  v  medzinárodnom  systéme  ochrany  vôd  a  pri 
cezhrani nom zhoraení kvality vôd na hrani ných tokoch a zabezpe uje prevádzku Medzinárodného varovnéhoč č č  
strediska  Slovenskej  republiky  v  súlade  s  Dohovorom  o  spolupráci  pri  ochrane  a  trvalom  vyu~ívaní 
Dunaja.
 

(9) Inapekcia spolupracuje s orgánmi atátnej vodnej správy pri plnení svojich úloh a poskytuje 
im odbornú pomoc.
 

§ 63

Obec

(1) Obec v prenesenom výkone pôsobnosti na úseku atátnej vodnej správy rozhoduje vo veciach
a) povolenia na odber povrchových vôd a podzemných vôd a ich iné u~ívanie na potreby jednotlivých 

ob anov (domácností), uskuto nenie, zmenu a odstránenie vodných stavieb, ktoré súvisia s týmto odberomč č  
(§ 21 ods. 1 písm. a) a b) a § 26),

 
b)  v  ktorých  je  prísluaná  povo ova  vodnú  stavbu,  ako  aj  v  ostatných  vodohospodárskych  veciachľ ť  
týkajúcich sa tejto vodnej stavby,
 
c) pochybností o ur enie hranice pobre~ného pozemku pri drobných vodných tokoch (§ 50 ods. 5),č
 
d) ulo~enia opatrení na odstránenie akodlivého stavu pri poakodení verejnej kanalizácie alebo verejného 
vodovodu, prípadne pri ohrození ich prevádzky, ak tieto opatrenia nevy~adujú povolenie (§ 55 ods. 3).
 

(2)  V  prípadoch  uvedených  v  odseku  1  si  mô~e  obvodný  úrad  ~ivotného  prostredia  vyhradiť 
rozhodovanie, najmä ak ide o územia chránených vodohospodárskych oblastí a územia ochranných pásiem 
vodárenských zdrojov.
 

(3) Obec v prenesenom výkone pôsobnosti na úseku atátnej vodnej správy
a) dáva vyjadrenie pod a  § 28 k vodnej stavbe v prípadoch, v ktorých je prísluaná vyda  povolenie, aľ ť  
vyjadrenie k stavbe rodinného domu, k stavbe na individuálnu rekreáciu a na domové ~umpy,
 
b) vedie evidenciu o vodách (§ 29),
 
c) vykonáva atátny vodoochranný dozor v rámci svojej pôsobnosti a ukladá opatrenia na odstránenie 
zistených nedostatkov (§ 66 ods. 1),
 
d) prejednáva priestupky na úseku ochrany vôd, vodných tokov a vodných stavieb [§ 77 ods. 3 písm. a)].
 

(4) Obec mô~e vaeobecne záväzným nariadením



a) upravi , obmedzi , prípadne zakáza  vaeobecné u~ívanie povrchových vôd na drobných vodných tokoch ať ť ť  
iných vodných útvaroch (§ 18 ods. 5),
 
b) ur i  inunda né územie pri drobných vodných tokoch (§ 46 ods. 1).č ť č
 

§ 64

Ministerstvo pôdohospodárstva

Ministerstvo pôdohospodárstva
a) ur uje vody na závlahy a podmienky na ich vyu~itie (§ 9 ods. 2),č
 
b) zabezpe uje sledovanie kvality vôd ur ených na závlahy (§ 9 ods. 3),č č
 
c) vydáva Kódex správnej po nohospodárskej praxe (§ 35 ods. 2),ľ
 
d) zabezpe uje vypracovanie a kontroluje plnenie Programu po nohospodárskych inností vo vyhlásenýchč ľ č  
zranite ných oblastiach a pravidelne ich prehodnocuje (§ 35 ods. 3 a 4).ľ
 

§ 65

Podklady na výkon atátnej vodnej správy

Orgány atátnej vodnej správy pri vydávaní povolení na osobitné u~ívanie vôd, súhlasov, vyjadrení 
a  pri  inom  rozhodovaní  sú  povinné  vychádza  z  výsledkov  zis ovania  výskytu  a  hodnotenia  stavuť ť  
povrchových vôd a podzemných vôd, z vodnej bilancie, z programu opatrení na ú ely zlepaenia kvalityč  
povrchových  vôd  ur ených  na  odbery  pre  pitnú  vodu,  z  plánov  mana~mentu  povodí,  z  Vodného  plánuč  
Slovenska, z programu zni~ovania zne istenia vôd akodlivými látkami a obzvláa  akodlivými látkami a zč ť  
koncepcií a rozvojových programov vo vodnom hospodárstve.
 

§ 66

`tátny vodoochranný dozor orgánov atátnej vodnej správy

(1) Orgány atátnej vodnej správy dozerajú na dodr~iavanie ustanovení tohto zákona a vaeobecne 
záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie.
 

(2)  Orgány  atátnej  vodnej  správy  sú  povinné  v  rozsahu  svojej  pôsobnosti  dozera ,  i  sať č  
dodr~iavajú nimi vydané rozhodnutia.
 

(3) Orgány atátnej vodnej správy mô~u pri vykonávaní atátneho vodoochranného dozoru vy~adovať 
spoluprácu odborných subjektov, subjektov sledujúcich kvalitu a zdravotnú bezchybnos  vôd, správcuť  
vodného toku, prípadne alaích právnických osôb.ď
 

(4) Orgány atátnej vodnej správy ako sú as  atátneho vodoochranného dozoru vykonávajú technicko-č ť
bezpe nostný dozor nad vodnými stavbami, ktorých stav by mohol ohrozi  bezpe nos  osôb alebo majetku;č ť č ť  
najmä dozerajú, ako vlastníci alebo u~ívatelia týchto vodných stavieb zabezpe ujú  na nich odbornýč  
technicko-bezpe nostný doh ad, a vykonávajú potrebné opatrenia na ich bezpe nos .č ľ č ť
 

(5)  Orgány  atátnej  vodnej  správy  na  základe  výsledkov  atátneho  vodoochranného  dozoru  a 
technicko-bezpe nostného dozoru ukladajú opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.č
 

(6) Ak napriek ulo~eným opatreniam dochádza k vypúa aniu odpadových vôd s obsahom akodlivýchť  
látok alebo obzvláa  akodlivých látok v rozpore s povolením alebo dochádza k úniku nebezpe ných látokť č  
do  povrchových  vôd  alebo  do  podzemných  vôd,  alebo  do  prostredia  s  nimi  súvisiaceho  a  ak  hrozí 
nebezpe enstvo poakodenia ~ivotného prostredia alebo ohrozenia prírodného dedi stva, mô~e orgán atátnejč č  
vodnej správy obmedzi  alebo zakáza  súvisiacu výrobu alebo innos  a~ do odstránenia nedostatkov aleboť ť č ť  
ich prí in.č
 

§ 67

Hlavný atátny vodoochranný dozor

(1) Pri výkone hlavného atátneho vodoochranného dozoru ministerstvo dozerá, ako sa dodr~iavajú 
ustanovenia tohto zákona, vaeobecne záväzné právne predpisy vydané na jeho vykonanie a povinnosti z 
nich vyplývajúce.
 

(2) Ministerstvo dozerá v rámci hlavného atátneho vodoochranného dozoru, ako orgány atátnej 
vodnej správy vykonávajú ustanovenia tohto zákona a vaeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na 
jeho vykonanie.
 

(3) Ak ministerstvo pri výkone hlavného atátneho vodoochranného dozoru pod a odsekov 1 a 2 zistíľ  
nedostatky, je oprávnené ulo~i  opatrenia na nápravu alebo vy~adova  prijatie opatrení kontrolovanýmť ť  
subjektom.



 
§ 68

Oprávnenia osôb vykonávajúcich atátny vodoochranný dozor

(1)  Osoba  poverená  výkonom  atátneho  vodoochranného  dozoru  je  oprávnená  pri  výkone  svojej 
innosti vstupova  na pozemky, do cudzích objektov a zariadení, ak na to nie je potrebné povolenieč ť  
pod a  osobitných predpisov, 59) vykonáva  potrebné zistenia, po~adova  potrebné údaje, informácie,ľ ť ť  
doklady a ústne vysvetlenia týkajúce sa predmetu atátneho vodoochranného dozoru, ako aj nazera  doť  
prísluaných podkladov; poverený zamestnanec inapekcie je na tento ú el oprávnený vstupova  za ú astič ť č  
zástupcu `tátnej plavebnej správy aj na plavidlá po as  plavby alebo po as  ich státia a má právoč č  
vstupova  do objektov a zariadení slú~iacich na plavbu.ť
 

(2) Osoby vykonávajúce atátny vodoochranný dozor sú pri plnení svojich úloh povinné preukáza  sať  
preukazom orgánu, z ktorého poverenia vykonávajú atátny vodoochranný dozor, zachova  ml anlivos  oť č ť  
atátnom tajomstve a slu~obnom tajomstve a o skuto nostiach, ktoré sa dozvedeli pri výkone atátnehoč  
vodoochranného dozoru, a pred vstupom do cudzích objektov informova  prevádzkovate a.ť ľ
 

(3) Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa vz ahujú aj na poverených zamestnancov správcu vodohospodárskyť  
významných vodných tokov pri kontrole vykonávanej pod a § 79 ods. 7.ľ
 

(4) Na výkon atátneho vodoochranného dozoru sa primerane vz ahuje osobitný predpis. 62)ť
 

§ 69

Vodná strá~

(1) Orgán atátnej vodnej správy vo svojom územnom obvode alebo jeho asti na návrh správcovč  
vodných tokov, vlastníkov vodných stavieb a obcí vymenúva a odvoláva na ochranu vôd, vodných tokov a 
vodných stavieb lenov vodnej strá~e. Oprávnenie lena vodnej strá~e majú aj ur ení zamestnanci orgánovč č č  
atátnej vodnej správy vykonávajúci atátny vodoochranný dozor a hlavný atátny vodoochranný dozor nad 
vodami.
 

(2)  lenom  vodnej  strá~e  mô~e  by  osoba,  ktorá  dov aila  21  rokov,  je  bezúhonná,  odborneČ ť ŕ  
spôsobilá a je zapísaná v zozname lenov vodnej strá~e, ktorý vedie krajský úrad ~ivotného prostredia.č
 

(3) Za bezúhonného sa na ú ely tohto zákona pova~uje ten, kto nebol právoplatne odsúdený zač  
úmyselný  trestný  in  alebo  za  trestný  in  poruaovania  ochrany  vôd.  63)  Bezúhonnos  sa  preukazuječ č ť  
výpisom z registra trestov nie staraím ako tri mesiace.
 

(4) Odborná spôsobilos  uchádza a za lena vodnej strá~e sa overuje skúakou na krajskom úradeť č č  
~ivotného prostredia.
 

(5) len vodnej strá~e skladá do rúk prednostu krajského úradu ~ivotného prostredia s ub tohtoČ ľ  
znenia: "S ubujem,  ~e ako len  vodnej strá~e budem dodr~iava  zákony a vykonáva  svoje povinnostiľ č ť ť  
zodpovedne pod a svojho najlepaieho svedomia.".ľ
 

(6) len vodnej strá~e sa pri výkone svojej funkcie preukazuje preukazom lena vodnej strá~e aČ č  
odznakom lena vodnej strá~e so atátnym znakom Slovenskej republiky. len vodnej strá~e je oprávnenýč Č
a) vstupova  na cudzie pozemky a vodné stavby, ak na to nie je potrebné povolenie pod a  osobitnýchť ľ  
predpisov, 59)
 
b) zis ova  poruaovanie povinností ustanovených na ochranu vôd, vodných tokov a vodných stavieb,ť ť
 
c) uklada  a vybera  pokuty v blokovom konaní za priestupky na úseku ochrany vôd, vodných tokov ať ť  
vodných stavieb,
 
d) oznamova  orgánom atátnej vodnej správy zistenie poruaenia právnych povinností právnickými osobami ať  
fyzickými osobami-podnikate mi,ľ
 
e) po~iada  pri plnení svojich úloh o spoluprácu políciu, ak ich plnenie nemô~e zabezpe i  vlastnýmiť č ť  
silami alebo prostriedkami.
 

(7)  Náklady  na  innos  vodnej  strá~e  znáaa  ten,  na  ktorého  návrh  bol  len  vodnej  strá~eč ť č  
vymenovaný; je povinný sledova , i len vodnej strá~e riadne vykonáva svoju funkciu.ť č č
 

(8) lenstvo vo vodnej strá~i zanikáČ
a) odvolaním lena vodnej strá~e,č
 
b) smr ou lena vodnej strá~e,ť č
 
c) vzdaním sa funkcie lena vodnej strá~e,č
 
d) právoplatnos ou rozsudku, ktorým bol len vodnej strá~e odsúdený za trestný in pod a odseku 3.ť č č ľ



 
§ 70

Vodohospodár

(1) Právnické osoby a fyzické osoby-podnikatelia, ktorí na základe povolenia orgánu atátnej 
vodnej správy odoberajú vodu alebo vypúa ajú odpadové vody do povrchových vôd alebo do podzemných vôd vť  
mno~stve vä aom ako 400 m3 za de , alebo zaobchádzajú s nebezpe nými látkami v mno~stve uvedenom v § 39č ň č  
ods. 3, sú povinní ustanovi  funkciu vodohospodára a vytvori  predpoklady na jej výkon. Túto povinnosť ť ť 

nemá prevádzkovate  verejného vodovodu a verejnej kanalizácie.ľ
 

(2)  Funkciu  vodohospodára  mô~e  vykonáva  bezúhonná  fyzická  osoba,  ktorá  má  po~adovanúť  
kvalifikáciu a absolvovala odbornú prax, alebo právnická osoba, ktorá také osoby zamestnáva.
 

(3) Funkciu vodohospodára v pracovnom pomere mô~e vykonáva  bezúhonná fyzická osoba, ktorá máť  
po~adovanú kvalifikáciu a absolvovala odbornú prax; funkciu vodohospodára mô~e na základe zmluvného 
vz ahu vykonáva  aj fyzická osoba-podnikate  alebo právnická osoba, ktorá také osoby zamestnáva.ť ť ľ
 

(4) Po~adovanou kvalifikáciou a odbornou praxou na vykonávanie innosti  vodohospodára pod ač ľ  
odseku  2  je  vysokoakolské  vzdelanie  2.  stup a  v  odbore  technických  vied  alebo  prírodných  vied  aň  
najmenej trojro ná odborná prax, alebo úplné stredné odborné vzdelanie technického smeru a najmenejč  
aes ro ná  odborná prax, prípadne vysokoakolské vzdelanie 1. stup a v odbore technických vied aleboť č ň  
prírodných vied a najmenej atvorro ná odborná prax.č
 

(5) Odborná prax pod a odseku 4 je prax vodohospodárskeho smeru, chemicko-technologického smeruľ  
alebo iného príbuzného smeru. Pri posudzovaní príbuzného smeru sa vychádza z povahy zamestnania, v 
ktorom mohol hodnotený získa  praktické skúsenosti.ť
 

(6) Ministerstvo mô~e v odôvodnených prípadoch upusti  od splnenia podmienky odbornej praxeť  
pod a odseku 4.ľ
 

(7) Povinnos ou vodohospodára je najmäť
a) sledova  a kontrolova  dodr~iavanie vaeobecne záväzných právnych predpisov a podmienok udelenéhoť ť  
povolenia pri osobitnom u~ívaní vôd a pri zaobchádzaní s nebezpe nými látkami,č
 
b) vies  záznamy o výsledkoch kontroly, oznamova  zistené nedostatky atatutárnemu orgánu alebo inej nímť ť  
ur enej osobe a navrhova  opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov,č ť
 
c) po~adova  pou~ívanie vhodných technológií, ktoré nemajú nepriaznivý vplyv na povrchové vody aleboť  
podzemné  vody  pri  osobitnom  u~ívaní  vôd,  a  navrhova  opatrenia  zamerané  na  zni~ovanie  mno~stvať  
odoberanej vody, na zmenaovanie strát vody a na zmenaovanie mno~stva a akodlivosti odpadových vôd,
 
d) oboznamova  ostatných zamestnancov s povinnos ami pri osobitnom u~ívaní vôd a pri zaobchádzaní sť ť  
nebezpe nými látkami,č
 
e)  vyjadrova  sa  k  plánom  zmeny  výroby  a  k  projektovej  dokumentácii  stavieb  pri  zmenách  ať  
rekonatrukciách stavieb a prevádzkarní, ktoré mô~u ovplyvni  osobitné u~ívanie vôd a zaobchádzanie sť  
nebezpe nými látkami.č
 

DESIATA ASČ Ť

OSOBITOSTI KONANIA

§ 71

Miestna prísluanosť

(1) Miestna prísluanos  orgánov atátnej vodnej správy na vydávanie povolení na osobitné u~ívanieť  
vôd, na vodné stavby a na iné innosti sa spravuje miestom osobitného u~ívania vôd, vodnej stavby aleboč  
miestom innosti.č
 

(2) Miestne prísluaným orgánom na plnenie úloh pod a § 60 ods. 4 a odseku 6 je ten krajský úradľ  
~ivotného prostredia, do ktorého územného obvodu spadá najvä aia as  oblasti povodia.č č ť
 

(3) Ak je vodná stavba, na ktorej povolenie je prísluaný krajský úrad ~ivotného prostredia, na 
území viacerých krajov, prísluaný je krajský úrad ~ivotného prostredia, v ktorého územnom obvode je 
preva~ná as  vodnej stavby; ak vzniknú pochybnosti o prísluanosti, prísluanos  ur í ministerstvo.č ť ť č
 

§ 72

Súbeh rozhodnutí

Ak tá istá osoba po~aduje spolu so ~iados ou  o povolenie na vodnú stavbu vydanie alaíchť ď  



rozhodnutí pod a tohto zákona, pri om na ich vydanie sú prísluané orgány atátnej vodnej správy rôznychľ č  
stup ov, o týchto ~iadostiach rozhodne orgán atátnej vodnej správy prísluaný na vydanie povolenia naň  
vodnú stavbu.
 

§ 73

Postup v konaní

(1) Na konanie orgánov atátnej vodnej správy ( alej len "vodoprávne konanie") pod a tohto zákonaď ľ  
sa vz ahujú vaeobecné predpisy o správnom konaní, 64) ak tento zákon neustanovuje inak. Na rozhodovanieť  
týkajúce sa vodných stavieb sa vz ahujú vaeobecné predpisy o stavebnom konaní.ť
 

(2) }iados  o vydanie rozhodnutia sa musí dolo~i  prílohami obsahujúcimi údaje a podklady, ktoréť ť  
vyplývajú  z  jednotlivých  ustanovení  tohto  zákona  a  sú  potrebné  na  posúdenie  vplyvu  ~iadaného 
rozhodnutia  na  vodné  pomery.  Ak  ide  o  ~iados  o  vydanie  povolenia,  ktoré  je  sú asne  stavebnýmť č  
povolením, treba pripoji  aj doklady, ktoré sú potrebné k ~iadosti o také rozhodnutie pod a stavebnéhoť ľ  
zákona, a údaje o hydrologických veli inách poskytovaných poverenou osobou. }iadate  je povinný nač ľ  
vyzvanie orgánu atátnej vodnej správy predlo~i  alaie doklady, prípadne posudky o vplyve ~iadanéhoť ď  
rozhodnutia na záujmy chránené týmto zákonom a na práva a právom chránené záujmy iných
 

(3) Ú astníkom vodoprávneho konania je vo veci povolenia týkajúceho sa vodného toku správcač  
vodného toku. Ú astníkom vodoprávneho konania vo veci súhlasu pod a  § 27 ods. 1 písm. e) a f) je lenč ľ  
~iadate ; ak sa súhlas týka vodného toku, aj správca vodného toku.ľ
 

(4) V prípadoch, v ktorých rozhodnutie orgánu atátnej vodnej správy mô~e vo ve kom  rozsahuľ  
ovplyvni  vodné pomery v obci alebo v územných obvodoch viacerých obcí alebo sa týka ve kého po tuť ľ č  
ú astníkov konania, oznámi orgán atátnej vodnej správy termín a predmet ústneho pojednávania verejnouč  
vyhláakou, ktorá sa uverejní vo vaetkých dotknutých obciach. V takých prípadoch je ú astníkom konaniač  
aj obec. Na ústne pojednávanie pozve vaetkých jemu známych ú astníkov konania.č
 

(5) Pozvanie na ústne pojednávanie doru í  orgán atátnej vodnej správy ú astníkom konania doč č  
vlastných rúk najneskôr osem dní, v zlo~itejaích prípadoch 30 dní pred d om ústneho pojednávania. V tomň  
ase musia by  vyvesené aj vyhláaky o oznámení ústneho pojednávania pod a  odseku 4 spôsobom v obcič ť ľ  
obvyklým. Orgán atátnej vodnej správy v obidvoch prípadoch upozorní, ~e na námietky, ktoré nebudú 
oznámené najneskôr na ústnom pojednávaní, nemo~no bra  zrete .ť ľ
 

(6) Ak rozhodnutie orgánu atátnej vodnej správy ovplyvní vodné pomery v obvode pôsobnosti iného 
orgánu atátnej vodnej správy alebo ak le~í vodná stavba, o ktorej sa rozhoduje, s asti v územnom obvodeč  
iného orgánu atátnej vodnej správy, rozhodne vecne a miestne prísluaný orgán atátnej vodnej správy po 
prerokovaní s orgánmi atátnej vodnej správy územných obvodov, ktorých sa rozhodnutie týka.
 

(7)  V  jednoduchých  veciach,  najmä  ak  mo~no  rozhodnú  na  základe  podkladov  predlo~enýchť  
ú astníkom vodoprávneho konania, rozhodne orgán atátnej vodnej správy neodkladne. V ostatných prípadochč  
rozhodne najneskoraie do 60 dní, v osobitne zlo~itých prípadoch najneskoraie do troch mesiacov od 
za atia vodoprávneho konania. Ak nemo~no vzh adom na povahu veci rozhodnú  ani v tejto lehote, mô~eč ľ ť  
lehotu primerane pred ~i  odvolací orgán.ĺ ť
 

(8) Orgán atátnej vodnej správy mô~e v prípadoch uvedených v odseku 4 doru i  rozhodnutieč ť  
ú astníkom konania verejnou vyhláakou s výnimkou ~iadate a,  správcu vodného toku, prípadne toho, ktoč ľ  
podal námietky.
 

(9) Ak dôjde vo vodoprávnom konaní k protichodným stanoviskám medzi orgánmi atátnej správy 
spolupôsobiacimi v konaní, taký rozpor rieaia orgány nadriadené týmto orgánom dohodou. Ak sa rozpor 
nepodarí odstráni  dohodou nadriadených orgánov, rozhodne ministerstvo po prerokovaní s prísluanýmiť  
ústrednými orgánmi atátnej správy.
 

(10) Ak orgán atátnej vodnej správy vydáva tomu istému ~iadate ovi sú asne nieko ko  povolení,ľ č ľ  
mô~e tak urobi  v jednom rozhodnutí.ť
 

(11) Orgán atátnej vodnej správy mô~e, ak je to v záujme ochrany vôd, zmeni  alebo zruaiť ť 
podmienky rozhodnutia, ktorým sa povo uje vodná stavba, a rozhodnutia, ktoré sa týkajú zaobchádzania sľ  
nebezpe nými látkami.č
 

(12) Náklady na odborné posudky vo vodoprávnom konaní a pri vydávaní vyjadrení znáaa ten, kto 
predlo~il ~iados  o vydanie rozhodnutia alebo vyjadrenia.ť
 

(13) Orgán atátnej vodnej správy zastaví vodoprávne konanie, ak ~iadate  nedoplní ~iados  vľ ť  
ur enej lehote alebo ak sa vo vodoprávnom konaní preuká~e, ~e odpadol dôvod konania.č
 

(14) V konaní vo veci povolenia na vypúa anie  odpadových vôd zo spa ovne  odpadov alebo zoť ľ  
zariadenia  na  spoluspa ovanie  odpadov  postupuje  orgán  atátnej  vodnej  správy  aj  pod a  osobitnéhoľ ľ  
predpisu. 65)
 

(15) Na právne úkony vykonávané pod a  § 19 ods. 2, § 22 ods. 2, § 27 ods. 1 písm. a) a~ d), §ľ  



28, § 31 ods. 7, § 36 ods. 8 písm. b) a c), § 39 ods. 9, § 41 ods. 8 a 10, § 51 ods. 1, § 56 ods. 4 a § 
60 ods. 1 písm. e) sa nevz ahujú vaeobecné predpisy o správnom konaní s výnimkou ustanovení o miestnejť  
prísluanosti.
 

(16) Orgán atátnej vodnej správy prísluaný na vydanie povolenia pod a  § 21 ods. 1 písm. a) a~ľ  
d), § 26 a § 36 ods. 9, na vydanie súhlasu pod a  § 27 a vyjadrenia pod a  § 28 je v integrovanomľ ľ  
povo ovaní 66) dotknutým orgánom.ľ
 

(17) Súdy nepreskúmavajú rozhodnutia o
a) povoleniach na osobitné u~ívanie vôd (§ 21),
 
b) povoleniach na vodné stavby (§ 26),
 
c) ur ení ochranného pásma vodárenských zdrojov (§ 32),č
 
d) schválení manipula ného poriadku vodnej stavby (§ 57).č
 

(18) Orgán atátnej vodnej správy je dotknutým orgánom 66a) v konaní, v ktorom je prísluaný 
stavebný úrad. Vyjadrenie orgánu atátnej vodnej správy pod a § 28 a súhlas pod a  § 27 ods. 1 písm. a)ľ ľ  
a~ d) tohto zákona sa pova~ujú za záväzné stanoviská. 66b)
 

JEDENÁSTA ASČ Ť

ZODPOVEDNOS  ZA PORU`ENIE POVINNOSTÍŤ

§ 74

Správne delikty

(1)  Orgán  atátnej  vodnej  správy  ulo~í  pokutu  právnickej  osobe  alebo  fyzickej  osobe-
podnikate ovi, ktoráľ
a) odoberie povrchové vody bez povolenia orgánu atátnej vodnej správy alebo v rozpore s ním (§ 21 ods. 
1 písm. a) prvý bod),
 
b) odoberie podzemné vody bez povolenia orgánu atátnej vodnej správy alebo v rozpore s ním (§ 21 ods. 1 
písm. b) prvý bod),
 
c) u~íva povrchové vody na ich vzdúvanie a na iný spôsob akumulácie alebo u~íva podzemné vody na ich 
akumuláciu  alebo  erpanie  na  ú el  zni~ovania  ich  hladiny  alebo  na  umelé  zvyaovanie  ich  mno~stvač č  
povrchovou vodou bez povolenia orgánu atátnej vodnej správy alebo v rozpore s ním (§ 21 ods. 1 písm. a) 
druhý bod a § 21 ods. 1 písm. b) druhý a~ atvrtý bod),
 
d) vyu~íva hydroenergetický potenciál vodných tokov bez povolenia orgánu atátnej vodnej správy alebo v 
rozpore s ním (§ 21 ods. 1 písm. a) tretí bod),
 
e) vypúa a odpadové vody alebo osobitné vody do povrchových vôd alebo do podzemných vôd alebo vypúa ať ť  
priemyselné  odpadové  vody  alebo  osobitné  vody  s  obsahom  obzvláa  akodlivých  látok  do  verejnejť  
kanalizácie bez povolenia orgánu atátnej vodnej správy alebo v rozpore s ním [§ 21 ods. 1 písm. c)] a § 
38 ods. 1,
 
f) vypúa a  vody z povrchového odtoku do povrchových vôd alebo do podzemných vôd, erpá  zne istenéť č č  
podzemné vody na ú ely zní~enia ich zne istenia alebo zní~enia zne istenia horninového prostredia aleboč č č  
erpá podzemné vody pri hydrogeologickom prieskume a pri zakladaní stavieb a následne ich vypúa a doč ť  
povrchových vôd alebo do podzemných vôd bez povolenia orgánu atátnej vodnej správy alebo v rozpore s 
ním [§ 21 ods. 1 písm. d), f) a g)],
 
g) vyu~íva povrchové vody alebo podzemné vody na hospodársky chov rýb alebo na chov vodnej hydiny alebo 
iných ~ivo íchov na ú el podnikania bez povolenia orgánu atátnej vodnej správy alebo v rozpore s ním [§č č  
21 ods. 1 písm. e)],
 
h) vykonáva innosti, ktoré mô~u ovplyvni  vodné pomery bez povolenia alebo súhlasu orgánu atátnejč ť  
vodnej správy alebo v rozpore s nimi [§ 23 a § 27 ods. 1 písm. e)],
 
i) poruauje povinnosti ustanovené v § 39 pri zaobchádzaní s nebezpe nými látkami,č
 
j)  zne istí  povrchové  vody  alebo  podzemné  vody  poruaením  povinností  ustanovených  v  §  39  prič  
zaobchádzaní s nebezpe nými látkami,č
 
k) nezabezpe uje odborný technicko-bezpe nostný doh ad nad prevádzkou vodnej stavby, ktorej stav mô~eč č ľ  
ohrozi  bezpe nos  osôb alebo majetku pod a § 56 ods. 5,ť č ť ľ
 
l) prevádzkuje vodnú stavbu bez manipula ného poriadku schváleného orgánom atátnej vodnej správy aleboč  
v rozpore s ním (§ 57 ods. 1),



 
m) neumo~ní kontrolným orgánom prístup do objektov a zariadení na vykonávanie potrebného zis ovaniať  
alebo na po~iadanie neposkytne potrebné údaje a úplné informácie (§ 68),
 
n) neplní iné povinnosti ustanovené týmto zákonom alebo povinnosti pod a  neho ulo~ené orgánom atátnejľ  
vodnej správy.
 

(2) Za poruaenie povinností na úseku stavebného poriadku orgány atátnej vodnej správy ukladajú 
pokuty pod a osobitných predpisov. 67)ľ
 

(3) Inapekcia ukladá pokuty za poruaenie povinností ustanovených v odseku 1 v tých prípadoch, v 
ktorých má pôsobnos  na výkon atátneho vodoochranného dozoru.ť
 

(4) Výnosy pokút ulo~ených pod a tohto zákona sú príjmom Environmentálneho fondu.ľ
 

§ 75

Pokuty

(1) Pokutu pod a § 74 ods. 1 písm. a) mo~no ulo~i  v sume vypo ítanej ako násobok sadzby 5 Sk zaľ ť č  
1 m3 a mno~stva nepovolene odobratých povrchových vôd, najdlhaie za obdobie jedného roka od jeho 

zistenia. Najni~aiu pokutu mo~no ulo~i  vo výake 10 000 Sk.ť
 

(2) Pokutu pod a § 74 ods. 1 písm. b) mo~no ulo~i  v sume vypo ítanej ako násobok sadzby 15 Skľ ť č  
za 1 m3 a mno~stva nepovolene odobratých podzemných vôd najdlhaie za obdobie jedného roka od jeho 
zistenia. Najni~aiu pokutu mo~no ulo~i  vo výake 20 000 Sk.ť
 

(3) Pokutu pod a  § 74 ods. 1 písm. e) mo~no ulo~i  do výaky trojnásobku odplát za ro néľ ť č  
vypúa anie  odpadových  vôd  alebo  osobitných  vôd.  Ak  nemo~no  takto  ur i  výaku  pokuty,  vypo íta  sať č ť č  
násobkom sadzby do 15 Sk za 1 m3 a mno~stva vypúa aných odpadových vôd alebo osobitných vôd, najdlhaieť  
vaak za obdobie predchádzajúceho roka. Najni~aiu pokutu mo~no ulo~i  vo výake 10 000 Sk.ť
 

(4) Pokutu pod a § 74 ods. 1 písm. c) a j) mo~no ulo~i  do výaky 500 000 Sk.ľ ť
 

(5) Pokutu pod a § 74 ods. 1 písm. f) a~ i) mo~no ulo~i  do výaky 200 000 Sk.ľ ť
 

(6) Pokutu pod a § 74 ods. 1 písm. d), k) a l) mo~no ulo~i  do výaky 2 000 000 Sk.ľ ť
 

(7) Pokutu pod a § 74 ods. 1 písm. n) mo~no ulo~i  do výaky 100 000 Sk.ľ ť
 

(8) Pokutu pod a § 74 ods. 1 písm. m) mo~no ulo~i  do výaky 20 000 Sk.ľ ť
 

(9) Ak nepovoleným vypúa aním  odpadových vôd alebo nedovoleným zaobchádzaním s nebezpe nýmiť č  
látkami dôjde k mimoriadnemu zhoraeniu vôd, pokutu mo~no ulo~i  a~ do výaky 5 000 000 Sk.ť
 

§ 76

Ukladanie pokút

(1) Pri ukladaní pokuty pod a  § 75 ods. 3 a~ 7 a 9 sa prihliada najmä na akodlivé následkyľ  
poruaenia povinností, na okolnosti, za ktorých sa povinnosti poruaili, a ako sa právnická osoba alebo 
fyzická osoba-podnikate  pri inili o odstránenie alebo zmiernenie akodlivých následkov.ľ č
 

(2) Pokuta pod a § 74 ods. 1 písm. n) sa neulo~í, ak sa sú asne poruaili povinnosti, za ktoré saľ č  
ukladá pokuta pod a § 74 ods. 1 písm. a) a~ l).ľ
 

(3) Konanie o ulo~ení pokuty mo~no za a  najneskoraie do jedného roka odo d a, ke  sa orgánč ť ň ď  
atátnej vodnej správy dozvedel o poruaení povinností, najdlhaie vaak do uplynutia troch rokov odo d a,ň  
ke  k poruaeniu povinnosti doalo.ď
 

(4) Konanie o ulo~ení pokuty vykoná orgán atátnej vodnej správy, ktorý ako prvý zistil poruaenie 
povinností.
 

(5) Pokuta je splatná do 15 dní odo d a  nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ak orgánň  
atátnej vodnej správy neur í lehotu jej splatnosti inak.č
 

§ 77

Priestupky

(1) Priestupku na úseku ochrany vôd, vodných tokov a vodných stavieb sa dopustí ten, kto
a) vykonáva plavbu plavidlom so spa ovacím motorom na povrchových vodách nachádzajúcich sa v ochrannýchľ  

pásmach vodárenských zdrojov, na vodných nádr~iach ur ených na hospodársky chov rýb a na odkrytýchč  
podzemných vodách (§ 19 ods. 2),



 
b) odoberá povrchové vody alebo podzemné vody alebo vypúa a odpadové vody do povrchových vôd alebo doť  
podzemných vôd bez povolenia orgánu atátnej vodnej správy alebo v rozpore s ním [§ 21 ods. 1 písm. a) 
prvý bod a písm. b) prvý bod a písm. c)],
 
c) vysádza, stína a odstra uje  stromy a kry v korytách, na pobre~ných pozemkoch a v inunda nýchň č  
územiach alebo a~í rie ny materiál z pozemkov tvoriacich koryto bez povolenia orgánu atátnej vodnejť č  
správy alebo v rozpore s ním [§ 23 ods. 1 písm. a) a b)],
 
d) uskuto uje, mení alebo odstra uje vodnú stavbu bez povolenia orgánu atátnej vodnej správy alebo včň ň  
rozpore s ním (§ 26),
 
e)  poruauje  zákazy  a  obmedzenia  v  ochranných  pásmach  vodárenských  zdrojov,  ím  poakodzuje  aleboč  
ohrozuje kvalitu alebo zdravotnú bezchybnos  vôd (§ 32),ť
 
f) umýva motorové vozidlá a mechanizmy v povrchových vodách alebo v odkrytých podzemných vodách, alebo 
na miestach, z ktorých by uniknuté pohonné látky mohli vniknú  do povrchových vôd alebo do podzemnýchť  
vôd (§ 39 ods. 10),
 
g) mení smer koryta, poakodzuje brehy, ukladá predmety do vodného toku, ktoré mô~u ohrozi  plynulosť ť 
odtoku vody v koryte, zdravie udí a ich bezpe nos ,  alebo ukladá predmety na miesta, z ktorých mô~uľ č ť  
by  splavené do vodného toku (§ 47 ods. 1),ť
 
h) poakodzuje vodné stavby a ich funkcie najmä tým, ~e a~í zeminu z ochranných hrádzí, vysádza na nichť  
dreviny, pasie na nich alebo prehá a cez ne hospodárske zvieratá, jazdí po nich motorovými vozidlami (§ň  
55 ods. 1),
 
i)  poakodzuje  ciachy,  vodo ty,  vodomery  a  iné  meracie  zariadenia  a  poakodzuje  plavebné  znaky  ač  
výstra~né tabule (§ 55 ods. 1).
 
j) zne istí alebo ohrozí povrchové vody alebo podzemné vody (§ 36 ods. 12 a § 39 ods. 2).č
 

(2) Za priestupok pod aľ
a) odseku 1 písm. f) mo~no ulo~i  pokutu do výaky 2 000 Sk,ť
 
b) odseku 1 písm. b), c), g) a j) mo~no ulo~i  pokutu do výaky 3 000 Sk,ť
 
c) odseku 1 písm. a), d), e), h) a i) mo~no ulo~i  pokutu do výaky 5 000 Sk.ť
 

(3) Priestupky pod aľ
a) odseku 1 písm. c), f), g), h) a i) prejednáva obec,
 
b) odseku 1 písm. a), b), d), e) a j) prejednáva obvodný úrad ~ivotného prostredia.
 

(4) Na priestupky a na ich prejednávanie sa vz ahujú vaeobecné predpisy o priestupkoch. 68)ť
 

(5) Výnosy z pokút ulo~ených za priestupky pod aľ
a) odseku 1 písm. c), f), g), h) a i) sú príjmom rozpo tu obce,č
 
b) odseku 1 písm. a), b), d), e) a j) sú príjmom Environmentálneho fondu.
 

DVANÁSTA ASČ Ť

SPOPLAT OVANIE ZA U}ÍVANIE VÔDŇ

§ 78

Platby za u~ívanie vôd

(1) Platbou za u~ívanie vôd na ú ely tohto zákona je finan ná náhrada nákladov za poskytnutéč č  
výrobky a ostatné vodohospodárske slu~by, za vyu~ívanie hydroenergetického potenciálu a za vyu~ívanie 
energetickej vody.
 

(2) Platby za u~ívanie povrchových vôd pod a odseku 3 písm. a) a~ d) je povinný plati  ten, ktoľ ť  
u~íva povrchové vody. Platby za pou~ívanie vôd pod a odseku 3 písm. e) uhrádza atát.ľ
 

(3) Platbami za u~ívanie povrchových vôd sa spoplat ujú vodohospodárske slu~by, ktoré poskytujeň  
správca vodného toku a slú~ia na úhradu nákladov spojených s týmito slu~bami a so správou vodných tokov 
a správou povodia. Platby sa platia za
a) odbery povrchových vôd z vodných tokov v mno~stve nad 15 000 m3 ro ne alebo 1 250 m3 mesa ne,č č
 
b) vyu~ívanie hydroenergetického potenciálu vodných tokov na vodných stavbách v správe správcu vodného 
toku pri inatalovanom výkone vä aom ako 100 kW,č



 
c)  odbery  energetickej  vody  z  vodných  tokov  na  vodných  stavbách  vo  vlastníctve  vyu~ívate aľ  
hydroenergetického potenciálu vodného toku pri inatalovanom výkone vä aom ako 10 MW,č
 
d)  vyu~ívanie  hydroenergetického  potenciálu  vodných  tokov  na  vodných  stavbách  uskuto nených  pod ač ľ  
medzinárodnej zmluvy, 69)
 
e) pou~ívanie vôd na plavbu na vodných cestách a za poskytovanie alaích slu~ieb vo verejnom záujme.ď
 

(4) Výaka platieb za u~ívanie povrchových vôd pod a odseku 3 písm. a) a~ c) sa ur uje na základeľ č  
rozhodnutia Úradu pre reguláciu sie ových odvetví pod a osobitného predpisu 70) a pod a odseku 3 písm.ť ľ ľ  
d) osobitným postupom. Rozhodnutie sa oznamuje u~ívate om  povrchových vôd najneskôr do 15. decembraľ  
be~ného roka, ktorý predchádza roku, v ktorom sa tieto platby uplat ujú.ň
 

(5) Povinnos  plati  platby pod a odseku 2 sa nevz ahuje na odbery vody nať ť ľ ť
a) napúa anie odstavených ramien vodných tokov tvoriacich chránený biotop rastlín a ~ivo íchov,ť č
 
b) napúa anie verejných kúpalísk,ť
 
c) protipo~iarne opatrenia,
 
d) prevádzku rybochovných zariadení a rybníkov na napúa anie vodných nádr~í osobitne vhodných na chovť  
rýb,
 
e) na zavla~ovanie po nohospodárskej pôdy.ľ
 

(6) Platby pod a  odseku 3 písm. a), b), c) a e) sa platia správcovi vodného toku a sú jehoľ  
príjmom. Platby pod a odseku 3 písm. d) sa platia správcovi vodných stavieb a sú jeho príjmom.ľ
 

§ 79

Poplatky za odbery podzemných vôd a za vypúa anie odpadových vôd do povrchových vôdť

(1) Poplatkom na ú ely tohto zákona je finan ná náhrada za odber podzemných vôd a za vypúa anieč č ť  
odpadových vôd do povrchových vôd.
 

(2) Poplatky za odbery podzemných vôd je povinný plati  ten, kto odoberá podzemné vody vť  
mno~stve presahujúcom 15 000 m3 za kalendárny rok alebo 1 250 m3 za mesiac.
 

(3) Povinnos  plati  poplatky pod a odseku 2 sa nevz ahuje na odbery podzemných vôd priť ť ľ ť
a) hydrogeologickom prieskume,
 
b) erpaní zne istených podzemných vôd na ú el zní~enia ich zne istenia,č č č č
 
c) hydraulickej ochrane podzemných vôd pred zne istením, ak sa tieto vody nepou~ívajú na iné ú ely,č č
 
d) zakladaní stavieb,
 
e) odvodnení pozemkov,
 
f) prevádzke rybochovných zariadení, rybníkov a na napúa anie vodných nádr~í osobitne vhodných na chovť  
rýb,
 
g) odberoch v záhradkárskych osadách pre spolo ný závlahový systém,č
 
h) odberoch na zavla~ovanie po nohospodárskej pôdy.ľ
 
i) odberoch na ú ely energetického vyu~itia, ak sa následne vypúa ajú do podzemných vôd, okrem odberovč ť  
geotermálnych vôd.
 

(4) Poplatky za vypúa anie odpadových vôd do povrchových vôd platí ten, kto vypúa a odpadovéť ť  
vody do povrchových vôd v mno~stve presahujúcom 10 000 m3 za kalendárny rok alebo 1 000 m3 za mesiac a 
prekro í v prísluanom ukazovateli zne istenia ustanovené limity [§ 81 ods. 1 písm. e)].č č
 

(5) Povinnos  plati  poplatky pod a  odseku 4 sa nevz ahuje na vypúa anie  odpadových vôd doť ť ľ ť ť  
povrchových vôd z
a) prieto ného chladenia turbín,č
 
b) od ah ovacích objektov stokovej siete.ľ č
 

(6)  Sledovanie  limitných  hodnôt  v  prísluaných  ukazovate och  zne istenia  pod a  odseku  4  saľ č ľ  
vykonáva odbermi vzoriek vypúa aných  odpadových vôd a ich rozbormi, ktoré uskuto uje  akreditovanéť čň  
laboratórium.
 



(7)  Poplatky  za  odbery  podzemných  vôd  a  za  vypúa anie  odpadových  vôd  vyberá  správcať  
vodohospodársky významných vodných tokov a sú príjmom Environmentálneho fondu kapitoly ministerstva. 
71) Vo veciach ur ovania  skuto nej  výaky poplatkov za odbery podzemných vôd a výaky poplatkov zač č  
vypúa anie odpadových vôd do povrchových vôd a vo veciach vyberania a vymáhania týchto poplatkov konáť  
správca vodohospodársky významných vodných tokov pod a  osobitného predpisu. 72) Na konanie v prvomľ  
stupni je prísluaný odatepný závod správcu vodohospodársky významných vodných tokov a na konanie v 
druhom stupni je prísluané jeho podnikové riadite stvo.ľ
 

(8) Návrh na výaku poplatkov podáva na základe vlastného výpo tu ten, kto odoberá podzemné vody,č  
a ten, kto vypúa a odpadové vody do povrchových vôd v lehote ur enenej v osobitnom predpise; 72a) akť č  
nepredlo~ia  návrh  na  ur enie  výaky  poplatkov  v  ur enej  lehote,  správca  vodohospodársky  významnýchč č  
vodných tokov vypo íta výaku poplatkov na základe povolenia pod a  § 21 ods. 1 písm. b) prvého boduč ľ  
alebo § 21 ods. 1 písm. c). Správca vodohospodársky významných vodných tokov ur uje skuto nú  výakuč č  
poplatkov za kalendárny rok a výaku preddavkov, sleduje platenie preddavkov a vydáva výkaz o výake 
nedoplatkov alebo o výake preplatkov pod a  osobitného predpisu. 73) Správca vodohospodársky významnýchľ  
vodných  tokov  je  oprávnený  vykonáva  kontrolu  skuto ného  odoberania  podzemných  vôd  a  vypúa aniať č ť  
odpadových vôd do povrchových vôd v priebehu kalendárneho roka.
 

(9) Výkaz o výake nedoplatkov za odbery podzemných vôd a za vypúa anie  odpadových vôd doť  
povrchových vôd za predchádzajúci kalendárny rok mo~no vymáha  výkonom rozhodnutia pod a  osobitnéhoť ľ  
predpisu. 74)
 

TRINÁSTA ASČ Ť

PRECHODNÉ A ZÁVERE NÉ USTANOVENIAČ

§ 80

Prechodné ustanovenia

(1) Práva a povinnosti vyplývajúce z doterajaích povolení zostávajú v platnosti, ak tento zákon 
neustanovuje inak.
 

(2) Chránené vodohospodárske oblasti vyhlásené pod a doterajaích právnych predpisov sa pova~ujúľ  
za chránené vodohospodárske oblasti pod a tohto zákona.ľ
 

(3) Ochranné pásma ur ené na ochranu výdatnosti, kvality alebo zdravotnej nezávadnosti vodnýchč  
zdrojov pod a  doterajaích právnych predpisov sa pova~ujú za ochranné pásma vodárenských zdrojov pod aľ ľ  
tohto zákona.
 

(4) Orgány atátnej vodnej správy sú povinné pri rozhodovaní, vydávaní vyjadrení a pri vykonávaní 
ostatných opatrení pod a  tohto zákona vychádza  z vodných plánov vydaných pod a  doterajaích právnychľ ť ľ  
predpisov a~ do doby schválenia nových vodných plánov.
 

(5)  Vodné  toky,  ktoré  spravuje  správca  vodohospodársky  významných  vodných  tokov  pod aľ  
doterajaích právnych predpisov, zostávajú v ich správe pod a  tohto zákona. Vodné toky, ktoré ku d uľ ň  
ú innosti tohto zákona spravujú iné atátne organizácie ako správca vodohospodársky významného vodnéhoč  
toku pod a  doterajaích predpisov, zostávajú v ich správe a~ do doby prevzatia ich správy správcomľ  
vodohospodársky  významných  vodných  tokov  alebo  do  prevedenia  ich  správy  na  základe  rozhodnutia 
ministerstva (§ 51 ods. 1).
 

(6) Právnické osoby alebo fyzické osoby, ktoré vykonávajú innosti pod a  § 21 ods. 1 písm. a)č ľ  
druhého a tretieho bodu a písm. b) druhého a~ atvrtého bodu, § 21 ods. 1 písm. e) a f) tohto zákona, sú 
povinné po~iada  orgán atátnej vodnej správy o vydanie povolenia na tieto innosti najneskoraie doť č  
aiestich mesiacov odo d a ú innosti tohto zákona, inak sa jeho innos  pova~uje za innos  v rozpore sň č č ť č ť  
týmto zákonom.
 

(7) Orgán atátnej vodnej správy v konaniach na základe oznámení o vypúa aní odpadových vôd aleboť  
osobitných vôd do povrchových vôd a do podzemných vôd alebo do verejnej kanalizácie zaslaných do 30. 
novembra 2002 a v konaniach na základe oznámení o zaobchádzaní s nebezpe nými látkami zaslaných do 1.č  
júna 2003 postupuje pod a doterajaích predpisov.ľ
 

(8) Orgán atátnej vodnej správy pri rozhodovaní pod a  odseku 7 mô~e vychádza  z výsledkovľ ť  
predchádzajúceho zis ovania vykonaného pod a § 37 ods. 1 tohto zákona.ť ľ
 

(9) Vodoprávne konania za até a neskon ené pred ú innos ou  tohto zákona, okrem konaní pod ač č č ť ľ  
odseku 7, sa dokon ia pod a tohto zákona.č ľ
 

(10) Zaradenie vodných stavieb do kategórií na ú ely odborného technicko-bezpe nostného doh aduč č ľ  
pod a doterajaích právnych predpisov zostávajú v platnosti.ľ
 

§ 80a



(1) Odbornú spôsobilos  prizná ministerstvo bez odbornej skúaky zamestnancom, ktorí sú zapísaníť  
v osobitnom zozname ako odborne spôsobilí na výkon odborného technicko-bezpe nostného doh adu.č ľ
 

(2) innosti vykonávané pod a § 21 ods. 1 písm. a) druhého a tretieho bodu a písmena b) druhéhoČ ľ  
a~ atvrtého bodu a § 21 ods. 1 písm. e) a f), o ktorých povolenie po~iadali právnické osoby alebo 
fyzické osoby, sa pova~ujú za povolené pod a tohto zákona.ľ
 

(3) Právnické osoby alebo fyzické osoby-podnikatelia, ktorí vypúa ajú iné vody do banských vôd,ť  
musia zabezpe i  ich predchádzajúcu úpravu postupom pod a  § 20 ods. 3 do aiestich mesiacov odo d ač ť ľ ň  
ú innosti vykonávacieho predpisu (§ 81 ods. 1).č
 

§ 80b

Neakreditované laboratóriá, ktoré vykonávali innosti uvedené v § 36 ods. 6 a § 79 ods. 6 do 30.č  
júna 2004, mô~u vykonáva  innosti, na ktoré sa vy~aduje akreditácia pod a tohto zákona do 31. decembrať č ľ  
2006.
 

§ 81

(1) Nariadenie, ktoré vydá vláda, ustanoví
a) po~iadavky na kvalitu povrchovej vody a kvalitatívne ciele povrchovej vody ur enej na odber pitnejč  
vody, vody ur enej na závlahy a vody vhodnej pre ~ivot a reprodukciu pôvodných druhov rýb a rozsahč  
monitorovania týchto vôd (§ 6 a~ 10),
 
b) citlivé oblasti a zranite né oblasti (§ 33 a 34),ľ
 
c) limitné hodnoty zne istenia splaakových odpadových vôd, komunálnych odpadových vôd a osobitných vôdč  
vypúa aných  do  povrchových  vôd  alebo  do  podzemných  vôd,  osobitne  pre  ich  vypúa anie  v  citlivýchť ť  
oblastiach, a po~iadavky na vypúa anie odpadových vôd z od ah ovacích objektov a z povrchového odtokuť ľ č  
(§ 36 a 37),
 
d)  limitné  hodnoty  zne istenia  priemyselných  odpadových  vôd  s  obsahom  akodlivých  látok,  obzvláač ť 
akodlivých látok, prioritných látok a rizikových látok vypúa aných do povrchových vôd,ť
 
e) výaku neregulovaných platieb, výaku poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatnením u~ívania vôd 
(§ 78 a 79).
 

(2) Vaeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví podrobnosti o
a) zis ovaní výskytu a hodnotení stavu povrchových vôd a podzemných vôd, o ich monitorovaní a vedeníť  
evidencie o vodách a vodnej bilancii (§ 4 ods. 1 a~ 11, § 6 a 29),
 
b) vymedzení oblastí povodí, environmentálnych cie och a o vodnom plánovaní (§ 5, 11 a~ 16),ľ
 
c) spôsobe a rozsahu oznamovania údajov o odberoch povrchových vôd, podzemných vôd a osobitných vôd a o 
vypúa aní odpadových vôd (§ 6),ť
 
d) vyu~ívaní hydroenergetického potenciálu vodných tokov (§ 21 ods. 1 písm. a) tretí bod),
 
e) technických úpravách v ochranných pásmach vodárenských zdrojov (§ 32 ods. 7),
 
f) ur ovaní ochranných pásiem vodárenských zdrojov a o opatreniach na ochranu vôd,č
 
g) zaobchádzaní s nebezpe nými látkami a o nále~itostiach havarijného plánu a o postupe pri rieaeníč  
mimoriadneho zhoraenia vôd (§ 39 a 41),
 
h) o výkone odborného technicko-bezpe nostného doh adu, o zara ovaní vodných stavieb do jednotlivýchč ľ ď  
kategórií,  o  výkone  technicko-bezpe nostného  dozoru,  vykonávaní  skúaky  na  získanie  odbornejč  
spôsobilosti a o vydaní osved enia o odbornej spôsobilosti na výkon odborného technicko-bezpe nostnéhoč č  
doh adu (§ 56 a~ 56d),ľ
 
i) výkone vodnej strá~e (§ 69),
 
j) nále~itostiach manipula ného poriadku.č
 
k) innosti Národného referen ného laboratória pre oblas  vôd na Slovensku,č č ť
 
l)  inom  pou~ití  podzemných  vôd,  o  výkone  starostlivosti  o  odkryté  podzemné  vody  a  o  následnom 
vodohospodárskom vyu~ití priestoru lo~iska [§ 3 ods. 4, § 11 ods. 4 písm. j) a § 31 ods. 4 písm. f)].
 

(3)  Zoznam  vodohospodársky  významných  vodných  tokov  a  vodárenských  vodných  tokov  ustanoví 
vaeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo (§ 44).
 

(4)  Program  po nohospodárskych  inností  vo  vyhlásených  zranite ných  oblastiach  ustanovíľ č ľ  
vaeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo pôdohospodárstva.



 
§ 82

Týmto  zákonom  sa  do  právneho  poriadku  Slovenskej  republiky  preberajú  smernice  Európskeho 
parlamentu a Rady uvedené v prílohe . 6.č
 

§ 83

Zruauje sa zákon . 184/2002 Z.z. o vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vodný zákon)č  
v znení zákona . 245/2003 Z.z.č

l.IIČ

Zákon Slovenskej národnej rady . 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákonač  
Slovenskej národnej rady . 524/1990 Zb. , zákona Slovenskej národnej rady . 266/1992 Zb. ,č č  

zákona Slovenskej národnej rady . 295/1992 Zb. , zákona Slovenskej národnej rady .č č  
511/1992 Zb. , zákona Národnej rady Slovenskej republiky . 237/1993 Z.z. , zákona Národnejč  
rady Slovenskej republiky . 42/1994 Z.z. , zákona Národnej rady Slovenskej republiky .č č  

248/1994 Z.z. , zákona Národnej rady Slovenskej republiky . 249/1994 Z.z. , zákona Národnejč  
rady Slovenskej republiky . 250/1994 Z.z. , zákona Národnej rady Slovenskej republiky .č č  

202/1995 Z.z. , zákona Národnej rady Slovenskej republiky . 207/1995 Z.z. , zákona Národnejč  
rady Slovenskej republiky . 265/1995 Z.z. , zákona Národnej rady Slovenskej republiky .č č  

285/1995 Z.z. , zákona Národnej rady Slovenskej republiky . 160/1996 Z.z. , zákona Národnejč  
rady Slovenskej republiky . 168/1996 Z.z. , zákona . 143/1998 Z.z. , nálezu Ústavného súduč č  
Slovenskej republiky . 319/1998 Z.z. , zákona . 298/1999 Z.z. , zákona . 313/1999 Z.z. ,č č č  
zákona . 195/2000 Z.z. , zákona . 211/2000 Z.z. , zákona . 367/2000 Z.z. , zákona .č č č č  
122/2001 Z.z. , zákona . 223/2001 Z.z. , zákona . 253/2001 Z.z. , zákona . 441/2001č č č  

Z.z. , zákona . 490/2001 Z.z. , zákona . 507/2001 Z.z. , zákona . 139/2002 Z.z. , zákonač č č  
. 422/2002 Z.z. , zákona . 190/2003 Z.z. a zákona . 515/2003 Z.z. sa mení takto:č č č

§ 34 sa zruauje.

l.IIIČ

Zákon . 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene ač  
doplnení zákona . 276/2001 Z.z. o regulácii v sie ových odvetviach v znení zákona .č ť č  

525/2003 Z.z. sa mení takto:

1.  V §  5 ods.  2 sa  slová "Ministerstvu  pôdohospodárstva" nahrádzajú  slovami "Ministerstvu 
~ivotného prostredia".

2. V § 37 ods. 5 sa slová "Ministerstvom ~ivotného prostredia Slovenskej republiky" nahrádzajú 
slovom "ministerstvom".

l.IVČ

Zákon . 188/2003 Z.z. o aplikácii istiarenského kalu a dnových sedimentov do pôdy ač č  
o doplnení zákona . 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov vč  

znení neskoraích predpisov sa mení a dop a takto:ĺň

1. V § 6 odsek 3 znie:

"(3)  Ak  sa  zmenia  vlastnosti  istených  odpadových  vôd,  organizácia  poverená  Ministerstvomč  
~ivotného  prostredie  Slovenskej  republiky  ( alej  len  "poverená  organizácia")  ur í  producentoviď č  
istiarenského kalu odber vzoriek istiarenského kalu a ich analýzu v krataích asových intervaloch,č č č  
ako je ur ené v odseku 2.".č
 

2. V § 7 odsek 3 znie:

"(3) Projekt odborne posúdený poverenou organizáciou a Výskumným ústavom pôdoznalectva a ochrany 
pôdy v prípade, ak istiarenský kal alebo dnové sedimenty sú aplikované do po nohospodárskej pôdy,č ľ  
alebo Lesníckym výskumným ústavom vo Zvolene v prípade, ak istiarenský kal alebo dnové sedimenty súč  
aplikované do lesnej pôdy, schva uje  orgán ochrany po nohospodárskeho pôdneho fondu alebo prísluanýľ ľ  
orgán atátnej správy lesného hospodárstva.".
 

3. V § 8 písmená f) a g) znejú:

"f) zasla  u~ívate om pôdy vyplnené a podpísané potvrdenie o dodávke a aplikácii istiarenského kalu ať ľ č  
dnových sedimentov poverenej organizácii, Výskumnému ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy a Ústrednému 
kontrolnému  a  skúaobnému  ústavu  po nohospodárskemu  v  Bratislave  ( alej  len  "kontrolný  ústav"),  vľ ď  
prípade lesnej pôdy Lesníckemu výskumnému ústavu vo Zvolene,



 
g) zasiela  evidované údaje uvedené v písmene a) do 31. januára kalendárneho roka za predchádzajúciť  
kalendárny rok poverenej organizácii.".
 

4. V § 10 písmeno a) znie:

"a) Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky ( alej len "ministerstvo"),".ď
 

5. § 11 vrátane nadpisu znie:

"§ 11

Povinnosti ministerstva a organizácií

(1) Ministerstvo
a)  riadi  výkon  atátnej  kontroly  nad  aplikáciou  istiarenského  kalu  a  dnových  sedimentov  doč  
po nohospodárskej pôdy alebo do lesnej pôdy,ľ
 
b) vykonáva kontrolu inností organizácií uvedených v § 8 písm. f) súvisiacich s aplikáciou zákona,č
 
c) ukladá pokuty (§ 14),
 
d) vypracúva raz za tri roky sektorovú správu o zavedení smerníc uvedených v prílohe . 1,č
 
e) poskytuje informácie o pou~ívaní istiarenského kalu v po nohospodárstve medzinárodným inatitúciám,č ľ  
ktorých lenom je Slovenská republika, alebo ak taká povinnos  vyplýva z medzinárodných dohôd, ktorýmič ť  
je Slovenská republika viazaná.
 

(2) Podrobnosti o obsahu projektu (§ 7 ods. 3) a podrobnosti postupu vyhotovovania potvrdenia o 
dodávke a aplikácii istiarenského kalu a dnových sedimentov [§ 8 písm. e) a f) a § 9 písm. c)]č  
ustanoví  vaeobecne  záväzný  právny  predpis,  ktorý  vydá  ministerstvo  v  spolupráci  s  Ministerstvom 
~ivotného prostredia Slovenskej republiky.
 

(3) Poverená organizácia
a) vedie evidenciu o kvalite a mno~stve vyprodukovaného istiarenského kalu alebo dnových sedimentov,č
 
b) vypracúva odborné posúdenia projektov z vodohospodárskeho h adiska.ľ
 

(4) Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy
a) vedie evidenciu o ka~dej aplikácii istiarenského kalu a dnových sedimentov do po nohospodárskejč ľ  
pôdy,
 
b) ukladá údaje o ka~dej aplikácii istiarenského kalu a dnových sedimentov do po nohospodárskej pôdyč ľ  
do Geografického informa ného systému o pôdach Slovenskej republiky,č
 
c) vypracúva odborné posúdenia projektov z pôdohospodárskeho h adiska,ľ
 
d) eviduje projekty,
 
e) zasiela ministerstvu do 31. marca kalendárneho roka preh ad o mno~stve aplikovaného istiarenskéhoľ č  
kalu a dnových sedimentov do po nohospodárskej pôdy a mieste ich aplikácie za uplynulý kalendárny rok.ľ
 

(5) Lesnícky výskumný ústav vo Zvolene
a) vedie evidenciu o ka~dej aplikácii istiarenského kalu a dnových sedimentov do lesnej pôdy,č
 
b) vypracúva odborné posúdenia projektov z lesníckeho h adiska,ľ
 
c) eviduje projekty,
 
d) zasiela ministerstvu do 31. marca kalendárneho roka preh ad o mno~stve aplikovaného istiarenskéhoľ č  
kalu a dnových sedimentov do lesnej pôdy a mieste ich aplikácie za uplynulý kalendárny rok.".
 

l.VČ

Zákon . 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona . 525/2003 Z.z. ač č  
zákona . 205/2004 Z.z. sa mení a dop a takto:č ĺň

1. V § 28 ods. 2 sa vypúa ajú slová "alebo na územie európskeho významu (§ 27)".ť

2. V § 28 ods. 3 sa vypúa ajú slová "alebo na územiach európskeho významu".ť

3. V § 35 ods. 3 sa slová "písm. a), f), g) a i)" nahrádzajú slovami "písm. a), f), g), i) a 
k)".



4. V § 35 ods. 4 sa slová "písm. a) a f) a~ i)" nahrádzajú slovami "písm. a), f) a~ i) a k)".

5. V § 61 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: "a na pozemkoch vo vlastníctve atátu".

6. V § 61 ods. 2 písm. a) sa vypúa ajú slová "ak sa tento pozemok takto obhospodaruje najmenejť  
dva roky pred podaním ~iadosti (odsek 5),".

7. V § 61 ods. 2 písmeno b) znie:

"b) hospodárenie na lesnom pozemku, 90) ktoré zodpovedá návrhu hospodárskych opatrení pre jednotky 
priestorového rozdelenia lesa 91) bez obmedzujúcich po~iadaviek orgánov ochrany prírody vyplývajúcich 
zo zákazov a iných podmienok ochrany prírody, ustanovených týmto zákonom alebo na jeho základe; be~ným 
obhospodarovaním  sa  tie~  rozumie  postup  pod a  osobitných  predpisov  pri  odstra ovaní  následkovľ ň  
mimoriadnych okolností a nepredvídaných akôd v lesoch, 91a)".
 

Poznámka pod iarou k odkazu 91a znie:č

"91a) § 21 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady .  100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a atátnej správeč  
lesného hospodárstva v znení neskoraích predpisov. § 3 ods. 1 vyhláaky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej 
republiky . 244/1997 Z.z. o vyzna ovaní a evidencii a~by dreva.".č č ť

8.  V  §  61  ods.  3  druhá  veta  znie:  "Po  schválení  zmeny  lesného  hospodárskeho  plánu  patrí 
vlastníkovi náhrada pod a  odseku 1 vrátane náhrady nákladov na vyhotovenie zmeneného predpisu lesnéhoľ  
hospodárskeho plánu.".

9. V § 61 ods. 6 sa na konci pripájajú tieto slová: "a o oslobodenie od dane pod a  osobitnéhoľ  
predpisu 92a) za obdobie, za ktoré sa poskytuje".

Poznámka pod iarou k odkazu 92a znie:č

"92a)  §  4  zákona  Slovenskej  národnej  rady  .  317/1992  Zb.  o  dani  z  nehnute nosti  v  znení  neskoraíchč ľ  
predpisov.".

10. V § 61 ods. 7 písmeno a) znie:

"a) lesných pozemkoch, za ína plynú  prvým d om po skon ení platnosti lesného hospodárskeho plánu, vč ť ň č  
ktorom  boli  uplatnené  obmedzujúce  po~iadavky  orgánu  ochrany  prírody,  alebo  d om  nadobudnutiaň  
právoplatnosti  rozhodnutia  orgánu  ochrany  prírody  o  nevydaní  súhlasu,  nepovolení  výnimky  alebo 
rozhodnutia s ur enými obmedzujúcimi podmienkami vykonávania innosti,".č č
 

11. V § 61 ods. 8 sa dop ajú písmená f) a~ i), ktoré znejú:ĺň

"f) ak bola náhrada uhradená predchádzajúcemu vlastníkovi pozemku, na ktorom sa uplat uje náhrada pod aň ľ  
odseku 1, alebo
 
g) ak vlastník (správca, nájomca) nepo~iadal o udelenie výnimky na odstránenie následkov mimoriadnych 
okolností a nepredvídaných akôd v lesoch, alebo
 
h) ak obmedzenie u~ívania pozemkov vzniká pod a osobitných predpisov, 93) aleboľ
 
i) ak sa náhrada uplat uje v ochranných lesoch 93a) a v lesoch osobitného ur enia s výnimkou lesov vň č  
chránených územiach a iných astí lesov významných z h adiska ochrany prírody. 93b)".č ľ
 

Poznámky pod iarou k odkazom 93a a 93b znejú:č

"93a) § 23 zákona . 61/1977 Zb.č

93b) § 2 ods. 3 písm. e) vyhláaky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky . 5/1995 Z.z.".č

12. V § 61 ods. 9 sa slová "odseku 8 písm. b) a c)" nahrádzajú slovami "odseku 8 písm. b) a~ 
i)".

13. V § 61 sa vypúa a odsek 10.ť

Doterajaie odseky 11 a 12 sa ozna ujú ako odseky 10 a 11.č
 

14. V § 65 ods. 1 písm. h) sa vypúa ajú slová "územie patriace do súvislej európskej sústavyť  
chránených  území  (§  28),  národný  park,  národné  prírodné  rezervácie  a  národné  prírodné  pamiatky  s 
výnimkou prírodnej pamiatky a národnej prírodnej pamiatky a ich ochranného pásma pod a  § 24 a ak ideľ  
o".

15. V § 67 písm. i) sa na konci pripájajú tieto slová: "a ak ide o druhy pod a § 40 v súvislostiľ  
s povo ovaním výnimky z územnej ochrany, ak tak ur í ministerstvo,".ľ č

16. V § 81 ods. 2 písm. g) sa na konci pripájajú tieto slová: "a na ur enie kompetencie pod a §č ľ  
67 písm. i)".



17. § 104 sa dop a  odsekmi 25 a~ 27, ktoré znejú:ĺň

"(25) Konania, ktoré neboli dokon ené do 31. júna 2004, dokon ia orgány ochrany prírody pod ač č ľ  
doterajaieho právneho predpisu s výnimkou konaní pod a § 61.ľ
 

(26)  Nárok  na  náhradu  za  obmedzenie  be~ného  obhospodarovania  pod a  doterajaích  právnychľ  
predpisov uplatnený do 31. júna 2004 sa uhradí pod a doterajaích predpisov.ľ
 

(27)  Nárok  na  náhradu  za  obmedzenie  be~ného  obhospodarovania  mo~no  v  prípade  lesných 
hospodárskych plánov schválených do 31. júna 2004 uplatni  pod a § 61 ods. 7, ak sú k tomuto termínu vť ľ  
týchto plánoch zaevidované obmedzujúce po~iadavky orgánu ochrany prírody a nárok na náhradu nebol 
uplatnený pod a doterajaích právnych predpisov.".ľ
 

l.VIČ

Zákon . 76/1998 Z.z. o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o doplnení zákona . 455/1991č č  
Zb. o ~ivnostenskom podnikaní (~ivnostenský zákon) v znení neskoraích predpisov v znení 

zákona . 408/2000 Z.z. , zákona . 553/2001 Z.z. a zákona . 525/2003 Z.z. sa mení a dop ač č č ĺň  
takto:

1. V § 1 ods. 1 sa vypúa ajú slová "poplatky za nakladanie s nimi" a za slovo "ulo~ených" sať  
vkladajú slová "právnym aktom Európskych spolo enstiev a Európskej únie 1) ( alej len "nariadenie") a".č ď

Poznámka pod iarou k odkazu 1 znie:č

"1) Nariadenie (ES) Európskeho parlamentu a Rady . 2037/2000 z 29. júna 2000 o látkach, ktoréč  
poakodzujú  ozónovú  vrstvu  (Úradný  vestník  Európskych  spolo enstiev  L  244,  29.09.2000)  v  zneníč  
neskoraích predpisov ( alej len "nariadenie").".ď
 
Doterajaí odkaz 1 sa ozna uje ako odkaz 1a.č
 

2. V § 1 ods. 2 sa za slovo "ak" vkladajú slová "nariadenie alebo".

3. V § 2 sa vypúa ajú písmená a) a f) a~ zb).ť

4. V § 3 sa vypúa ajú odseky 1 a 3 a~ 6 a zárove  sa ruaí ozna enie odseku 2.ť ň č

5. V § 3 sa za slovo "ustanovené" vkladajú slová "nariadením a".

6. § 4 sa vypúa a.ť

7. § 8 vrátane nadpisu znie:

"§ 8

Povinnosti pri prevádzke chladiarenských, mraziarenských, klimatiza ných zariadení alebo tepelnýchč  
erpadiel s obsahom regulovanej látkyč

Ak podnikate  prevádzkuje chladiarenské, mraziarenské, klimatiza né  zariadenia alebo tepelnéľ č  
erpadlá  s  obsahom  regulovanej  látky  ( alej  len  "chladiace  zariadenie")  nad  1  kg,  zabezpe uječ ď č  
pravidelné  kontroly  technického  stavu  chladiacich  zariadení  s  obsahom  chlórfluórovaných 
plnohalogenovaných  uh ovodíkov  10)  ka~dých  6  mesiacov  a  s  obsahom  chlórfluórovanýchľ  
neplnohalogenovaných 10a) uh ovodíkov ka~dých 12 mesiacov.".ľ
 

Poznámky pod iarou k odkazom 10 a 10a znejú:č

"10) lánok 2 piata a aiesta odrá~ka nariadenia (ES) Európskeho parlamentu a Rady . 2037/2000.Č č

10a) lánok 2 jedenásta odrá~ka nariadenia (ES) Európskeho parlamentu a Rady . 2037/2000.".Č č

8. V § 9 ods. 1 písmeno f) znie:

"f) vykonáva opravy a údr~bu chladiacich zariadení,".
 

9. V § 9 sa odsek 1 dop a  písmenom l), ktoré znie:ĺň

"l) uvádza na trh regulované látky alebo výrobky.".
 

10. § 11 a 11a sa vypúa ajú.ť

11. § 12 sa dop a  odsekom 5, ktorý znie:ĺň

"(5) Osoby vykonávajúce atátny dozor sú oprávnené na náklady kontrolovaného subjektu odoberať 



vzorky regulovaných látok na ú el ich analýzy.".č
 

12. § 14 a~ 16 sa vypúa ajú.ť

13. § 17 a~ 19 znejú:

"§ 17

Podnikate  sa dopustí správneho deliktu tým, ~eľ
a) dová~a alebo vyvá~a regulované látky bez licencie Európskej komisie 17a) alebo v rozpore s ou,ň
 
b) nesplní oznamovaciu povinnos  o regulovaných látkach alebo výrobkoch pod a § 9 ods. 3 alebo nesplníť ľ  
oznamovaciu povinnos  vo i Európskej komisii, 17b)ť č
 
c) prepravuje látky cez územie Slovenskej republiky bez súhlasu ministerstva alebo v rozpore s ním,
 
d) vykonáva bez súhlasu alebo vyjadrenia, alebo v rozpore s ním innos  uvedenú v § 5 ods. 1 písm. a) ač ť  
b) a v § 5 ods. 2 a 4,
 
e) poruaí pri uvádzaní regulovaných látok na trh a pri ich pou~ívaní ustanovené povinnosti, 17c)
 
f) poruaí pri pou~ívaní chlórfluórovaných neplnohalogenovaných uh ovodíkov ustanovené povinnosti, 17d)ľ
 
g) nevedie alebo neuchováva evidenciu o regulovaných látkach alebo výrobkoch,
 
h) vykonáva innos  uvedenú v § 10 ods. 1 bez osved enia o odbornej spôsobilosti na nakladanie alebo vč ť č  
rozpore s ním,
 
i) vyrába regulované látky alebo výrobky, uvádza regulované látky alebo výrobky do obehu napriek zákazu 
a obmedzeniam, 17e)
 
j) poruaí pri dovoze a vývoze regulovaných látok a výrobkov ustanovené povinnosti, 17f)
 
k) nesplní povinnos  pod a § 12 ods. 4 a 5,ť ľ
 
l) poruauje povinnosti ustanovené v § 8,
 
m) poruauje pri nakladaní s regulovanými látkami vaeobecne záväzné právne predpisy vydané pod a  tohtoľ  
zákona alebo nevykoná opatrenia ulo~ené inapekciou na odstránenie nedostatkov (§ 12 ods. 2),
 
n) nevykoná preventívne opatrenie proti únikom regulovaných látok. 17g)
 

§ 18

(1) Správne delikty pod a § 17 písm. b), d) a~ i), l) a~ n) prejednáva inapekcia.ľ
 

(2) Inapekcia ulo~í s prihliadnutím na záva~nos  ohrozenia ~ivotného prostredia a zdravia udíť ľ  
pokutu do
a) 200 000 Sk za správne delikty uvedené v § 17 písm. b), g) a l),
 
b) 1 000 000 Sk za správne delikty uvedené v § 17 písm. h), k), m) a n),
 
c) 3 000 000 Sk za správne delikty uvedené v § 17 písm. d), e), f) a i).
 

(3) Inapekcia mô~e v rozhodnutí o ulo~ení pokuty sú asne ulo~i  povinnému, aby v ur enej lehoteč ť č  
vykonal opatrenia na nápravu. Ak povinný v ur enej lehote tieto opatrenia nevykoná, ulo~í sa mu alaiač ď  
pokuta a~ do výaky dvojnásobku prísluanej hornej hranice.
 

(4)  Pokutu  mo~no  ulo~i  do  jedného  roka  odo  d a,  ke  sa  inapekcia  dozvedela  o  poruaeníť ň ď  
povinnosti, najneskôr vaak do troch rokov odo d a, ke  k poruaeniu povinnosti doalo. alaiu pokutuň ď Ď  
pod a  odseku 3 mo~no ulo~i  do jedného roka odo d a, ke  sa mala povinnos  ulo~ená v rozhodnutí pod aľ ť ň ď ť ľ  
odseku 3 splni .ť
 

(5) Výnosy pokút ulo~ených za správne delikty pod a odsekov 2 a~ 4 sú príjmom atátneho rozpo tu.ľ č
 

§ 19

Správne delikty pod a  § 17 písm. a), c), a j) prejednávajú colné orgány pod a  osobitnéhoľ ľ  
právneho predpisu. 19) ".
 

Poznámky pod iarou k odkazom 17a, 17b, 17c, 17d, 17e, 17f a 17g znejú:č

"17a) lánky 6 a 12 nariadenia (ES) Európskeho parlamentu a Rady . 2037/2000.Č č

17b) lánok 19 nariadenia (ES) Európskeho parlamentu a Rady . 2037/2000.Č č



17c) lánky 4 a 16 nariadenia (ES) Európskeho parlamentu a Rady . 2037/2000.Č č

17d) lánok 5 nariadenia (ES) Európskeho parlamentu a Rady . 2037/2000.Č č

17e) lánky 3 a 5 nariadenia (ES) Európskeho parlamentu a Rady . 2037/2000.Č č

17f) lánky 8 a~ 11 a 14 nariadenia (ES) Európskeho parlamentu a Rady . 2037/2000.Č č

17g) lánok 17 nariadenia (ES) Európskeho parlamentu a Rady . 2037/2000.".Č č

14. § 20 sa vypúa a.ť

15. V § 21 sa vypúa ajú slová "§ 3 ods. 3, § 4 ods. 2,".ť

16. § 23 a 23a sa vypúa ajú.ť

17. Prílohy . 1, 2, 4 a~ 7 sa vypúa ajú.č ť

18. V prílohe . 3 sa vypúa a bod XI.č ť

l.VIIČ

Ú innos  č ť
Tento zákon nadobúda ú innos  1. júla 2004.č ť

Zákon . 587/2004 Z.z. nadobudol ú innos  1. januárom 2005.č č ť

Zákon . 230/2005 Z.z. nadobudol ú innos  1. júlom 2005.č č ť

Zákon . 479/2005 Z.z. nadobudol ú innos  1. novembrom 2005.č č ť

Zákon . 532/2005 Z.z. nadobudol ú innos  1. januárom 2006.č č ť

Rudolf Schuster v.r.

Pavol Hruaovský v.r.

Mikuláa Dzurinda v.r.

PRÍL.1

ZOZNAM SKUPÍN OBZVLÁ`  `KODLIVÝCH LÁTOK, `KODLIVÝCH LÁTOK A IM PRÍBUZNÝCH LÁTOK AŤ  
PRIORITNÝCH LÁTOK

ZOZNAM I
 

Obzvláa  akodlivé látkyť
 

Obzvláa  akodlivé látky sú látky vybrané hlavne na základe ich toxicity, rozlo~ite nosti  ať ľ  
bioakumulácie s výnimkou tých, ktoré sú biologicky neakodné alebo sa rýchlo menia na látky biologicky 
neakodné.
 

Skupina obzvláa  akodlivých látokť
 

1. Organohalogénové zlú eniny a látky, ktoré mô~u vytvára  takéto zlú eniny vo vodnom prostredíč ť č
 

2. Organické zlú eniny fosforuč
 

3. Organické zlú eniny cínuč
 

4.  Látky,  ktoré  majú  vo  vodnom  prostredí  alebo  pôsobením  vodného  prostredia  karcinogénne, 
mutagénne alebo teratogénne ú inkyč
 

5. Ortu  a jej zlú eninyť č
 

6. Kadmium a jeho zlú eninyč
 

7. Perzistentné minerálne oleje a uh ovodíky ropného pôvoduľ
 

8. Kyanidy
 

9. Perzistentné syntetické látky, ktoré mô~u pláva  na hladine, zostáva  v suspenzii aleboť ť  
klesa  ku dnu a ktoré mô~u zamedzova  akémuko vek pou~itiu vôdť ť ľ



 
Obzvláa  akodlivé látky sú uvedené v osobitnom predpise. 1) Ostatné látky, ktoré nie sú uvedenéť  

v osobitnom predpise, sa pova~ujú za akodlivé látky.
 

ZOZNAM II
 

`kodlivé látky
 

`kodlivé  látky  sú  jednotlivé  látky  a  skupiny  látok,  ktoré  majú  akodlivý  vplyv  na  vodné 
prostredie, ktorý vaak mô~e by  obmedzený na danú oblas  v závislosti od charakteru recipientu ať ť  
miesta, v ktorom sa tieto látky vypúa ajú.ť
 

1. Polokovy, kovy a ich zlú eninyč
    1. Zinok                 11. Cín
    2. Me                    12. Báriumď
    3. Nikel                 13. Berýlium
    4. Chróm                 14. Bór
    5. Olovo                 15. Urán
    6. Selén                 16. Vanád
    7. Arzén                 17. Kobalt
    8. Antimón               18. Tálium
    9. Molybdén              19. Telúr
   10. Titán                 20. Striebro
 

2.  Biocídy  a  ich  deriváty,  ktoré  nie  sú  uvedené  medzi  obzvláa  akodlivými  látkami  a  imť  
príbuznými látkami
 

3. Látky, ktoré majú akodlivý vplyv na chu  alebo pach vody, a zlú eniny spôsobujúce vznikť č  
takýchto látok vo vode
 

4. Toxické alebo perzistentné organické zlú eniny kremíka a látky, ktoré mô~u spôsobi  vznikč ť  
takýchto látok vo vodách s výnimkou tých, ktoré sú biologicky neakodné alebo sa rýchlo vo vode menia na 
neakodné látky
 

5. Rozlo~ite né minerálne oleje a uh ovodíky ropného pôvoduľ ľ
 

6. Fluoridy
 

7. Látky, ktoré majú nepriaznivý vplyv na rovnováhu kyslíka vo vode (merané ako ukazovatele BSK5 
a CHSK), a tie, ktoré mô~u prispie  k eutrofizácii (predovaetkým zlú eniny dusíka a fosforu)ť č
 

8. Silá~ne a avy, priemyselné a organické hnojivá a ich tekuté zlo~kyť
 

ZOZNAM III
 

Prioritné látky
      CAS íslo 1) EU íslo 2)         Názov prioritnej látkyč č

 (1)  15972-60-8   240-110-8    2-chlór-2,6,-dietylfenyl-N-
                                metoxymetyl-acetanilíd (Alachlór)
 (2)  120-12-7     204-371-1    Antracén
 (3)  1912-24-9    217-617-8    Atrazín
 (4)  71-43-2      200-753-7    Benzén
 (5)  nepou~íva sa nepou~íva sa Brómované difenylétery
 (6)  7440-43-9    231-152-8    Kadmium a jeho zlú eninyč
 (7)  85535-84-8   287-476-5    C10-13-chlóralkány
 (8)  470-90-6     207-432-0    Chlórfenvinfos
 (9)  2921-88-2    220-864-4    Chlórpyrifos
(10)  107-06-2     203-458-1    1,2-dichlóretán
(11)  75-09-2      200-838-9    Dichlórmetán
(12)  117-81-7     204-211-0    Di(2-etylhexyl)ftalát (DEHP)
(13)  330-54-1     206-354-4    Diurón
(14)  115-29-7     204-079-4    Endosulfán
      959-98-8     nepou~íva
                   sa           (alfa-endosulfán)
(15)  206-44-0     205-912-4    Fluorantén
(16)  118-74-1     204-273-9    Hexachlórbenzén
(17)  87-68-3      201-765-5    Hexachlór-1,3-butadién
(18)  608-73-1     210-158-9    Hexachlórcyklohexán (lindán)
      58-89-9      200-401-2    1,2,3,4,5,6-hexachlórcyklohexán
(19)  34123-59-6   251-835-4    3-(4-izopropylfenyl)-1,1-
                                dimetylmo ovina (izoproturon)č
(20)  7439-92-1    231-100-4    Olovo a jeho zlú eninyč



(21)  7439-97-6    231-106-7    Ortu  a jej zlú eninyť č
(22)  91-20-3      202-049-5    Naftalén
(23)  7440-02-0    231-111-4    Nikel a jeho zlú eninyč
(24)  25154-52-3   246-672-0    Nonylfenoly
      104-40-5     203-199-4    (4-nonylfenol)
(25)  1806-26-4    217-302-5    Oktylfenoly
      140-66-9     nepou~íva sa (1,1,3,3-tetrametylbutyl)fenol
(26)  608-93-5     210-172-5    Pentachlórbenzén
(27)  87-86-5      201-778-6    Pentachlórfenol
(28)               nepou~íva sa nepou~íva sa Polyaromatické
                                uh ovodíkyľ
      50-32-8      200-028-5    (Benzo(a)pyrén)
      205-99-2     205-911-9    (Benzo(b)fluorantén)
      191-24-2     205-883-8    (Benzo(g,h,i)perylén)
      207-08-9     205-916-6    (Benzo(k)fluorantén)
      193-39-5     205-893-2    (Indeno(1,2,3-cd)pyrén)
(29)  122-34-9     204-535-2    Simazín
(30)  688-73-3     211-704-4    Tributylstanium-hydrid zlú eninyč
      36643-28-4   nepou~íva sa (Tributyltin-katión)
(31)  12002-48-1   234-413-4    Trichlórbenzény
      120-82-1     204-428-0    (1,2,4-trichlórbenzén)
(32)  67-66-3      200-663-8    Trichlórmetán (Chloroform)
(33)  1582-09-8    216-428-8    Trifluralín
 

PRÍL.2

ZÁSADY NA VYPRACOVANIE PROGRAMU MONITOROVANIA KVALITY VÔD V ZRANITE NÝCH OBLASTIACHĽ

1.  Na  vyhodnocovanie  ú innosti  programov  po nohospodárskych  inností  sa  vypracúvajú  a  realizujúč ľ č  
programy monitorovania, ktoré sú zamerané na sledovanie obsahu dusi nanov v povrchových vodách a vč  
podzemných  vodách  vo  vybraných  pozorovacích  miestach,  o  umo~ní  ustanovi  rozsah  zne istenia  vôdč ť č  
dusi nanmi z po nohospodárskych zdrojov.č ľ
 
2. Na ú ely vyhlasovania a revízie zranite ných oblastí treba dodr~a  tieto zásady:č ľ ť
a)  do  jedného  roka  od  nadobudnutia  ú innosti  tohto  zákona  monitorova  koncentrácie  dusi nanov  vč ť č  
povrchových vodách v priebehu jedného roka, pri om:č
1. miesto odberu vzoriek vody na povrchových tokoch je toto~né s profilom odberu povrchovej vody 
ur enej  na  odber  pitnej  vody  pred  jej  alaou  úpravou  alebo  v  iných  vybraných  reprezentatívnychč ď  
miestach; odber vzoriek vody sa vykonáva najmenej jeden raz za mesiac, v období povod ových stavovň  
astejaie,č
2.  vzorky  podzemných  vôd  treba  pravidelne  odobera  v  oblastiach  s  výskytom  významných  kolektorovť  
podzemnej vody, z ktorých sú odoberané vody na zásobovanie obyvate stva pitnou vodou; vzorky podzemnejľ  
vody treba odbera  tak, aby reprezentovali kvalitu vody vyu~ívanej na pitné ú ely po as celého roka,ť č č
 
b)  programy  monitorovania  treba  opakova  minimálne  ka~dé  atyri  roky  s  výnimkou  tých  pozorovacíchť  
objektov, kde koncentrácia dusi nanov vo vaetkých predchádzajúcich vzorkách bola ni~aia ako 25 mg.l-1 ač  
kde neboli zistené ~iadne skuto nosti, ktoré by mohli vies  k zvýaeniu ich koncentrácie. V takýchč ť  
prípadoch program monitorovania treba opakova  iba raz za osem rokov,ť
 
c) stav eutrofizácie v povrchových vodách treba posudzova  ka~dé atyri roky.ť
 
3. Ur i  rozsah a spôsob monitorovania a jeho hodnotenia.č ť
 

PRÍL.3

KRITÉRIÁ NA IDENTIFIKÁCIU CITLIVÝCH OBLASTÍ

Vodný útvar sa identifikuje ako citlivá oblas , ak patrí do jednej z nasledujúcich skupín:ť

1. Prírodné sladkovodné jazerá a iné vodné útvary, ktoré sa pokladajú za eutrofické alebo ktoré sa v 
blízkej  budúcnosti  mô~u  sta  eutrofickými,  ak  sa  neuskuto nia  opatrenia  proti  eutrofizácii.  Priť č  
posudzovaní, ktoré ~iviny by mali by  zní~ené alaím istením, sa mô~e zoh adni  slabá výmena objemuť ď č ľ ť  
vody  v  jazerách  alebo  vo  vodných  nádr~iach,  ím  mô~e  dochádza  k  jej  akumulácii  v  dôsledkuč ť  
nedostato ného prítoku. V týchto oblastiach sa musí zahrnú  odstra ovanie fosforu, ak sa preuká~e, ~eč ť ň  
odstra ovanie fosforu nebude ma  ú inok na úrove  eutrofizácie. V miestach vypúa ania odpadových vôd zň ť č ň ť  
ve kých  sídelných  útvarov,  z  ktorých  sa  mô~u  do  povrchových  vôd  dosta  dusi nany,  posúdi  tie~ľ ť č ť  
odstra ovanie dusi nanov.ň č
 
2. Povrchové vody ur ené na odber pitnej vody, ktoré by mohli obsahova  vyaaie koncentrácie nutrientov,č ť  
ako sú stanovené v osobitnom predpise, ktorý vydá vláda, ak sa nepodniknú prísluané opatrenia.
 
3. Oblasti, kde z výsledkov monitoringu je evidentný stúpajúci trend koncentrácií nutrientov, a ak by 
sa nevykonali prísluané opatrenia a tento trend by pokra oval, treba alaie istenie okrem isteniač ď č č  



uvedeného v § 36 tohto zákona.
 

PRÍL.4

KRITÉRIÁ NA IDENTIFIKÁCIU VÔD V ZRANITE NÝCH OBLASTIACHĽ

A. Zranite né oblasti pod a § 34 ods. 1 sa identifikujú okrem iného s pou~itím týchto kritérií:ľ ľ

1. i  povrchové vody, najmä tie, ktoré sa vyu~ívajú alebo ktoré sú ur ené  na odber pitnej vody,č č  
obsahujú alebo mô~u obsahova  vyaaiu koncentráciu dusi nanov, ako je stanovené v osobitnom predpise,ť č  
ktorý vydá vláda, ak sa neuskuto nia opatrenia pod a § 34 a 35 tohto zákona,č ľ
 
2.  i  podzemné  vody obsahujú  viac ako  50 mg/l  dusi nanov  alebo  mô~u obsahova  viac ako  50 mg/lč č ť  
dusi nanov, ak sa neuskuto nia opatrenia pod a § 34 a 35 tohto zákona,č č ľ
 
3. i  v jazerách, odkrytých podzemných vodách alebo iných vodných útvaroch nedochádza k eutrofizáciič  
alebo v blízkej budúcnosti sa mô~u sta  eutrofickými, ak sa neuskuto nia opatrenia pod a  § 30 a 31ť č ľ  
tohto zákona.
 
B. Pri pou~ití týchto kritérií sa tie~ zoh adnia:ľ

1. fyzikálne a environmentálne charakteristiky vôd a územia vrátane spôsobu jeho po nohospodárskehoľ  
vyu~ívania,
 
2. sú asný stav poznatkov o vplyvoch zlú enín dusíka na ~ivotné prostredie (voda a pôda),č č
 
3. sú asný stav poznatkov o vplyve opatrení uskuto nených pod a § 34 a 35 tohto zákona.č č ľ
 

PRÍL.5

ZÁKLADNÉ PO}IADAVKY NA VYPRACOVANIE KÓDEXU SPRÁVNEJ PO NOHOSPODÁRSKEJ PRAXE A PROGRAMUĽ  
PO NOHOSPODÁRSKYCH INNOSTÍĽ Č

A. KÓDEX SPRÁVNEJ PO NOHOSPODÁRSKEJ PRAXEĽ

1.  Kódex  správnej  po nohospodárskej  praxe,  ktorého  cie om  je  zní~enie  zne istenia  dusi nanmi  aľ ľ č č  
zoh adnenie podmienok v rôznych regiónoch, musí obsahova  tieto opatrenia:ľ ť
1. obdobie, ke  je aplikácia hnojív na pozemky nevhodná,ď
 
2. aplikáciu hnojív na pozemky s ve kým sklonom terénu,ľ
 
3. aplikáciu hnojív na pozemky nasýtené vodou, zaplavené, zamrznuté alebo pokryté snehom,
 
4. podmienky na aplikáciu hnojív na pozemky v blízkosti vodných tokov,
 
5. kapacitu a konatrukciu skladovacích nádr~í 1) pre organické hnojivá vrátane opatrení proti priesakom 
organických hnojív do podzemných vôd a povrchových vôd a výtokom z uskladnených rastlinných materiálov, 
napríklad zo silá~e,
 
6.  postupy  na  aplikáciu  priemyselných  hnojív  a  organických  hnojív  na  pozemky  vrátane  mno~stva  a 
rovnomernosti ich aplikácie, ktoré budú udr~iava  transport ~ivín z pôdy do vody na prijate nej úrovni.ť ľ
 
2. V kódexe správnej po nohospodárskej praxe mô~u by  zahrnuté aj tieto opatrenia:ľ ť
1. hospodárenie na pozemkoch vrátane pou~ívania systémov striedania plodín a pomeru plôch pozemkov 
vyhradených na trvalé plodiny k jednoro ným plodinám,č
 
2. udr~iavanie aspo  minimálneho vegeta ného porastu na pozemkoch, najmä po as da~divých období, ktorýň č č  
odoberá z pôdy dusík; 2) v opa nom prípade mô~e dochádza  k zne isteniu vôd dusi nanmi,č ť č č
 
3. vypracovanie plánov hnojenia pre jednotlivé subjekty hospodáriace na pozemkoch a vedenie záznamov o 
pou~ití hnojív,
 
4. ochrana vody pred zne istením z povrchového odtoku a priesaku závlahových vôd.č
 
B. PROGRAM PO NOHOSPODÁRSKYCH INNOSTÍĽ Č

Program po nohospodárskych inností obsahuje innosti týkajúce sa:ľ č č

1. období, ke  je aplikácia ur itých typov hnojív na pozemky zakázaná,ď č
 

2. kapacity skladovacích nádr~í na organické hnojivá; 3) táto kapacita musí presahova  kapacituť  
skladovacích nádr~í po~adovanú na skladovanie po as najdlhaieho obdobia, ke  je aplikácia na pozemky 4)č ď  
v  ohrozených  oblastiach  zakázaná,  s  výnimkou  prípadov,  ke  mo~no  orgánu  atátnej  vodnej  správyď  



preukáza , ~e akéko vek mno~stvo organického hnojiva presahujúce skladovaciu kapacitu bude zneakodnenéť ľ  
spôsobom, ktorý nepoakodí ~ivotné prostredie,
 

3. obmedzení aplikácie hnojív na pozemky v súlade so správnou po nohospodárskou praxou a soľ  
zoh adnením charakteristík ohrozenej oblasti, najmä:ľ
3.1 pôdne podmienky, typ pôdy a sklon pozemkov,
 
3.2 klimatické podmienky, zrá~ky a zavla~ovanie,
 
3.3 vyu~itie pôdy a po nohospodárske postupy vrátane systémov striedania plodín; na základe rovnováhyľ  
medzi:
3.3.1 predvídate nými po~iadavkami plodín na dusík aľ
3.3.2 prísunom dusíka do plodín z pôdy a z hnojenia zodpovedajúcemu
3.3.2.1  mno~stvu  dusíka  prítomného  v  pôde  vtedy,  ke  ho  plodina  za ne  vyu~íva  v  zna nej  miereď č ť č  
(zostatkové mno~stvá na konci zimy),
3.3.2.2 prísunu mno~stva dusíka vzniknutého mineralizáciou z organického dusíka v pôde,
3.3.2.3 prírastkom zlú enín dusíka z organického hnojiva,č
3.3.2.4 prírastkom zlú enín dusíka z priemyselných hnojív 5) a iných hnojív,č
 

4. opatrení, ktoré zabezpe ia, ~e pre jednotlivé hospodárske subjekty alebo dobyt iu jednotku 6)č č  
vrátane samých zvierat mno~stvo organických hnojív aplikovaných na pozemky ka~dý rok neprekro í ur enéč č  
mno~stvo na hektár. Ur ené mno~stvo na hektár je mno~stvo organického hnojiva, ktoré obsahuje 170 kg N;č  
pri omč
1. na prvý rok atvorro ného obdobia programu innosti mo~no povoli  mno~stvo hnojiva 7) obsahujúce a~č č ť  
210 kg N,
 
2. po as a po skon ení prvého atvorro ného obdobia programu innosti mo~no stanovi  odliané mno~stváč č č č ť  
hnojív. Tieto mno~stvá musia by  stanovené tak, aby nebránili dosiahnu  zní~enie zne istenia  vodyť ť č  
spôsobeného dusi nanmi z po nohospodárskych zdrojov a zabránili alaiemu zne is ovaniu, ač ľ ď č ť
 
3. musia by  opodstatnené na základe objektívnych kritérií, ako sú napríklad:ť
1. rastliny s dlhou vegeta nou dobou,č
2. plodiny s vysokou absorpciou dusíka,
3. vysoké zrá~ky v ohrozenej oblasti,
4. pôdy s výnimo ne ve kou kapacitou denitrifikácie,č ľ
5. mno~stvá hnojív uvedené v bode 4 mo~no vypo íta  na základe po tu hospodárskych zvierat. 8)č ť č
 

PRÍL.6

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLO ENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIEČ

1. Smernica Rady 75/440/EHS zo 16. júna 1975 o kvalite povrchových vôd ur ených na odber pitnejč  
vody (Úradný vestník Európskych spolo enstiev L 194, 25.07.1975) v znení smernice Rady 79/869/EHS z 9.č  
októbra 1979 (Úradný vestník Európskych spolo enstiev L 271, 29.10.1979) a smernice Rady 91/692/EHS zč  
23. decembra 1991 (Úradný vestník Európskych spolo enstiev L 377, 31.12.1991).č
 

2. Smernica Rady 76/160/EHS z 8. decembra 1975 o kvalite vody ur enej na kúpanie (Úradný vestníkč  
Európskych  spolo enstiev  L  031,  05.02.1976)  v  znení  smernice  Rady  91/692/EHS  z  23.  decembra  1991č  
(Úradný vestník Európskych spolo enstiev L 377, 31.12.1991) a nariadenia Rady (ES) . 807/2003 zo 14.č č  
apríla 2003 (Úradný vestník Európskej únie L 122, 16.05.2003).
 

3.  Smernica Rady  76/464/EHS zo  4. mája  1976 o  zne istení  spôsobenom  ur itými  nebezpe nýmič č č  
látkami vypúa anými do vodného prostredia (Úradný vestník Európskych spolo enstiev L 129, 18.05.1976) vť č  
znení smernice Rady 91/692/EHS z 23. decembra 1991 (Úradný vestník Európskych spolo enstiev L 377,č  
31.12.1991) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES z 23. októbra 2000 (Úradný vestník 
Európskych spolo enstiev L 327, 22.12.2000).č
 

4. Smernica Rady 78/659/EHS z 18. júna 1978 o kvalite sladkých vôd vy~adujúcich ochranu alebo 
zlepaenie  kvality  na  ú el  podpory  ~ivota  rýb  (Úradný  vestník  Európskych  spolo enstiev  L  222,č č  
14.08.1978)  v  znení  smernice  Rady  91/692/EHS  z  23.  decembra  1991  (Úradný  vestník  Európskych 
spolo enstiev L 377, 31.12.1991) a nariadenia Rady (ES) . 807/2003 zo 14. apríla 2003 (Úradný vestníkč č  
Európskej únie L 122, 16.05.2003).
 

5. Smernica Rady 79/869/EHS z 9. októbra 1979 týkajúca sa metód merania a po etnosti odberov ač  
rozborov  povrchových  vôd  ur ených  na  pitné  ú ely  (Úradný  vestník  Európskych  spolo enstiev  L  271,č č č  
29.10.1979)  v  znení  smernice  Rady  81/855/EHS  z  19.  októbra  1981  (Úradný  vestník  Európskych 
spolo enstiev  L  319,  07.11.1981),  smernice  Rady  91/692/EHS  z  23.  decembra  1991  (Úradný  vestníkč  
Európskych spolo enstiev L 377, 31.12.1991) a nariadenia Rady (ES) .  807/2003 zo 14. apríla 2003č č  
(Úradný vestník Európskej únie L 122, 16.05.2003).
 

6. Smernica Rady 80/68/EHS zo 17. decembra 1979 o ochrane podzemných vôd proti zne isteniuč  
spôsobenému ur itými nebezpe nými látkami (Úradný vestník Európskych spolo enstiev L 020, 26.01.1980) vč č č  
znení smernice Rady 91/692/EHS z 23. decembra 1991 (Úradný vestník Európskych spolo enstiev L 377,č  
31.12.1991).



 
7.  Smernica  Rady  82/176/EHS  z  22.  marca  1982  pre  limitné  hodnoty  a  cie ové  kvalitatívneľ  

ukazovatele pre odpadové vody s obsahom ortuti vypúa ané z výroby chlór-alkalickej elektrolýzy (Úradnýť  
vestník Európskych spolo enstiev L 081, 27.03.1982) v znení smernice Rady 91/692/EHS z 23. decembrač  
1991 (Úradný vestník Európskych spolo enstiev L 377, 31.12.1991).č
 

8. Smernica Rady 83/513/EHS z 26. septembra 1983 pre limitné hodnoty a cie ové  kvalitatívneľ  
ukazovatele pre vypúa anie  látok s obsahom kadmia (Úradný vestník Európskych spolo enstiev  L 291,ť č  
24.10.1983)  v  znení  smernice  Rady  91/692/EHS  z  23.  decembra  1991  (Úradný  vestník  Európskych 
spolo enstiev L 377, 31.12.1991).č
 

9.  Smernica  Rady  84/156/EHS  z  8.  marca  1984  pre  limitné  hodnoty  a  cie ové  kvalitatívneľ  
ukazovatele pre vypúa anie  látok s obsahom ortuti v iných výrobách ne~ chlór-alkalická elektrolýzať  
(Úradný vestník Európskych spolo enstiev L 074, 17.03.1984) v znení smernice Rady 91/692/EHS z 23.č  
decembra 1991 (Úradný vestník Európskych spolo enstiev L 377, 31.12.1991).č
 

10. Smernica Rady 84/491/EHS z 9. októbra 1984 pre limitné hodnoty a kvalitatívne ukazovatele 
pre vypúa anie látok s obsahom hexa-chlórcyklohexánu (Úradný vestník Európskych spolo enstiev L 274,ť č  
17.10.1984)  v  znení  smernice  Rady  91/692/EHS  z  23.  decembra  1991  (Úradný  vestník  Európskych 
spolo enstiev L 377, 31.12.1991).č
 

11. Smernica Rady 86/280/EHS z 12. júna 1986 o hrani ných hodnotách a kvalitatívnych cie och preč ľ  
vypúa anie niektorých nebezpe ných látok uvedených v Zozname prílohy k smernici Rady 76/464/EHS (Úradnýť č  
vestník Európskych spolo enstiev L 181, 04.07.1986) v znení smernice Rady 88/347/EHS zo 16. júna 1988č  
(Úradný vestník Európskych spolo enstiev L 158, 25.06.1988), smernice Rady 90/415/EHS z 27. júla 1990č  
(Úradný vestník Európskych spolo enstiev L 219, 14.08.1990) a smernice Rady 91/692/EHS z 23. decembrač  
1991 (Úradný vestník Európskych spolo enstiev L 377, 31.12.1991).č
 

12. Smernica Rady 91/271/EHS z 21. mája 1991 o istení mestských odpadových vôd (Úradný vestníkč  
Európskych spolo enstiev L 135, 30.05.1991) v znení smernice Komisie 98/15/ES z 27. februára 1998č  
(Úradný vestník Európskych spolo enstiev L 67, 07.03.1998).č
 

13. Smernica Rady 91/676/EHS z 12. decembra 1991 o ochrane vôd pred zne istením dusi nanmi zč č  
po nohospodárskych  zdrojov  (Úradný  vestník  Európskych  spolo enstiev  L  375,  31.12.1991)  v  zneníľ č  
nariadenia  Európskeho  parlamentu  a  Rady  (ES)  .  1882/2003  z  29.  septembra  2003  (Úradný  vestníkč  
Európskej únie L 284, 31.10.2003).
 

14. Smernica Rady 98/83/EHS z 3. novembra 1998 o kvalite vody ur enej pre udskú spotrebu (pitnáč ľ  
voda)  (Úradný  vestník  Európskych  spolo enstiev  L  330,  05.12.1998)  v  znení  nariadenia  Európskehoč  
parlamentu  a  Rady  (ES)  .  1882/2003  z  29.  septembra  2003  (Úradný  vestník  Európskej  únie  L  284,č  
31.10.2003).
 

15. Smernica 2000/60/ES Európskeho parlamentu a Rady z 23. októbra 2000 ustanovujúca rámec 
pôsobnosti  spolo enstva  v  oblasti  vodnej  politiky  (Úradný  vestník  Európskych  spolo enstiev  L  327,č č  
22.12.2000).
 
____________________

1) § 3 zákona . 17/1992 Zb. o ~ivotnom prostredí.č
 
1) Nariadenie vlády Slovenskej republiky . 491/2002 Z.z. , ktorým sa ustanovujú kvalitatívne ciele povrchových vôd ač  
limitné hodnoty ukazovate ov zne istenia odpadových vôd a osobitných vôd.ľ č
 
1) CAS- íslo: Chemical Abstract Services.č
 
1) Skladovacia nádr~ je nepriepustný nadzemný zásobník na uskladnenie hnojív.
 
2) Zlú enina dusíka je akáko vek látka obsahujúca dusík okrem molekulárneho plynného dusíka.č ľ
 
2) § 2 písm. j) zákona . 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákonač  
. 276/2001 Z.z. o regulácii v sie ových odvetviach.č ť
 
2) EU- íslo:  Európsky zoznam existujúcich komer ných  chemických látok [European Inventory of Existing Commercialč č  
Chemical  Substances  (EINECS)]  alebo  Európsky  zoznam  notifikovaných  chemických  látok  [European  List  of  Notified 
Chemical Substances (ELINCS)].
 
3) l. 20 Ústavy Slovenskej republiky.Č
 
3) Organické hnojivo je produkt odpadu vylu ovaný hospodárskymi zvieratami aj v spracovanej forme.č
 
4) § 2 zákona Slovenskej národnej rady . 51/1988 Zb. o banskej innosti, výbuaninách a o atátnej banskej správe vč č  
znení zákona Slovenskej národnej rady . 499/1991 Zb.č
 
4) Aplikácia na pozemky znamená pridávanie látok do pôdy najmä rozpty ovaním po povrchu pôdy, vstrekovaním do pôdy,ľ  
umiestnením pod povrch pôdy alebo zmieaaním s povrchovými vrstvami pôdy.
 
5) § 3 zákona Slovenskej národnej rady . 51/1988 Zb. v znení zákona Slovenskej národnej rady . 499/1991 Zb.č č
 



5) Priemyselné hnojivo je hnojivo vyrábané v priemyselnom procese.
 
6) § 13c zákona Národnej rady Slovenskej republiky . 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia udí v znení zákona . 514/2001č ľ č  
Z.z.
 
6) Dobyt ia jednotka predstavuje 500 kg ~ivej hmotnosti hospodárskych zvierat vynásobená koeficientom stanoveným preč  
jednotlivé druhy hospodárskych zvierat.
 
7) Hnojivo je akáko vek  látka obsahujúca zlú eninu  alebo zlú eniny  dusíka pou~ívaná na pozemky na podporu rastuľ č č  
vegetácie, mô~e obsahova  organické hnojivo, zvyaky zo spracovania rýb a istiarenský kal.ť č
 
7) § 65 zákona Národnej rady Slovenskej republiky .  277/1994 Z.z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskoraíchč  
predpisov.
 
8) Hospodárske zvieratá sú vaetky zvieratá chované na spotrebu alebo zisk.
 
8) § 2 ods. 2 zákona . 44/1988 Zb. o ochrane a vyu~ití nerastného bohatstva (banský zákon).č
 
9) § 40 zákona . 44/1988 Zb. v znení zákona Slovenskej národnej rady . 498/1991 Zb.č č
 
10) Nariadenie vlády Slovenskej republiky . 491/2002 Z.z. , ktorým sa ustanovujú kvalitatívne ciele povrchových vôd ač  
limitné hodnoty ukazovate ov zne istenia odpadových vôd a osobitných vôd.ľ č
 
11) § 21 ods. 2 zákona .  523/2004 Z.z. o rozpo tových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorýchč č  
zákonov.
 
12) Napríklad zákon . 313/1999 Z.z. o geologických prácach a o atátnej geologickej správe (geologický zákon) v zneníč  
neskoraích predpisov.
 
13) Napríklad § 17 a~ 20 Obchodného zákonníka v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky .  249/1994 Z.z. ,č  
zákon . 241/2001 Z.z. o ochrane utajovaných skuto ností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskoraíchč č  
predpisov.
 
14) § 17 zákona . 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskoraích predpisov.č
 
15) Napríklad zákon . 543/2002 Z.z. v znení neskoraích predpisov.č
16) Zákon . 313/1999 Z.z. v znení neskoraích predpisov.č
§ 37 vyhláaky Ministerstva ~ivotného prostredia Slovenskej republiky . 141/2000 Z.z. , ktorou sa vykonáva geologickýč  
zákon.
 
17) § 13c ods. 10 písm. a) a b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky . 272/1994 Z.z. v znení zákona . 514/2001č č  
Z.z.
 
18) § 13d zákona Národnej rady Slovenskej republiky . 272/1994 Z.z. v znení neskoraích predpisov.č
 
19) § 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky . 272/1994 Z.z. v znení zákona . 578/2003 Z.z.č č
 
20) § 31 zákona .139/2002 Z.z. o rybárstve.č
 
21) Dohovor o spolupráci pri ochrane a trvalom vyu~ívaní Dunaja (oznámenie . 356/2002 Z.z. ).č
 
22) Zákon . 503/2001 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja.č
 
23) Napríklad zákon . 17/1992 Zb. v znení neskoraích predpisov, zákon . 543/2002 Z.z. v znení neskoraích predpisov.č č
 
24) § 8 zákona . 17/1992 Zb.č
 
25) § 18 zákona Národnej rady Slovenskej republiky . 272/1994 Z.z . v znení neskoraích predpisov.č
 
26) § 23 ods. 1 zákona . 338/2000 Z.z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákonač  
. 580/2003 Z.z.č
 
27) Zákon . 338/2000 Z.z. v znení zákona . 580/2003 Z.z.č č
 
28) § 40 ods. 2 písm. a) zákona . 44/1988 Zb.č
 
29) § 40 ods. 4 zákona . 44/1988 Zb. v znení zákona Slovenskej národnej rady . 498/1991 Zb.č č
 
30) Príloha . 3 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky . 491/2002 Z.z.č č
 
31) l. 2 a 3 ústavného zákona . 227/2002 Z.z. o bezpe nosti atátu v ase vojny, vojnového stavu, výnimo ného stavu aČ č č č č  
núdzového stavu.
 
32) § 66 zákona . 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskoraích predpisov.č
 
33) § 120 zákona . 50/1976 Zb. v znení neskoraích predpisov.č
 
34) § 77 zákona . 50/1976 Zb.č
 
35) § 66 a 120 zákona . 50/1976 Zb. v znení neskoraích predpisov.č
 
36) § 76 ods. 1 a § 120 zákona . 50/1976 Zb. v znení neskoraích predpisov.č
 
37) `tvrtá as  zákona . 50/1976 Zb. v znení neskoraích predpisov.č ť č
 



38) § 2 ods. 3 zákona . 313/1999 Z.z.č
 
39)  § 3  a 4  zákona Slovenskej  národnej rady  .  100/1977  Zb. o  hospodárení v  lesoch a  atátnej správe  lesnéhoč  
hospodárstva v znení neskoraích predpisov.
 
39a) § 20 a~ 23 zákona . 50/1976 Zb. v znení neskoraích predpisov.č
 
40) Nariadenie vlády Slovenskej republiky .  46/1978 Zb. o chránenej oblasti prirodzenej akumulácie vôd na }itnomč  
ostrove v znení neskoraích predpisov.
 
41) § 3 zákona . 44/1988 Zb. v znení neskoraích predpisov.č
 
42) Napríklad nariadenie vlády Slovenskej republiky . 64/1998 Z.z. , ktorým sa vyhlasuje záväzná as  územného plánuč č ť  
ve kého územného celku Bratislavský kraj v znení neskoraích predpisov.ľ
 
43) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky .  127/1994 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ~ivotné prostredie v zneníč  
neskoraích predpisov.
 
44) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky . 272/1994 Z.z. v znení neskoraích predpisov.č
 
45) § 4 ods. 1 písm. j) zákona Národnej rady Slovenskej republiky . 272/1994 Z.z.č
 
47) § 37 zákona . 442/2002 Z.z. v znení zákona . 525/2003 Z.z.č č
 
48) § 4 zákona . 313/1999 Z.z.č
 
49) Napríklad zákon . 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskoraích predpisov.č
 
50) § 10 zákona . 525/2003 Z.z. o atátnej správe starostlivosti o ~ivotné prostredie a o zmene a doplnení niektorýchč  
zákonov.
 
51) § 6 zákona . 129/2002 Z.z. o integrovanom záchrannom systéme.č
 
52) § 8 zákona . 129/2002 Z.z.č
 
53) § 8 ods. 2 zákona . 17/1992 Zb.č
 
54) Napríklad zákon . 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku atátu na iné osoby v znení neskoraích predpisov.č
 
55) § 128 ods. 1 Ob ianskeho zákonníka v znení zákona . 509/1991 Zb.č č
 
56) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky . 162/1995 Z.z. o katastri nehnute ností a o zápise vlastníckych a inýchč ľ  
práv k nehnute nostiam (katastrálny zákon) v znení neskoraích predpisov.ľ
 
57) `iesta as  zákona Slovenskej národnej rady . 135/1974 Zb. o atátnej správe vo vodnom hospodárstve.č ť č
 
58) Zákon . 338/2000 Z.z. v znení zákona . 580/2003 Z.z.č č
 
59) Napríklad zákon . 241/2001 Z.z. v znení neskoraích predpisov.č
 
59a) § 11 a~ 31 zákona . 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskoraích predpisov.č
 
60) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky .  42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvate stva  v znení neskoraíchč ľ  
predpisov.
 
61) § 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky .  278/1993 Z.z. o správe majetku atátu v znení neskoraíchč  
predpisov.
 
62) § 8 a~ 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky . 10/1996 Z.z. o kontrole v atátnej správe v znení zákona .č č  
502/2001 Z.z.
 
63) § 181b a 181g Trestného zákona v znení neskoraích predpisov.
 
64) Zákon . 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskoraích predpisov.č
 
65) Zákon . 478/2002 Z.z. o ochrane ovzduaia a ktorým sa dop a  zákon . 401/1998 Z.z. o poplatkoch za zne is ovanieč ĺň č č ť  
ovzduaia v znení neskoraích predpisov (zákon o ovzduaí) v znení neskoraích predpisov.
 
66) Zákon . 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole zne is ovania ~ivotného prostredia a o zmene a doplneníč č ť  
niektorých zákonov v znení neskoraích predpisov.
 
66a) § 140a ods. 1 písm. a) zákona . 50/1976 Zb. v znení zákona . 479/2005 Z.z.č č
 
66b) § 140b zákona . 50/1976 Zb. v znení zákona . 479/2005 Z.z.č č
 
67) § 106 zákona . 50/1976 Zb. v znení neskoraích predpisov.č
 
68) Zákon Slovenskej národnej rady . 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskoraích predpisov.č
 
69) Napríklad vyhláaka ministra zahrani ných  vecí .  109/1978 Zb. o Zmluve medzi eskoslovenskou socialistickouč č Č  
republikou a Ma arskou udovou republikou o výstavbe a prevádzke Sústavy vodných diel Gab íkovo - Nagymaros.ď ľ č
 
70) § 2 písm. a) piaty bod zákona . 276/2001 Z.z. o regulácii v sie ových odvetviach a o zmene a doplnení niektorýchč ť  
zákonov v znení zákona . 442/2002 Z.z.č
 



71) Zákon . 553/2001 Z.z. o zruaení niektorých atátnych fondov, o niektorých opatreniach súvisiacich s ich zruaením ač  
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona . 440/2002 Z.z.č
 
72) § 1 ods. 2 zákona . 71/1967 Zb. v znení zákona . 527/2003 Z.z.č č
 
72a) Nariadenie vlády Slovenskej republiky . 755/2004 Z.z. , ktorým sa ustanovuje výaka neregulovaných platieb, výakač  
poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplat ovaním u~ívania vôd.ň
 
73) § 46 zákona . 71/1967 Zb.č
 
74) § 71 ods. 1 zákona . 71/1967 Zb. v znení zákona . 527/2003 Z.z.č č


