
 
 

 

DRUHY ZAKÁZANÝCH ČINNOSTÍ 

 

A. V ochrannom pásme I. stupňa prírodných liečivých zdrojov v Piešťanoch sa 
zakazujú tieto činnosti: 

 

1. nakladanie s odpadom okrem jeho zberu a odvozu, 

2. výstavba priemyselných budov, skladov alebo produktovodov, 

3. umiestňovanie stavieb pre poľnohospodársku alebo chemickú výrobu, 

4. zriaďovanie kotolní na tekuté palivá alebo tuhé palivá, 

5. spaľovanie všetkých druhov odpadov,  

6. skladovanie prioritných látok a nebezpečných látok bez realizácie opatrení na zabránenie 
ich vniknutiu do povrchových vôd a podzemných vôd alebo ohrozenia ich kvality a bez 
kladného posúdenia vplyvu na prírodné liečivé zdroje, vypracovaného oprávnenou 
osobou,1)  

7. vypúšťanie znečisťujúcich látok do povrchových vôd a podzemných vôd, 

8. zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami bez realizácie opatrení na zabránenie ich 
vniknutiu do povrchových vôd a podzemných vôd alebo ohrozenia ich kvality,  

9.  vypúšťanie odpadových vôd a osobitných vôd iným spôsobom ako čistiarňami 
odpadových vôd alebo odvádzaním do verejnej kanalizácie okrem vypúšťania 
odpadových vôd a osobitných vôd na základe právoplatného povolenia orgánu štátnej 
vodnej správy vydaného do 14. marca 2020,   

10. vykonávanie chemického posypu pozemných komunikácií, 

11. vykonávanie ťažby štrku a zeminy z vodného toku bez povolenia orgánu štátnej vodnej 
správy, ak nejde o činnosť správcu vodného toku podľa osobitného predpisu,2)  

12. vykonávanie nových odvodňovacích, melioračných a trhacích prác, 

13. vykonávanie intenzívnej poľnohospodárskej činnosti okrem realizácie opatrení v súvislosti 
so starostlivosťou o poľnohospodársku pôdu, 

14. odoberanie podzemných vôd vrátane minerálnych vôd bez schválených množstiev 
v kategórii B, 

15. vykonávanie banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom3) 
a geologických prác4) bez posúdenia, ktorým sa preukáže neovplyvnenie prírodných 
liečivých zdrojov, vypracovaného oprávnenou osobou,1) 

                                                           
1) § 4 zákona č. 569/2007 Z. z.  o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších 

predpisov. 
2)  § 48 ods. 4 a § 49 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej 

rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení 
neskorších predpisov. 

3) § 2 a § 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Z. z. o banskej činnosti, výbušninách 
a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov. 

4) § 2 zákona č. 569/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov. 



 
 

16. povoľovanie tepelných čerpadiel systému voda - voda vo vzdialenosti menšej ako 350 m 
od brehovej línie Obtokového ramena rieky Váh, 

17. odoberanie zemského tepla z podložného celku neogénnych sedimentov, 

18. zmena nastavenej hladiny v Obtokovom ramene Váhu, ak nejde o mimoriadne udalosti 
prírodného charakteru a človekom spôsobené katastrofy alebo manipuláciu s vodou 
v zmysle manipulačného poriadku schváleného príslušným orgánom štátnej vodnej 
správy. 

 

 
B.  V ochrannom pásme II. stupňa prírodných liečivých zdrojov v Piešťanoch sa 

zakazujú tieto činnosti: 

1. vykonávanie lesohospodárskej činnosti inak ako odborným hospodárením v lesoch,5)  

2. letecká aplikácia hnojív,6) prípravkov na ochranu rastlín7) a biocídnych výrobkov,8) 

3. zriaďovanie skládok odpadov, 

4. spaľovanie nebezpečných odpadov, 

5. vykonávanie banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom3) 
a geologických prác4) bez posúdenia, ktorým sa preukáže neovplyvnenie prírodných 
liečivých zdrojov, vypracovaného oprávnenou osobou,1) 

6. povoľovanie odberu podzemných vôd bez kladného posúdenia vplyvu na prírodné liečivé 
zdroje, vypracovaného oprávnenou osobou,1)  

7. vypúšťanie neupravených odpadových vôd do ľavostranných prítokov Obtokového 
ramena Váhu (Vápenický potok, Hraničný potok, Silničný potok). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5) § 36 ods. 1 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov. 
6) § 2 písm. a) prvý bod zákona č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení zákona 

č. 394/2015 Z. z.  
7) Zákon č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady 

Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v 

znení neskorších predpisov. 
8)  Zákon č. 319/2013 Z. z.  o pôsobnosti orgánov štátnej správy pre sprístupňovanie biocídnych 

výrobkov na trh a ich používanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (biocídny zákon) v znení 

zákona č. 10/2018 Z. z. 
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