


              


                    




          



364

Z Á K O N

z 13. mája 2004

o vo dách a o zme ne zá ko na Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.
o prie stup koch v zne ní ne skor ších pred pi sov (vod ný zá kon)

Ná rod ná rada Slo ven skej re pub li ky sa uznies la na
tom to zá ko ne:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ 
ZÁ KLAD NÉ USTA NO VE NIA

§ 1

Účel a pred met úpra vy

(1) Ten to zá kon vy tvá ra pod mien ky na 
a) vše stran nú ochra nu vôd vrá ta ne vod ných eko sys té -

mov a od vôd pria mo zá vis lých ekosystémov1 ) v kra -
ji ne, 

b) za cho va nie ale bo zlep šo va nie sta vu vôd,
c) účel né, hos po dár ne a tr va lo udr ža te¾ né vy u ží va nie

vôd, 
d) ma naž ment po vo dí a zlep še nie kva li ty ži vot né ho

pros tre dia a jeho zlo žiek,
e) zni žo va nie ne priaz ni vých účin kov po vod ní a su cha,
f) za bez pe če nie funk cií vod ných to kov,
g) bez peč nos� vod ných sta vieb.

(2) Ten to zá kon upra vu je prá va a po vin nos ti fy zic -
kých osôb a práv nic kých osôb k vo dám a ne hnu te¾ nos -
tiam, kto ré s nimi sú vi sia pri ich ochra ne, účel nom
a hos po dár nom vy u ží va ní, opráv ne nia a po vin nos ti or -
gá nov štát nej vod nej sprá vy a zod po ved nos� za po ru še -
nie po vin nos tí pod ¾a toh to zá ko na.

§ 2 

Vy me dze nie zá klad ných poj mov 

Na úče ly toh to zá ko na 
a) vod ným út va rom je tr va lé ale bo do čas né sú stre de nie 

vody na zem skom po vrchu ale bo pod jeho po vrchom, 
kto ré je cha rak te ri zo va né ty pic ký mi for ma mi vý sky -
tu a znak mi hyd ro lo gic ké ho re ži mu,

b) út va rom po vrcho vej vody je vy me dze ná výz namná
čas� po vrcho vej vody, na prí klad ja ze ro, ná drž, po tok
ale bo jeho úsek, rie ka ale bo jej úsek a ka nál,

c) út va rom pod zem nej vody je vy me dze né množ stvo
pod zem nej vody hyd ro ge o lo gic ké ho ko lek to ra ale bo
hyd ro ge o lo gic kých ko lek to rov,

d) vý raz ne zme ne ným vod ným út va rom je út var po -
vrcho vej vody, kto ré ho cha rak ter sa pô so be ním ¾ud -

skej  čin nos ti  pod stat ne  zme nil  a  je ur če ný  pod ¾a 
prí sluš nej kla si fi ká cie (§ 81 ods. 2),

e) ume lým vod ným út va rom je út var po vrcho vej vody
vy tvo re ný ¾ud skou čin nos �ou, 

f) vo dou z po vrcho vé ho od to ku je voda zo zrá žok, kto rá
ne vsiak la do zeme a kto rá je od vá dza ná z te ré nu ale -
bo z von kaj ších čas tí bu dov do po vrcho vých vôd a do
pod zem ných vôd,

g) od pa do vou vo dou je voda po u ži tá v obyt ných, vý rob -
ných, po ¾no hos po dár skych, zdra vot níc kych a iných
stav bách a za ria de niach ale bo v do prav ných  pro -
striedkoch, po kia¾ má po po u ži tí zme ne nú kva li tu
(zlo že nie ale bo tep lo tu), ako aj prie sa ko vá voda zo
sklá dok od pa dov a od ka lísk; od pa do vá voda môže
by� splaš ko vá, prie my sel ná a ko mu nál na; za po u ži -
tú vodu sa ne po va žu je voda vy púš �a ná z ry bo chov -
ných za ria de ní, ryb ní kov a vod ných ná dr ží oso bit ne
vhod ných na chov rýb,

h) splaš ko vou od pa do vou vo dou je po u ži tá voda
z obyd lí a slu žieb, pre do všet kým z ¾ud ské ho me ta bo -
liz mu a čin nos tí v do mác nos tiach, z kú pe¾ ní, stra vo -
va cích za ria de ní a z iných po dob ných za ria de ní a nie
je hro ma de ná v žum pách,

i) prie my sel nou od pa do vou vo dou je voda z vý rob ných
čin nos tí, prie mys lu, slu žieb a živ nos tí, kto rá je iné ho 
cha rak te ru ako splaš ko vá od pa do vá voda a voda
z po vrcho vé ho od to ku,

j) ko mu nál nou od pa do vou vo dou je voda zo sí del ných
út va rov ob sa hu jú ca pre važ ne splaš ko vú od pa do vú
vodu; môže ob sa ho va� prie my sel nú od pa do vú vodu,
in fil tro va nú vodu a v prí pa de jed not nej sto ko vej sie -
te ale bo po lo de le nej sto ko vej siete2) aj vodu z po -
vrcho vé ho od to ku,

k) re ci pien tom je vod ný út var, do kto ré ho sa po vrcho vá
voda, pod zem ná voda, od pa do vá voda a oso bit ná
voda vy púš �a jú,

l) čis tiar ňou od pa do vých vôd je sú bor ob jektov a za ria -
de ní na čis te nie od pa do vých vôd a oso bit ných vôd
pred ich vy púš �a ním do po vrcho vých vôd ale bo do
pod zem ných vôd ale bo pred ich iným po u ži tím,

m) pri már nym čis te ním je spô sob čis te nia od pa do vých
vôd a oso bit ných vôd fy zi kál nym pro ce som ale bo
che mic kým pro ce som, kto rý za hŕ ňa se di men tá ciu
ale bo iné pro ce sy s účin nos �ou zní že nia zne čis te nia
ko mu nál nych od pa do vých vôd as poň o 20 % v uka -
zo va te li pä� den ná bio che mic ká spot re ba kys lí ka
a o 50 % v uka zo va te li ne roz pus te né lát ky,
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1) § 3 zá ko na č. 17/1992 Zb. o ži vot nom pros tre dí.
2) § 2 písm. j) zá ko na č. 442/2002 Z. z.  o ve rej ných vo do vo doch a ve rej ných ka na li zá ciách a o zme ne a do pl ne ní zá ko na č. 276/2001 Z. z. 

o re gu lá cii v sie �o vých od vet viach.



n) se kun dár nym čis te ním je čis te nie od pa do vých vôd
a oso bit ných vôd bio lo gic ký mi pro ces mi s gra vi tač -
nou se pa rá ciou kalu od vy čis te ných od pa do vých vôd 
ale bo iný spô sob čis te nia od pa do vých vôd, kto rý mi
sa za bez pe čia po ža do va né li mit né hod no ty uka zo va -
te ¾ov zne čis te nia vo vy púš �a ných od pa do vých vo -
dách,

o) pri me ra ným čis te ním je čis te nie ale bo zneš kod ňo va -
nie ko mu nál nych od pa do vých vôd, kto rým sa za bez -
pe čia kva li ta tív ne cie le vôd v re ci pien te a po žia dav ky
ur če né pod ¾a toh to zá ko na a pred pi sov vy da ných na
jeho vy ko na nie,

p) ek vi va lent ným oby va te ¾om (1 EO) je množ stvo bio lo -
gic ky od strá ni te¾ né ho or ga nic ké ho zne čis te nia vy -
jad re né ho hod no tou uka zo va te ¾a bio che mic ká  spo -
treba kys lí ka za pä� dní (BSK5), kto rá je ek vi va lent ná 
zne čis te niu 60 g BSK5 pro du ko va nému jed ným oby -
va te ¾om za deň,

q) pria mym vy púš �a ním do pod zem ných vôd je vy púš -
�a nie zne čis �u jú cich lá tok do pod zem ných vôd bez
ich prie sa ku cez pôdu ale bo pôd ne pod lo žie,

r) ne pria mym vy púš �a ním do pod zem ných vôd je vni -
ka nie zne čis �u jú cich lá tok prie sa kom do pod zem -
ných vôd cez pôdu ale bo jej pôd ne pod lo žie,

s) jest vu jú cim prie my sel ným zdro jom je vý rob ná pre -
vádz ka ale bo iné za ria de nie, z kto ré ho sa vy púš �a jú
od pa do vé vody ob sa hu jú ce ob zvláš� škod li vé lát ky,
ak sa vý rob ná pre vádz ka ale bo iné za ria de nie uve die
do pre vádz ky do jed né ho roka od na do bud nu tia
účin nos ti vy ko ná va cie ho pred pi su (§ 81 ods. 1) ale -
bo od jeho zme ny, kto rá sa bude vz�a ho va� na vy púš -
�a nie od pa do vých vôd z ta kejto vý rob nej pre vádz ky
ale bo iné ho za ria de nia,

t) no vým prie my sel ným zdro jom je vý rob ná pre vádz ka
ale bo iné za ria de nie, z kto ré ho sa budú vy púš �a� od -
pa do vé vody ob sa hu jú ce ob zvláš� škod li vé lát ky
a kto ré bude uve de né do pre vádz ky po jed nom roku
od na do bud nu tia účin nos ti vy ko ná va cie ho pred pi su 
(§ 81 ods. 1) ale bo od jeho zme ny, kto rá sa bude vz�a -
ho va� na vy púš �a nie od pa do vých vôd z ta kejto vý -
rob nej pre vádz ky ale bo iné ho za ria de nia; za nový
prie my sel ný zdroj sa po va žu je aj jest vu jú ci prie my -
sel ný zdroj, v kto rom sa po tých to ter mí noch zvý ši la
spra co va te¾ ská ka pa ci ta ob zvláš� škod li vých lá tok
o viac ako 20 %,

u) škod li vou lát kou a ob zvláš� škod li vou lát kou sú lát -
ky zo sku pi ny lá tok ale bo lá tok im prí buz ných, kto ré
môžu ohroz i� kva li tu ale bo zdra vot nú bez chyb nos�
vôd; zoz nam škod li vých lá tok a ob zvláš� škod li vých
lá tok, z kto rých sú vy čle ne né pri o rit né lát ky, je uve -
de ný v prí lo he č. 1, 

v) ne bez peč nou lát kou je škod li vá lát ka a ob zvláš�
škod li vá lát ka, kto ré nie sú sú čas �ou od pa do vých
vôd, 

w) zne čis �u jú cou lát kou je aká ko¾ vek lát ka, kto rá môže
spô so bi� zne čis te nie vôd; zne čis �u jú ci mi lát ka mi sú
naj mä lát ky uve de né v prí lo he č. 1,

x) li mit nou hod no tou uka zo va te ¾ov zne čis te nia (ïa lej
len „li mit ná hod no ta zne čis te nia“) vy púš �a ných od -
pa do vých vôd a oso bit ných vôd je naj vy ššia prí pust -

ná kon cen trá cia prí sluš nej škod li vej lát ky, ob zvláš�
škod li vej lát ky ale bo inej zne čis �u jú cej lát ky vo vy -
púš �a ných od pa do vých vo dách,

y) kva li ta tív nym cie ¾om je hod no ta škod li vých lá tok,
ob zvláš� škod li vých lá tok a iných zne čis �u jú cich lá -
tok v po vrcho vých vo dách, pri do dr ža ní kto rej je za -
bez pe če ný priaz ni vý eko lo gic ký stav vod ných út va -
rov a pri kto rej sú vy tvo re né pod mien ky na
po u ží va nie vôd a na ochra nu zdra via ¾udí,

z) en vi ron men tál nou nor mou kva li ty je kon cen trá cia
kon krét nej zne čis �u jú cej lát ky ale bo sku pi ny zne -
čis �u jú cich lá tok vo vode, v se di men toch ale bo v ži -
vých or ga niz moch, kto rú ne mož no v zá uj me ochra ny 
zdra via ¾udí a ži vot né ho pros tre dia pre kro či�,

aa) zne čis te ním vôd je pria me ale bo ne pria me vy púš �a -
nie ale bo únik lá tok ale bo tep la do vody, ovzdu šia
ale bo do pôdy spô so be né ¾ud skou čin nos �ou a prí -
rod ný mi vplyv mi ale bo kto ré môže po ško di� zdra vie
¾udí, kva li tu vod ných eko sys té mov a od vôd pria mo
zá vis lých eko sys té mov v kra ji ne, spô so bi� po ško de -
nie ma te riál nych hod nôt a ob me dze nie ale bo zhor še -
nie re kre ačných mož nos tí ale bo iné ho vy u ží va nia ži -
vot né ho pros tre dia,

ab) ohroz e ním vôd je také na kla da nie s od pa do vý mi vo -
da mi, oso bit ný mi vo da mi ale bo za ob chá dza nie s ne -
bez peč ný mi lát ka mi, kto ré môže ma� za ná sle dok
zhor še nie sta vu vôd,

ac) eut ro fi zá ciou je obo ha co va nie vody ži vi na mi, naj mä
zlú če ni na mi du sí ka a fos fo ru, kto ré má za ná sle dok
zvý še ný rast si níc, rias a vyš ších rast lin ných fo riem,
čím môže dôjs� k ne žiad uce mu zhor šo va niu eko lo -
gic kej sta bi li ty a kva li ty tej to vody,

ad) hyd ro e ner ge tic kým po ten ciá lom vod né ho toku je
me cha nic ká ener gia pro du ko va ná po hy bom masy
vody v pri ro dze nom ko ry te ale bo v ume lom ko ry te;
hyd ro e ner ge tic ký po ten ciál vod ných to kov je ich sú -
čas �ou a je vo vlast níc tve Slo ven skej re pub li ky,3)

ae) ener ge tic kou vo dou je voda odob ra tá na úče ly vy u ži -
tia jej hyd ro e ner ge tic ké ho po ten ciá lu,

af) vo do hos po dár skou služ bou je kaž dá čin nos�, kto rá
sa pos ky tu je pre do mác nos ti, ve rej né in šti tú cie ale -
bo hos po dár sku čin nos�, ako je od ber, vzdú va nie,
za chy tá va nie, úpra va a do dá va nie po vrcho vých vôd
a pod zem ných vôd, od vá dza nie a čis te nie od pa do -
vých vôd s ná sled ným vy púš �a ním do re ci pienta,

ag) hyd ro ge o lo gic kým ko lek to rom pod zem nej vody je
hor ni no vé te le so, kto ré ho pó ro vi tos� a prie pus tnos�
sú v po rov na ní s oko li tým hor ni no vým pros tre dím
na to¾ ko väč šie, že gra vi tač ná voda v ňom môže prú -
di� rých lej šie a mož no z neho odo be ra� výz namnej šie 
množ stvo pod zem nej vody,

ah) naj lep šou do stup nou tech ni kou je tech ni ka zod po -
ve da jú ca naj ú čin nej šie mu a prog re sív ne mu sta vu
roz vo ja čin nos tí, tech no ló gií a me tód ich pre vádz ko -
va nia, kto rá je eko no mic ky a tech nic ky do stup ná
a kto rá za bez pe ču je vy so ký stu peň ochra ny zdra via
¾udí a ži vot né ho pros tre dia.
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3) Čl. 20 Ús ta vy Slo ven skej re pub li ky.



§ 3

Roz de le nie vôd

(1) Vody sa čle nia na po vrcho vé vody a pod zem né
vody.

(2) Po vrcho vý mi vo da mi sú vody pri ro dze ne sa vy sky -
tu jú ce na zem skom po vrchu. Sú nimi
a) rie ky, po to ky a ostat né vod né toky,
b) ob čas ne te čú ce ne sús tre de né vody, 
c) ja ze rá a iné sto ja té po vrcho vé sú stre de nia vody, 
d) vody, kto ré sa vy sky tu jú na úze mí chrá ne nom pred

za pla ve ním pri po vod ni a kto ré ne mô žu pri zvý še -
nom vod nom sta ve vo vod nom toku od te ka� pri ro -
dze ným spô so bom (ïa lej len „vnú tor ná voda”).

(3) Pod zem ný mi vo da mi sú všet ky vody na chá dza jú -
ce sa pod po vrchom zeme v pás me na sý te nia a v bez -
pros tred nom kon tak te s pô dou ale bo s pôd nym pod lo -
žím vrá ta ne pod zem ných vôd slú žia cich ako mé dium
na aku mu lá ciu, trans port a ex plo a tá ciu zem ské ho tep -
la z hor ni no vé ho pros tre dia (ïa lej len „geo ter mál na
voda“). Pod zem ný mi vo da mi zos tá va jú pod zem né vody
aj po ich od kry tí pri ro dze ným pre pa dom ich nad lo žia,
ban skou čin nos �ou,4) čin nos �ou vy ko ná va nou ban -
ským spôsobom5) ale bo vy ko na ním inej ob dob nej čin -
nos ti. 

(4) Pod zem né vody sú pred nost ne ur če né na zá so -
bo va nie oby va te¾ stva pit nou vo dou a na úče ly, na kto -
ré je po u ži tie pit nej vody usta no ve né oso bit ným pred -
pi som.6) Iné po u ži tie pod zem ných vôd je mož né iba
pri za cho va ní ich pred nost né ho ur če nia.

(5) Na vody, kto ré sú vy hlá se né za prí rod né lie či vé
zdro je a za prí rod né zdro je mi ne rál nych sto lo vých vôd
pod ¾a oso bit né ho pred pi su,7) a na vody, kto ré sú vy hra -
de ný mi ne ras tmi pod ¾a oso bit né ho predpisu8) (ïa lej len 
„oso bit né vody“), sa ten to zá kon vz�a hu je, len ak to vý -
slov ne usta no vu je.

(6) Ban ské vody sa na úče ly toh to zá ko na po va žu jú za 
po vrcho vé vody ale bo pod zem né vody a ten to zá kon sa
na ne vz�a hu je, ak oso bit ný predpis9) ne us ta no vu je
inak.

DRU HÁ ČASŤ

VÝ SKYT A STAV PO VRCHO VÝCH VÔD
A POD ZEM NÝCH VÔD

§ 4

Zis �o va nie vý sky tu a hod no te nie sta vu
po vrcho vých vôd a sta vu pod zem ných vôd

(1) Sta vom po vrcho vých vôd je vše obec né vy jad re nie
sta vu út va ru po vrcho vých vôd, kto rý je ur če ný eko lo -

gic kým sta vom ale bo che mic kým sta vom pod ¾a toho,
kto rý z nich je hor ší.

(2) Eko lo gic kým sta vom je vy jad re nie kva li ty štruk -
tú ry a funk cie vod ných eko sys té mov via za ných na po -
vrcho vé vody.

(3) Dob rým sta vom po vrcho vých vôd je stav út va ru
po vrcho vých vôd, ak je jeho eko lo gic ký stav a che mic ký
stav as poň dob rý. 

(4) Dob rým eko lo gic kým sta vom po vrcho vých vôd je
stav út va ru po vrcho vých vôd ur če ný pod ¾a prí sluš nej
kla si fi ká cie (§ 81 ods. 2).

(5) Dob rým che mic kým sta vom po vrcho vých vôd je
che mic ký stav út va ru po vrcho vých vôd pot reb ný na do -
siah nu tie en vi ron men tál nych cie ¾ov pre út va ry po -
vrcho vých vôd uve de ných vo vy ko ná va com pred pi se,10)
pri kto rom kon cen trá cie zne čis �u jú cich lá tok ne pre sa -
hu jú prí sluš né en vi ron men tál ne nor my kva li ty.

(6) Sta vom pod zem ných vôd je vše obec né vy jad re nie
sta vu út va ru pod zem ných vôd, kto rý je ur če ný kvan ti -
ta tív nym sta vom ale bo che mic kým sta vom pod ¾a toho,
kto rý z nich je hor ší.

(7) Kvan ti ta tív nym sta vom je vy jad re nie mie ry
ovplyv ne nia út va ru pod zem ných vôd ich pria my mi
a ne pria my mi od ber mi.

(8) Dob rým sta vom pod zem ných vôd je stav út va ru
pod zem ných vôd, ak je jeho kvan ti ta tív ny stav a che -
mic ký stav as poň dob rý. 

(9) Dob rým kvan ti ta tív nym sta vom pod zem ných vôd
je kvan ti ta tív ny stav út va ru pod zem ných vôd ur če ný
pod ¾a prí sluš nej kla si fi ká cie (§ 81 ods. 2). 

(10) Dob rým che mic kým sta vom pod zem ných vôd je
che mic ký stav út va ru pod zem ných vôd ur če ný pod ¾a
prí sluš nej kla si fi ká cie (§ 81 ods. 2).

(11) Dob rým eko lo gic kým po ten ciá lom je stav vý raz -
ne zme ne né ho vod né ho út va ru ale bo ume lé ho vod né ho
út va ru ur če ný pod ¾a prí sluš nej kla si fi ká cie (§ 81
ods. 2).

(12) Zis �o va ním vý sky tu a hod no te ním sta vu po -
vrcho vých vôd a pod zem ných vôd sa za bez pe ču jú pod -
kla dy pot reb né na tvor bu kon cep cií tr va lo udr ža te¾ né -
ho vy u ží va nia vôd a ich ochra ny, na vý kon štát nej
vod nej sprá vy a na pos ky to va nie in for má cií ve rej nos ti.
Zis �o va nie vý sky tu a hod no te nie sta vu po vrcho vých
vôd a pod zem ných vôd sa kom plex ne vy ko ná va v po vo -
diach a v čiast ko vých po vo diach. 

(13) Po vo dím je úze mie, z kto ré ho celý po vrcho vý od -
tok vte ká pros tred níc tvom riek, po to kov ale bo ja zier do
mora v jed nom ústí, es tu ári ale bo del te. Čiast ko vým
po vo dím je úze mie, z kto ré ho celý po vrcho vý od tok vte -
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4) § 2 zá ko na Slo ven skej ná rod nej rady č. 51/1988 Zb. o ban skej čin nos ti, vý buš ni nách a o štát nej ban skej sprá ve v zne ní zá ko na Slo -
ven skej ná rod nej rady č. 499/1991 Zb. 

5) § 3 zá ko na Slo ven skej ná rod nej rady č. 51/1988 Zb. v zne ní zá ko na Slo ven skej ná rod nej rady č. 499/1991 Zb.
6) § 13c zá ko na Ná rod nej rady Sloven skej re pub li ky č. 272/1994 Z. z.  o ochra ne zdra via ¾udí v zne ní zá ko na č. 514/2001 Z. z. 
7) § 65 zá ko na Ná rod nej rady Sloven skej re pub li ky č. 277/1994 Z. z.  o zdra vot nej sta rost li vos ti v zne ní ne skor ších pred pi sov.
8) § 2 ods. 2 zá ko na č. 44/1988 Zb. o ochra ne a vy u ži tí ne rast né ho bo hat stva (ban ský zá kon). 
9) § 40 zá ko na č. 44/1988 Zb. v zne ní zá ko na Slo ven skej ná rod nej rady č. 498/1991 Zb.
10) Na ria de nie vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 491/2002 Z. z., kto rým sa usta no vu jú kva li ta tív ne cie le po vrcho vých vôd a li mit né hod no ty

uka zo va te ¾ov zne čis te nia od pa do vých vôd a oso bit ných vôd.



ká pros tred níc tvom riek, po to kov ale bo ja zier do ur či té -
ho pro fi lu vod né ho toku.

(14) V rám ci zis �o va nia vý sky tu a hod no te nia sta vu
po vrcho vých vôd a pod zem ných vôd sa vy ko ná va 
a) iden ti fi ká cia út va rov po vrcho vých vôd a út va rov

pod zem ných vôd vrá ta ne ich ur če nia na rôz ne spô -
so by po u ží va nia, naj mä na
1. vod né út va ry na od be ry po vrcho vých vôd pre pit -

nú vodu, 
2. vody vhod né na kú pa nie, 
3. vody vhod né pre ži vot a rep ro duk ciu pô vod ných

dru hov rýb, 
b) sle do va nie kva li ty a množ stva vôd a vod ných sta vov

v út va roch po vrcho vých vôd na úče ly hod no te nia
eko lo gic ké ho sta vu, che mic ké ho sta vu a eko lo gic ké -
ho po ten ciá lu,

c) sle do va nie a hod no te nie kvan ti ta tív ne ho sta vu
a che mic ké ho sta vu út va rov pod zem ných vôd, 

d) bi lan co va nie množ stva a kva li ty po vrcho vých vôd
a pod zem ných vôd (ïa lej len „vod ná bi lan cia“),

e) sle do va nie a hod no te nie sta vu po vrcho vých vôd
a sta vu pod zem ných vôd a chrá ne ných úze mí pod ¾a
Mi nis ter stvom ži vot né ho pros tre dia Slo ven skej re -
pub li ky (ïa lej len „mi nis ter stvo“) schvá le ných prog -
ra mov mo ni to ro va nia; zá sa dy na vy pra co va nie prog -
ra mu mo ni to ro va nia kva li ty vôd v zra ni te¾ ných
ob las tiach sú uve de né v prí lo he č. 2,

f) hod no te nie sta vu v zneš kod ňo va ní ko mu nál nych
od pa do vých vôd a čis tia ren ských ka lov na zá kla de
si tu ač ných správ, kto ré kaž dé dva roky vy pra cú va
or gán štát nej vod nej sprá vy,

g) re gis trá cia chrá ne ných úze mí,
h) vy tvá ra nie a pre vádz ko va nie in for mač ných sys té -

mov.

(15) Mi nis ter stvo za bez pe ču je zis �o va nie vý sky tu
a hod no te nie sta vu po vrcho vých vôd a pod zem ných vôd 
pros tred níc tvom ur če nej práv nic kej osoby11) (ïa lej len
„po ve re ná oso ba“) a správ cu vo do hos po dár sky  vý -
znamných vod ných to kov.

(16) Mi nis ter stvo, po ve re ná oso ba a správ ca vo do -
hos po dár sky výz namných vod ných to kov môžu po ža -
do va� na úče ly zis �o va nia vý sky tu a hod no te nia sta vu
po vrcho vých vôd a pod zem ných vôd úda je od toho, kto
na kla dá s po vrcho vý mi vo da mi ale bo s pod zem ný mi vo -
da mi, od or gá nov ve rej nej sprá vy a od pre vádz ko va te -
¾ov in for mač né ho sys té mu.12) Po ža do va né úda je sa  po -
skytujú bez plat ne. Ochra na úda jov pod ¾a oso bit ných
pred pi sov nie je tým dotk nu tá.13)

§ 5

En vi ron men tál ne cie le

(1) Na za bez pe če nie ochra ny vôd a jej tr va lo udr ža te¾ -
né ho vy u ží va nia sa ur ču jú en vi ron men tál ne cie le pre
a) út va ry po vrcho vých vôd, 
b) út va ry pod zem ných vôd, 

c) chrá ne né úze mia, kto rý mi sú 
1. úze mia s po vrcho vou vo dou ur če nou na od ber pre 

pit nú vodu, 
2. úze mia s vo dou vhod nou na kú pa nie, 
3. úze mia s po vrcho vou vo dou vhod nou pre ži vot

a rep ro duk ciu pô vod ných dru hov rýb, 
4. chrá ne né ob las ti pri ro dze nej aku mu lá cie vôd (ïa -

lej len „chrá ne ná vo do hos po dár ska ob las�“), 
5. ochran né pás ma vo dá ren ských zdro jov, 
6. cit li vé ob las ti, 
7. zra ni te¾ né ob las ti, 
8. chrá ne né úze mia a ich ochran né pás ma pod ¾a

oso bit né ho pred pi su.14)

(2) En vi ron men tál ne cie le pre út va ry po vrcho vých
vôd sú
a) do siah nu� dob rý stav po vrcho vých vôd opat re nia mi,

kto ré za bez pe čia ich ochra nu, zlep šo va nie, ob no vo -
va nie sta vu út va rov po vrcho vých vôd a za brá nia
zhor šo va niu ich sú čas né ho sta vu, 

b) do siah nu� dob rý eko lo gic ký po ten ciál a dob rý che -
mic ký stav ume lých vod ných út va rov a vý raz ne zme -
ne ných vod ných út va rov opat re nia mi, kto ré za bez -
pe čia ich ochra nu a zlep še nie sú čas né ho sta vu, 

c) za bez pe či� po stup né zni žo va nie zne čis te nia škod li -
vý mi lát ka mi, 

d) po stup ne ob me dzo va� vy púš �a nie ob zvláš� škod li -
vých lá tok až do skon če nia ich vy púš �a nia.

(3) En vi ron men tál ne cie le pre út va ry pod zem ných
vôd sú 
a) do siah nu� dob rý stav pod zem ných vôd opat re nia mi,

kto ré za bez pe čia ich ochra nu, zlep šo va nie a ob no vo -
va nie sta vu út va rov pod zem ných vôd, rov no vá hu
me dzi od ber mi pod zem ných vôd a do pl ňo va ním ich
množ stiev, 

b) za brá ni� vni ka niu zne čis �u jú cich lá tok do pod zem -
ných vôd ale bo jeho ob me dzo va nie tak, aby ne do šlo
k zhor šo va niu sta vu út va rov pod zem ných vôd,

c) do siah nu� po stup né zni žo va nie zne čis te nia pod zem -
ných vôd opat re nia mi, kto ré za brá nia tr va lé mu
vzos tup né mu tren du kon cen trá cií zne čis �u jú cich
lá tok v pod zem ných vo dách v dô sled ku ¾ud skej čin -
nos ti. 

(4) Pre chrá ne né úze mia pla tia en vi ron men tál ne cie le 
uve de né v od se koch 2 a 3, ak ten to zá kon ale bo oso bit -
ný predpis15) ne us ta no vu je prís nej šie po žia dav ky.

(5) Ak sa na út var po vrcho vej vody ale bo na út var
pod zem nej vody vz�a hu je viac en vi ron men tál nych cie -
¾ov, uplat ní sa naj prí snej ší en vi ron men tál ny cie¾.

§ 6

Vod ná bi lan cia 

(1) Vod nú bi lan ciu tvo rí hyd ro lo gic ká bi lan cia a vo -
do hos po dár ska bi lan cia. Zá klad nou bi lanč nou jed not -
kou je čiast ko vé po vo die.
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11) Vlád ne na ria de nie č. 96/1953 Zb. o Hyd ro me te o ro lo gic kom ús ta ve.
12) Na prí klad zá kon č. 313/1999 Z. z.  o geo lo gic kých prá cach a o štát nej geo lo gic kej sprá ve (geo lo gic ký zá kon) v zne ní ne skor ších pred pi sov.
13) Na prí klad § 17 až 20 Ob chod né ho zá kon ní ka v zne ní zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 249/1994 Z. z., zá kon č. 241/2001 Z. z. 

o ochra ne uta jo va ných sku toč nos tí a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov v zne ní ne skor ších pred pi sov.
14) § 17 zá ko na č. 543/2002 Z. z.  o ochra ne prí ro dy a kra ji ny v zne ní ne skor ších pred pi sov.
15) Na prí klad zá kon č. 543/2002 Z. z. v zne ní ne skor ších pred pi sov.



(2) Hyd ro lo gic ká bi lan cia po rov ná va zme ny v množ -
stvách vôd v po vo dí, v čiast ko vom po vo dí ale bo vo vod -
nom út va re za ur če ný ča so vý in ter val.

(3) Vo do hos po dár ska bi lan cia po rov ná va po žia dav ky
na od be ry po vrcho vých vôd a pod zem ných vôd, na vy -
púš �a nie od pa do vých vôd a oso bit ných vôd s vy u ži te¾ -
ným množ stvom vôd a ich kva li tou.

(4) Vy u ži te¾ ným množ stvom pod zem nej vody je dlho -
do bý prie mer množ stva vody do pl ňu jú cej vod ný út var
pod zem nej vody za je den rok zmen še ný o dlho do bý roč -
ný od tok pot reb ný na to, aby sa do sia hol eko lo gic ký
stav ur če ný pre po vrcho vé vody a aby sa za brá ni lo vý -
raz nej šie mu po ško de niu od vôd pria mo zá vis lých eko -
sys té mov v kra ji ne.

(5) Ten, kto odo be rá po vrcho vú vodu ale bo pod zem nú 
vodu z jed né ho vo dá ren ské ho zdro ja v množ stve nad
15 000 m3 roč ne ale bo nad 1 250 m3 me sač ne ale bo  vy -
užíva oso bit né vody na pod ni ka te¾ skú čin nos�, je po -
vin ný ozna mo va� úda je o tých to od be roch a úda je ur če -
né v po vo le ní pod ¾a § 21 ods. 2 písm. b) a c) raz roč ne
po ve re nej oso be, kto rá ich pos kyt ne správ co vi vo do -
hos po dár sky výz namných vod ných to kov.

(6) Ten, kto vy púš �a od pa do vé vody ale bo oso bit né
vody do po vrcho vých vôd v množ stve nad 10 000 m3

roč ne ale bo nad 1 000 m3 me sač ne, je po vin ný ozna mo -
va� úda je o vy púš �a ných od pa do vých vo dách a úda je
ur če né v po vo le ní pod ¾a § 21 ods. 2 písm. d) raz roč ne
po ve re nej oso be, kto rá ich pos kyt ne správ co vi vo do -
hos po dár sky výz namných vod ných to kov.

(7) Ten, kto pri zem ných prá cach, geo lo gic kom prie -
sku me, ban skej čin nos ti ale bo inej ob dob nej čin nos ti
zis tí zdroj pod zem ných vôd s vý dat nos �ou väč šou ako
0,2 l.s-1, je po vin ný to ne od klad ne ozná mi� po ve re nej
oso be. Túto po vin nos� má aj vlast ník po zem ku, na kto -
rom zis tí zdroj pod zem nej vody s vý dat nos �ou väč šou
ako 0,2 l.s-1, ako aj ten, kto pri od be re pod zem nej vody
zis tí od liš né množ stvo jej vý sky tu, ako pred po kla dal
prie skum ale bo pro jekt. Ak sa vý sled ky geo lo gic kých
prác vy hod no cu jú v zá ve reč nej sprá ve,16) je rie ši te¾ geo -
lo gic kej úlo hy po vin ný ne od klad ne do ru či� zá ve reč nú
sprá vu po ve re nej oso be.

§ 7

Vody ur če né na od be ry vôd pre pit nú vodu

(1) Út va ry po vrcho vých vôd a út va ry pod zem ných vôd 
vy u ží va né na od be ry vôd pre pit nú vodu ale bo vy u ži te¾ -
né na zá so bo va nie oby va te¾ stva pre viac ako 50 osôb
ale bo umož ňu jú ce od ber vody na ta ký to účel v prie me re 
väč šom ako 10 m3 za deň v pô vod nom sta ve ale bo po ich 
úpra ve sú vo dá ren ský mi zdroj mi. 

(2) Vo dá ren ský zdroj, kto rým je vod ný tok, je vo dá -
ren ským to kom.

(3) Po vrcho vé vody ur če né na od be ry vôd pre pit nú
vodu mu sia spĺ ňa� po žia dav ky na kva li tu vody pod ¾a

vy ko ná va cie ho pred pi su;10) ich spl ne nie sa ne vy ža du je
pri zá pla vách ale bo iných prí rod ných ka ta stro fách. 

(4) Po žia dav ky na kva li tu vody pod ¾a od se ku 3 v uka -
zo va te ¾och, kto ré sú oso bit ne usta no ve né vo vy ko ná va -
com pred pi se,10) sa ne mu sia do dr ža� pri
a) pri ro dze nom obo ha co va ní po vrcho vej vody lát ka mi

v tých to uka zo va te ¾och,
b) plyt kých ja ze rách s hĺb kou men šou ako 20 m a s do -

bou vý me ny vody dlh šou ako je den rok, do kto rých
sa ne vy púš �a jú od pa do vé vody. 

(5) Na do siah nu tie po žia da viek na kva li tu po vrcho -
vých vôd ur če ných na od be ry vôd pre pit nú vodu mi nis -
ter stvo vy pra cú va prog ram opat re ní a ča so vý roz vrh ich 
rea li zá cie.

(6) Uka zo va te le kva li ty pit nej vody a ich kon tro lu
usta no vu je oso bit ný pred pis.17)

§ 8

Vody vhod né na kú pa nie

(1) Vody vhod né na kú pa nie sú te čú ce ale bo sto ja té
vody, v kto rých je kú pa nie po vo le né ale bo nie je kú pa -
nie za ká za né a v kto rých sa tra dič ne kúpe väč ší po čet
¾udí. Po žia dav ky na kva li tu vody, v kto rej je kú pa nie
po vo le né, usta no vu je oso bit ný pred pis.18)

(2) Iden ti fi ká ciu vôd vhod ných na kúp anie pod ¾a od -
se ku 1 vy ko ná mi nis ter stvo v spo lu prá ci s Úra dom ve -
rej né ho zdra vot níc tva.19)

(3) Vody vhod né na kú pa nie vy hla su je or gán štát nej
vod nej sprá vy na zá kla de iden ti fi ká cie pod ¾a od se ku 2. 

(4) Ak vody vhod né na kú pa nie ne spĺ ňa jú po žia dav ky 
na kva li tu vody usta no ve né oso bit ným pred pi som,18)
or gán štát nej vod nej sprá vy vydá v spo lu prá ci s or gá -
nom na ochra nu zdra via opat re nia na ich do siah nu tie.

§ 9

Vody ur če né na zá vla hy

(1) Vody ur če né na zá vla hy ne smú ne ga tív ne ovplyv -
ňo va� zdra vie ¾udí a zvie rat, pôdu, úro du a stav po -
vrcho vých vôd a pod zem ných vôd. Kva li ta tív ne cie le po -
vrcho vých vôd ur če ných na zá vla hy sú usta no ve né vo
vy ko ná va com pred pi se.10) 

(2) Vody na zá vla hy a pod mien ky na ich vy u ži tie  po -
d¾a dru hu za vla žo va ných plo dín ur ču je Mi nis ter stvo
pô do hos po dár stva Slo ven skej re pub li ky (ïa lej len „mi -
nis ter stvo pô do hos po dár stva“). 

(3) Sle do va nie kva li ty vôd ur če ných na zá vla hy za -
bez pe ču je mi nis ter stvo pô do hos po dár stva v spo lu prá ci 
so správ com vo do hos po dár sky výz namných vod ných
to kov.
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16) Zá kon č. 313/1999 Z. z. v zne ní ne skor ších pred pi sov.
§ 37 vy hláš ky Mi nis ter stva ži vot né ho pros tre dia Slo ven skej re pub li ky č. 141/2000 Z. z., kto rou sa vy ko ná va geo lo gic ký zá kon.

17) § 13c ods. 10 písm. a) a b) zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 272/1994 Z. z.  v zne ní zá ko na č. 514/2001 Z. z. 
18) § 13d zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 272/1994 Z. z. v zne ní ne skor ších pred pi sov.
19) § 20 zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 272/1994 Z. z. v zne ní zá ko na č. 578/2003 Z. z. 



§ 10

Vody vhod né pre ži vot rýb a rep ro duk ciu
pô vod ných dru hov rýb

(1) Po vrcho vé vody ur če né ako vody vhod né pre ži vot
rýb mu sia spĺ ňa� po žia dav ky na kva li tu vody a po žia -
dav ky oso bit ne ur če né pre lo so so vé vody a pre kap ro vé
vody pod ¾a oso bit né ho pred pi su.10)

(2) Po vrcho vé vody pod ¾a od se ku 1 určí or gán štát nej
vod nej sprá vy na ná vrh mi nis ter stva. Ak po vrcho vé
vody ne vy ho vu jú pre ži vot a rep ro duk ciu rýb, naj mä
pô vod ných dru hov rýb, or gán štát nej vod nej sprá vy
vydá opat re nia na spl ne nie po žia da viek na kva li tu vody 
pod ¾a od se ku 1.

(3) Po žia dav ky na kva li tu vody pod ¾a od se ku 1 sa ne -
vz�a hu jú na vody v ryb ní koch ur če ných na hos po dár -
sky chov rýb20) a v ry bo chov ných za ria de niach.

(4) Po žia dav ky na kva li tu vody oso bit ne usta no ve né
vy ko ná va cím pred pi som (§ 81 ods. 1) sa ne mu sia do dr -
ža� pri vý ni moč ných me te o ro lo gic kých pod mien kach
ale bo ak voda vhod ná pre ži vot rýb je pri ro dze ne obo ha -
co va ná lát ka mi, kto ré ovplyv ňu jú kva li tu vody. 

TRE T IA  ČASŤ

VOD NÉ PLÁ NO VA NIE

§ 11

Ob las ti po vo dí a ich sprá va

(1) Úze mie Slo ven skej re pub li ky je sú čas �ou po vo dia
Du na ja a po vo dia Vis ly, v rám ci kto rých sú pod ¾a pri ro -
dze ných hyd ro lo gic kých hra níc vy me dze né čiast ko vé
po vo dia a k nim pri ra de né hyd ro ge o lo gic ké ra jó ny.
Hyd ro ge o lo gic ké ra jó ny sú vy čle ne né úze mia s po dob -
ný mi hyd ro ge o lo gic ký mi po mer mi, ty pom zvod ne nia
a obe hom pod zem ných vôd. 

(2) Ob las �a mi po vo dia v me dzi ná rod nom po vo dí Du -
na ja (úmo rie Čier ne ho mora) sú ob las� po vo dia
a) Du na ja, kto rá je vy me dze ná čiast ko vým po vo dím

Mo ra vy a čiast ko vým po vo dím Du na ja,
b) Váhu, kto rá je vy me dze ná čiast ko vým po vo dím

Váhu a čiast ko vým po vo dím Nit ry,
c) Hro na, kto rá je vy me dze ná čiast ko vým po vo dím

Hro na, čiast ko vým po vo dím Ip¾a a čiast ko vým po vo -
dím Sla nej,

d) Bod ro gu, kto rá je vy me dze ná čiast ko vým po vo dím
Bod ro gu, 

e) Hor ná du, kto rá je vy me dze ná čiast ko vým po vo dím
Hor ná du a čiast ko vým po vo dím Bod vy.

(3) Ob las �ou po vo dia v me dzi ná rod nom po vo dí Vis ly
(úmo rie Bal tské ho mora) je ob las� po vo dia Du naj ca
a Po pra du, kto rá je vy me dze ná čiast ko vým po vo dím
Du naj ca a čiast ko vým po vo dím Po pra du.

(4) Sprá vou ob las tí po vo dí na úče ly toh to zá ko na sa
ro zu mie
a) vy ko ná va nie úloh spo je ných so zis �o va ním vý sky tu

a hod no te ním sta vu po vrcho vých vôd a pod zem ných
vôd, kto ré určí mi nis ter stvo, 

b) od bor ná prí pra va a ak tu a li zá cia plá nov ma naž men -
tu ob las tí po vo dí (ïa lej len „plán ma naž men tu po vo -
dia“), 

c) sle do va nie vply vu bo do vé ho zne čis te nia na kva li tu
vôd v re ci pien toch, 

d) iden ti fi ká cia ploš né ho zne čis �o va nia vôd, 
e) spo lu prá ca pri vy pra co va ní Prog ra mu pro ti e róz nych 

opat re ní, opat re ní na zvy šo va nie re tenč nej schop -
nos ti čiast ko vých po vo dí a ko or di ná cia pri ich vy ko -
ná va ní,

f) ko or di no va nie vo do hos po dár skych úloh územ né ho
sys té mu eko lo gic kej sta bi li ty,

g) spra co va nie eko no mic kých ana lýz na kla da nia s vo -
da mi a uplat ňo va nie pla tieb za uží va nie vôd,

h) za bez pe čo va nie sta no vísk z h¾a di ska uplat ňo va nia
plá nov ma naž men tu po vo dí, tech nic kých a iných
od bor ných pod kla dov pre roz ho do va ciu a inú správ -
nu čin nos� or gá nov štát nej vod nej sprá vy,

i) sprá va vo do hos po dár sky výz namných vod ných to -
kov,

j) sta rost li vos� o od kry té pod zem né vody z h¾a di ska
ochra ny vý sky tu, množ stva, kva li ty vôd, vod ných
eko sys té mov a od vôd pria mo zá vis lých eko sys té mov 
v kra ji ne (ïa lej len „vod né po me ry“),

k) za bez pe čo va nie kon cep cie a ko or di ná cia opat re ní na 
zni žo va nie ne priaz ni vých účin kov po vod ní a su cha.

(5) Sprá vu ob las tí po vo dí vy ko ná va správ ca vo do hos -
po dár sky výz namných vod ných to kov. 

§ 12

Plá no va nie v po vo diach a v ob las tiach po vo dí

(1) Plá no va nie v po vo diach a v ob las tiach po vo dí (ïa -
lej len „vod né plá no va nie“) je sús tav ná kon cepč ná čin -
nos� vy ko ná va ná naj mä na úče ly
a) vše stran nej ochra ny vôd a do siah nu tia en vi ron men -

tál nych cie ¾ov, 
b) vy tvá ra nia pod mie nok pre tr va lo udr ža te¾ né vy u ží -

va nie vod ných zdro jov, 
c) pos ky to va nia vo do hos po dár skych slu žieb,
d) ochra ny pred škod li vý mi účin ka mi vôd. 

(2) V rám ci vod né ho plá no va nia sa vy ho to vu jú plá ny
ma naž men tu po vo dí a Vod ný plán Slo ven ska, kto rých
sú čas �ou sú prog ra my opat re ní na do siah nu tie en vi -
ron men tál nych cie ¾ov.

§ 13

Plán ma naž men tu po vo dia

(1) Plán ma naž men tu po vo dia je zá klad ným ná stro -
jom na do siah nu tie cie ¾ov vod né ho plá no va nia v ob las -
tiach po vo dí, kto rý na zá kla de vy ko na ných ana lýz sú -
čas né ho sta vu po vrcho vých vôd a pod zem ných vôd
a zhod no te nia vply vu ¾ud skej čin nos ti na vod né po me -
ry usta no vu je en vi ron men tál ne cie le a prog ra my opat -
re ní na ich do siah nu tie vrá ta ne fi nanč né ho za bez pe če -
nia. Plán ma naž men tu po vo dia sa po vin ne vy u ží va
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20) § 31 zá ko na č.139/2002 Z. z.  o ry bár stve.



v kra jin nom plá no va ní ale bo môže by� kra jin ným plá -
nom. 

(2) Ná vrh plá nu ma naž men tu po vo dia vy pra cú va mi -
nis ter stvo pros tred níc tvom ním ria de ných práv nic -
kých osôb a správ cu vo do hos po dár sky výz namných
vod ných to kov v spo lu prá ci s or gán mi štát nej vod nej
sprá vy, samo správ ny mi kraj mi a s ostat ný mi dotk nu -
tý mi or gán mi štát nej sprá vy.

(3) Na vy pra co va nie, pre hod no co va nie a ak tu a li zá ciu 
plá nu ma naž men tu po vo dia sa ur ču je ten to ča so vý
a vec ný pos tup: 
a) do 31. de cem bra 2004 vy ko na� ana lý zy cha rak te ris -

tík čiast ko vé ho po vo dia, zhod no ti� do pa dy ¾ud ských
čin nos tí na stav po vrcho vých vôd a pod zem ných vôd
a vy pra co va� eko no mic ké ana lý zy na kla da nia s vo -
da mi; v prí pa de pot re by ich ak tu a li zo va� do 31. de -
cem bra 2013 a ná sled ne kaž dých šes� ro kov,

b) do 31. de cem bra 2006 vy pra co va� a zve rej ni� ča so vý
a vec ný har mo no gram prí pra vy ná vr hu plá nu ma -
naž men tu po vo dia a ur či� spô sob a for mu sprí stup -
ne nia ve rej nos ti,

c) do 31. de cem bra 2007 vy pra co va� a zve rej ni� iden ti -
fi ká ciu výz namných vo do hos po dár skych prob lé -
mov, kto ré sa tý ka jú na kla da nia s vo da mi, ur či� vý -
raz ne zme ne né vod né út va ry, na vrh nú� me nej
prís ne en vi ron men tál ne cie le, prí pad ne na vrh nú�
pre dĺ že nie le hôt ich do siah nu tia,

d) do 31. de cem bra 2008 vy pra co va� a zve rej ni� ná vrh
plá nu ma naž men tu po vo dia a sprí stup ni� ho ve rej -
nos ti,

e) vy pra co va� ko neč ný ná vrh plá nu ma naž men tu po -
vo dia a za bez pe či� jeho schvá le nie do 31. de cem bra
2009.

(4) Or gá ny štát nej vod nej sprá vy na účel pred lo že -
nia pí som ných pri po mie nok sprí stup nia v le ho te
šies tich me sia cov ve rej nos ti, uží va te ¾om vôd, samo -
správ nym kra jom, ob ciam a dotk nu tým or gá nom
štát nej sprá vy 
a) ča so vý a vec ný har mo no gram prí pra vy ná vr hu plá -

nu ma naž men tu po vo dia, 
b) iden ti fi ko va né výz namné vo do hos po dár ske prob lé -

my,
c) ná vrh plá nu ma naž men tu po vo dia. 

(5) Ná vrh plá nu ma naž men tu po vo dia schvá li mi nis -
ter stvo a jeho zá väz nú čas�, kto rá ob sa hu je prog ram
opat re ní, vydá or gán štát nej vod nej sprá vy vše obec ne
zá väz nou vy hláš kou. Schvá le ný plán ma naž men tu po -
vo dia sa pre hod no cu je a ak tu a li zu je kaž dých šes� ro -
kov.

§ 14

Vod ný plán Slo ven ska

(1) Vod ný plán Slo ven ska je stra te gic ký do ku ment
vod né ho plá no va nia, kto rý ur ču je rám co vé úlo hy na
ochra nu a zlep še nie sta vu po vrcho vých vôd a pod zem -
ných vôd a vod ných eko sys té mov, na tr va lo udr ža te¾ né
a hos po dár ne vy u ží va nie vôd, na zlep še nie vod ných po -

me rov, na za bez pe če nie územ né ho sys té mu eko lo gic -
kej sta bi li ty a na ochra nu pred škod li vý mi účin ka mi
vôd. 

(2) Vy pra co va nie Vod né ho plá nu Slo ven ska za bez pe -
ču je mi nis ter stvo v spo lu prá ci s dotk nu tý mi ústred ný -
mi or gán mi štát nej sprá vy. Vod ný plán Slo ven ska je
pod kla dom na vy pra co va nie Me dzi ná rod né ho plá nu
ma naž men tu po vo dia Du na ja a Me dzi ná rod né ho plá nu 
ma naž men tu po vo dia Vis ly v sú la de s me dzi ná rod ný mi
zá väz ka mi Slo ven skej re pub li ky.21) 

(3) Vod ný plán Slo ven ska schvá li vlá da Slo ven skej
re pub li ky (ïa lej len „vlá da“) a jeho zá väz nú čas�, kto rá
ob sa hu je prog ram opat re ní, vy hlá si na ria de ním.
Schvá le ný Vod ný plán Slo ven ska sa pre hod no cu je
a ak tu a li zu je naj me nej kaž dých šes� ro kov.

§ 15

Prog ram opat re ní

(1) Prog ram opat re ní vy chá dza z ana lýz vy ko na ných
v rám ci vod né ho plá no va nia a ob sa hu je úlo hy na za -
bez pe če nie do siah nu tia en vi ron men tál nych cie ¾ov. Pre
jed not li vé úlo hy sa ur ču je ča so vý plán ich usku toč ne -
nia, zdro je a spô so by úhra dy ná kla dov na ich usku toč -
ne nie. Pri kaž dom opat re ní sa musí vy hod no ti� pred po -
kla da ný vý sle dok z h¾a di ska zlep še nia vod ných
po me rov v da nom vod nom út va re.

(2) Zá klad né opat re nia sú za me ra né naj mä na 
a) ochra nu vo dá ren ských zdro jov, 
b) re gu lá ciu od be rov po vrcho vých vôd a pod zem ných

vôd, kto ré môžu výz namne ovplyv ni� iné na kla da nie
s vo da mi a vod né eko sys té my,

c) vy uží va nie hyd ro e ner ge tic ké ho po ten ciá lu,
d) vy púš �a nie ko mu nál nych od pa do vých vôd do po -

vrcho vých vôd a do pod zem ných vôd, 
e) za brá ne nie vy púš �a niu prie my sel ných od pa do vých

vôd s ob sa hom ob zvláš� škod li vých lá tok, 
f) ochra nu vôd pred zne čis te ním vôd z po ¾no hos po dár -

skych čin nos tí, 
g) za brá ne nie úni kom ne bez peč ných lá tok do po vrcho -

vých vôd a do pod zem ných vôd,
h) vy tvo re nie vy ho vu jú cich hyd ro mor fo lo gic kých pod -

mie nok út va rov po vrcho vej vody, kto rý mi sa do siah -
ne dob rý eko lo gic ký stav ale bo dob rý eko lo gic ký po -
ten ciál,

i) pre ven ciu mi mo riad ne ho zhor še nia vôd,
j) zni žo va nie ne priaz ni vých účin kov po vod ní a su cha.

(3) Do pln ko vé opat re nia sú ad mi nis tra tív ne a eko no -
mic ké ná stro je, roz hod nu tia or gá nov štát nej sprá vy,
kó de xy správ nych po stu pov sme ru jú ce k za bez pe če niu 
ochra ny vôd, ob no vy mok ra dí, sta veb né pro jek ty, re vi -
ta li zač né pro jek ty, vý skumné, vý vo jo vé a vzde lá va cie
pro jek ty a do ho dy na vy ko na nie vo do hos po dár skych
slu žieb a iné pot reb né opat re nia.

(4) Opat re nia na do siah nu tie en vi ron men tál nych cie -
¾ov pri ja té v prog ra me opat re ní sa mu sia rea li zo va� do
troch ro kov od schvá le nia Vod né ho plá nu Slo ven ska
a schvá le nia plá nu ma naž men tu po vo dia.
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(5) Or gá ny štát nej sprá vy sú po vin né pri spra cú va ní zá -
klad ných do ku men tov pod po ry re gio nál ne ho rozvoja22)
a územ nop lá no va cej do ku men tá cie a pri roz ho do va ní vy -
chá dza� z Vod né ho plá nu Slo ven ska, z plá nov ma naž men -
tu po vo dí a z prog ra mov opat re ní. 

§ 16

Oso bi tos ti ur čo va nia en vi ron men tál nych cie ¾ov 

(1) En vi ron men tál ne cie le ur če né na do siah nu tie
dob ré ho sta vu po vrcho vých vôd a dob ré ho sta vu pod -
zem ných vôd sa mu sia za bez pe či� pl ne ním prog ra mu
opat re ní, kto ré sú usta no ve né v plá ne ma naž men tu po -
vo dí do 31. de cem bra 2015.

(2) Le ho tu uve de nú v od se ku 1 mož no pre dĺ ži�, ak
a) po ža do va né zlep še nie sta vu vod ných út va rov mož no

do siah nu� tech nic ký mi opat re nia mi iba v eta pách,
kto ré pre siah nu túto le ho tu,

b) opat re nia na zlep še nie sta vu vod ných út va rov si vy -
ža du jú ne pri me ra né ná kla dy,

c) prí rod né pod mien ky ne u mož ňu jú zlep še nie sta vu
vod ných út va rov v tej to le ho te.

(3) Le ho tu pod ¾a od se ku 1 mož no pre dĺ ži� naj viac na
ob do bie usta no ve né na vy ko na nie dvoch pre hod no te ní
plá nov ma naž men tu po vo dí (§ 13 ods. 5) s vý nim kou
prí pa dov, keï prí rod né pod mien ky ne u mož ňu jú do -
siah nu� en vi ron men tál ne cie le v prie be hu toh to ob do -
bia; pre dĺ že nie le hôt mož no usku toč ni� len na úče ly po -
stup né ho do sa ho va nia en vi ron men tál nych cie ¾ov za
pred po kla du, že ne na sta ne ïal šie zhor še nie sta vu vod -
né ho út va ru.

(4) Me nej prís ne en vi ron men tál ne cie le mož no ur či�
pre út va ry po vrcho vých vôd a út va ry pod zem ných vôd,
kto rých pri ro dze ný stav ale bo stav zme ne ný ¾ud skou
čin nos �ou je taký, že do siah nu tie en vi ron men tál nych
cie ¾ov je tech nic ky ne us ku toč ni te¾ né ale bo že pred sta -
vu je ne pri me ra né ná kla dy; ne vz�a hu je sa to na en vi -
ron men tál ne cie le, kto ré majú za brá ni� zhor šo va niu
sta vu út va rov po vrcho vých vôd, a na po stup né zni žo va -
nie zne čis te nia po vrcho vých vôd a pod zem ných vôd
škod li vý mi lát ka mi a po stup né ob me dzo va nie zne čis te -
nia ob zvláš� škod li vý mi lát ka mi. 

(5) Za ne spl ne nie en vi ron men tál nych cie ¾ov sa ne po -
va žu je
a) do čas né zhor še nie sta vu vod ných út va rov v dô sled -

ku vý ni moč ných prí rod ných vply vov ale bo iných ne -
pred ví da te¾ ných okol nos tí, naj mä po vod ní, dlho do -
bé ho su cha ale bo mi mo riad ne ho zhor še nia kva li ty
vôd, 

b) zme na fy zi kál nych vlast nos tí út va rov po vrcho vých
vôd ale bo zme na úrov ne hla di ny út va rov pod zem -
ných vôd, 

c) zhor še nie sta vu út va rov po vrcho vých vôd z ve¾ mi
dob ré ho sta vu na dob rý stav v dô sled ku no vých tr va -
lo udr ža te¾ ných roz vo jo vých čin nos tí.

(6) Ak sa mo ni to ro va ním sta vu po vrcho vých vôd

a pod zem ných vôd zis tí, že en vi ron men tál ne cie le ur če -
né pre vod ný út var ne bu de mož né do siah nu�, tre ba 
a) pre skú ma� prí či ny, kto ré brá nia pl ne niu en vi ron -

men tál nych cie ¾ov,
b) po sú di� vy da né po vo le nie na oso bit né uží va nie vôd,
c) pre hod no ti� a ak tu a li zo va� prog ra my mo ni to ro va -

nia,
d) ur či� do pl ňu jú ce opat re nia pot reb né na do siah nu tie

en vi ron men tál nych cie ¾ov, a ak je to pot reb né, zme -
ni� po vo le nie na oso bit né uží va nie vôd; ak ne mož no
en vi ron men tál ne cie le spl ni� z dô vo dov pod ¾a od se -
ku 5 písm. a), do pl ňu jú ce opat re nia sa ne mu sia pri -
ja�.

(7) Uplat ne nie po stu pov pod ¾a od se kov 1 až 6 tre ba
odô vod ni� v plá noch ma naž men tu po vo dí.

ŠTVR TÁ  ČASŤ

NA KLA DA NIE S VO DA MI

§ 17

Zá klad né po vin nos ti pri na kla da ní s vo da mi 

(1) Na kla da nie s vo da mi je 
a) od ber po vrcho vých vôd a pod zem ných vôd na rôz ne

úče ly jej po u ži tia, 
b) od vá dza nie a vy púš �a nie po vrcho vých vôd a pod -

zem ných vôd,
c) vzdú va nie, za dr žia va nie, aku mu lá cia, zni žo va nie

hla di ny po vrcho vých vôd a pod zem ných vôd,
d) vy púš �a nie od pa do vých vôd do po vrcho vých vôd a do 

pod zem ných vôd,
e) vy u ží va nie hyd ro e ner ge tic ké ho po ten ciá lu vod ných

to kov, 
f) po u ží va nie po vrcho vých vôd a pod zem ných vôd na

plav bu ale bo pla ve nie dre va, na rek re á ciu a vod né
športy, na chov rýb a vod nej hy di ny ale bo iných ži vo -
čí chov,

g) vy ko ná va nie iných čin nos ti, kto ré vy u ží va jú vlast -
nos ti po vrcho vých vôd a pod zem ných vôd,

h) čin nos� ovplyv ňu jú ca vod né po me ry,
i) vy u ží va nie ener ge tic ké ho po ten ciá lu pod zem ných

vôd.

(2) Ten, kto na kla dá s vo da mi, je po vin ný dba� o ich
ochra nu, vy na kla da� pot reb né úsi lie na zlep šo va nie ich 
sta vu a za bez pe čo va� ich hos po dár ne a účel né vy u ží va -
nie pod ¾a pod mie nok a po žia da viek toh to zá ko na a dba� 
tiež na to, aby ne bo li po ru šo va né prá va iných a zá uj my
chrá ne né oso bit ný mi pred pis mi;23) je po vin ný dba� aj
na ochra nu vod ných po me rov a na ochra nu vod ných
sta vieb.

(3) Ten, kto na kla dá s vo da mi na vý rob né úče ly, je po -
vin ný vy ko ná va� úpra vy v tech no ló gii vý ro by a pri jí ma�
opat re nia na viac ná sob né po u ží va nie vôd.

(4) Pri vy púš �a ní od pa do vých vôd z prie my sel né ho
zdro ja sa mu sia v nich ob siah nu té škod li vé lát ky po -
stup ne zni žo va� a ob zvláš� škod li vé lát ky po stup ne ob -
me dzo va� s cie ¾om ich úpl né ho vy lú če nia. 
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(5) Opat re nia pri ja té na ochra nu vôd a na ob me dzo -
va nie ale bo na vy lú če nie vy púš �a nia nie ktorých zne čis -
�u jú cich lá tok do po vrcho vých vôd ale bo do pod zem -
ných vôd ne smú ma� za ná sle dok poškodzovanie24)
iných zlo žiek ži vot né ho pros tre dia, naj mä ovzdu šia
a pôdy. 

§ 18

Vše obec né uží va nie vôd

(1) Kaž dý môže na vlast né ne bez pe čen stvo a bez po -
vo le nia ale bo sú hla su or gá nu štát nej vod nej sprá vy
odo be ra� ale bo inak po u ží va� po vrcho vé vody ale bo
pod zem né vody na uspo ko jo va nie osob ných po trieb do -
mác nos tí, ak sa ta ký to od ber ale bo iné po uží va nie vy -
ko ná va na mies te, kto ré je na to vhod né, jed no du chým
vod ným za ria de ním a spô so bom, kto rý ne ob me dzí ale -
bo ne zne mož ní rov na ké po u ží va nie iným oso bám.

(2) Po vo le nie ale bo sú hlas or gá nu štát nej vod nej
sprá vy nie sú pot reb né na za chy tá va nie po vrcho vej
vody jed no du chý mi vod ný mi za ria de nia mi na jed not li -
vých ne hnu te¾ nos tiach ani na zme nu jej pri ro dze né ho
od to ku ob čas ne te čú cich ne sús tre de ných vôd na úče ly
ochra ny tých to ne hnu te¾ nos tí pro ti škod li vým účin -
kom vody.

(3) Jed no du chý mi vod ný mi za ria de nia mi na od be ry
pod zem ných vôd sú do mo vé stud ne, z kto rých sa pod -
zem ná voda čer pá ruč ne a pra men né zá chyt ky s vý dat -
nos �ou pra me ňa men šou ako 10 l/min. a pre nos né ná -
do by. 

(4) Jed no du chý mi vod ný mi za ria de nia mi na od be ry
po vrcho vých vôd sú za ria de nia na gra vi tač ný od ber po -
vrcho vých vôd ale bo na ich čer pa nie s mož nos �ou od be -
ru do 60 l/min. Jed no du chý mi za ria de nia mi na za chy -
tá va nie po vrcho vých vôd je zvod a za chy te nie
po vrcho vých vôd v ná dr žiach s ob sa hom vody do 5 m3,
zá chyt né prie ko py, zvod a za chy te nie vôd v ná dr žiach
z po vrcho vé ho od to ku.

(5) Pri vše obec nom uží va ní vôd sa ne smie ohro zo va�
ani zhor ši� ich kva li ta ale bo zdra vot ná bez chyb nos�,
po ško dzo va� ži vot né pros tre die a prí rod né de dič stvo,
zhor šo va� od to ko vé po me ry, po ško dzo va� bre hy, vod né
stav by a za ria de nia, za ria de nia na chov rýb. Vše obec né 
uží va nie vôd ne smie slú ži� na pod ni ka te¾ ské úče ly.

(6) Or gán štát nej vod nej sprá vy môže vše obec né uží -
va nie vôd bez ná hra dy ob me dzi�, zme ni� ale bo za ká za�,
ak to vy ža du je ochra na zdra via a bez peč nos� osôb,
ochra na vod ných sta vieb a za ria de ní, ochra na ry bár -
stva a ochra na prí ro dy a kra ji ny. Pô sob nos� or gá nov na 
ochra nu zdra via pod ¾a oso bit né ho predpisu25) nie je
tým dotk nu tá.

§ 19

Po u ží va nie vôd na plav bu a na pla ve nie dre va

(1) Po u ží va� vody na plav bu a na pla ve nie dre va
a odo be ra� ich v pot reb nom množ stve na pre vádz ku

pla vi diel mož no bez po vo le nia ale bo sú hla su or gá nu
štát nej vod nej sprá vy.

(2) Na po vrcho vých vo dách na chá dza jú cich sa
v ochran ných pás mach vo dá ren ských zdro jov, na vod -
ných ná dr žiach ur če ných na hos po dár sky chov rýb
a na od kry tých pod zem ných vo dách je za ká za ná plav ba 
pla vi diel so spa ¾o va cí mi mo to rmi. O vý nim kách zo zá -
ka zu plav by na od kry tých pod zem ných vo dách na
špor to vú a re kre ačnú čin nos� roz ho du je v jed not li vých
prí pa doch or gán štát nej vod nej sprá vy po pre ro ko va ní
so Štát nou pla veb nou sprá vou a správ com vo do hos po -
dár sky výz namných vod ných to kov.

(3) Usta no ve nie od se ku 2 sa ne vz�a hu je na pla vid lá
a) správ cu vo do hos po dár sky výz namných vod ných to -

kov, po lí cie, ozbro je ných síl Slo ven skej re pub li ky,
ha sič ských jed no tiek, Štát nej pla veb nej sprá vy, ak
sa po u ží va jú na slu žob né úče ly,

b) po u ži té v spo ji tos ti s údrž bou vod ných to kov, vý stav -
bou, op ra va mi a s údrž bou vod ných sta vieb a iných
sta vieb na chá dza jú cich sa vo vo dách a na ich bre -
hoch, 

c) po u ži té na me ra nie vo vod ných to koch,
d) po u ži té na pot reb né za bez pe če nie zdra vot nej služ by

a zá chran nej služ by, ako aj pri prí pra ve a vý ko ne
ochra ny pred po vod ňa mi a pri vy ko ná va ní opat re ní
pri mi mo riad nom zhor še ní kva li ty vôd a od stra ňo va -
ní jeho škod li vých ná sled kov.

(4) Pri po u ží va ní vody na plav bu a na pla ve nie dre va
sa ne smie ohro zo va� kva li ta ale bo zdra vot ná bez chyb -
nos� vôd, bez peč nos� osôb a sta vieb, zá uj my rek re á cie
a na rú ša� prí rod né pros tre die. Za ka zu je sa vy púš �a� do 
vôd iné od pa do vé vody ako splaš ko vé od pa do vé vody
(od sek 5) a vha dzo va� všet ky dru hy od pa dov, kto ré
vzni ka jú na pla vid lách, a zos tat ky pre pra vo va né ho ná -
kla du s vý nim kou vy bag ro va né ho ma te riá lu z tých to
vôd. 

(5) Pre vádz ko va te¾ pla vid la môže vy púš �a� splaš ko vé
od pa do vé vody, len ak je pla vid lo vy ba ve né pot reb ným
za ria de ním na čis te nie splaš ko vých od pa do vých vôd
a je za bez pe če ná jeho riad na pre vádz ka.26) Čis tia ce za -
ria de nie musí ma� účin nos� mi ni mál ne 90 % v uka zo -
va te ¾och bio che mic ká spot re ba kys lí ka za pä� dní a ne -
roz pus te né lát ky.

(6) Ak pri pre vádz ke pla vid la vzni ka jú splaš ko vé od -
pa do vé vody ale bo iné dru hy od pa do vých vôd, kto ré ne -
mož no do vôd vy púš �a�, je jeho pre vádz ko va te¾ po vin ný
vy ba vi� pla vid lo za ria de ním na ich aku mu lá ciu a za -
brá ni� ich úni kom. Po vin nos� vy ba vi� pla vid lo za ria de -
ním na aku mu lá ciu a za brá ni� ich úni kom sa vz�a hu je
aj na ne bez peč né lát ky. Pre vádz ko va te¾ pla vid la musí
vies� evi den ciu o množ stve a lik vi dá cii tých to vôd
a o ne bez peč ných lát kach. 

(7) Za ka zu je sa zá so bo va nie pla vi diel po hon ný mi lát -
ka mi ale bo pre vádz ko vý mi hmo ta mi mimo prí sta vu, ak
ich ob jem v jed not li vých prí pa doch je väč ší ako 50 lit -
rov, s vý nim kou, ak túto čin nos� za bez pe ču jú ob služ né
pla vid lá.
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24) § 8 zá ko na č. 17/1992 Zb.
25) § 18 zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 272/1994 Z. z. v zne ní ne skor ších pred pi sov.
26) § 23 ods. 1 zá ko na č. 338 /2000 Z. z. o vnút ro zem skej plav be a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov v zne ní zá ko na č. 580/2003 Z. z.



(8) Ak to vy ža du je ochra na zdra via a bez peč nos�
osôb, ochra na kva li ty vôd a vod ných eko sys té mov,
ochra na vod ných sta vieb a za ria de ní, môže or gán štát -
nej vod nej sprá vy upra vi�, ob me dzi�, prí pad ne za ká za�
po u ží va nie vôd na plav bu.

(9) Pô sob nos� or gá nu štát nej sprá vy pre vnút ro zem -
skú plav bu pod ¾a oso bit né ho predpisu27) nie je tým
dotk nu tá.

§ 20

Po u ží va nie ban ských vôd

(1) Na po u ží va nie ban ských vôd pre vlast nú pot re bu
práv nic kej oso by ale bo fy zic kej osoby-podnikate¾a
v ban skej činnosti28) sa ne vy ža du je po vo le nie ani sú -
hlas or gá nu štát nej vod nej sprá vy.

(2) Ak práv nic ká oso ba ale bo fy zic ká oso ba, kto rá je
pod ni ka te ¾om, ne po tre bu je pri svo jej ban skej čin nos ti
ban ské vody na vlast nú pre vádz ku, je po vin ná umož ni� 
od ber a iné po u ží va nie ne po treb né ho množ stva ban -
ských vôd tým, kto rým or gán štát nej vod nej sprá vy vy -
dal po vo le nie na ich po u ží va nie.

(3) Do ban ských vôd mož no vy púš �a� iné vody,29) kto -
ré vznik li po u ži tím ban ských vôd a kto ré ob sa hu jú ne -
roz pust né lát ky po chá dza jú ce z vy bag ro va né ho ma te -
riá lu, len po ich pred chá dza jú cej úpra ve, kto rou sa
do siah ne li mit ná hod no ta zne čis te nia usta no ve ná vo
vy ko ná va com predpise30) (§ 81 ods. 1) pre prie my sel né
od pa do vé vody z �až by a spra co va nia ka me ni va.

§ 21

Po vo le nie na oso bit né uží va nie vôd

(1) Po vo le nie na oso bit né uží va nie vôd je pot reb né, ak 
ne jde o po u ží va nie vôd pod ¾a § 18 až 20 
a) pri po vrcho vých vo dách na

1. ich od ber,
2. ich vzdú va nie a na iný spô sob aku mu lá cie,
3. vy u ží va nie ich hyd ro e ner ge tic ké ho po ten ciá lu,

b) pri pod zem ných vo dách na 
1. ich od ber,
2. ich aku mu lá ciu,
3. ich čer pa nie na účel zni žo va nia ich hla di ny,
4. ume lé zvy šo va nie ich množ stva po vrcho vou vo -

dou,
c) na vy púš �a nie od pa do vých vôd a oso bit ných vôd do

po vrcho vých vôd ale bo do pod zem ných vôd,
d) na vy púš �a nie vôd z po vrcho vé ho od to ku do po -

vrcho vých vôd ale bo do pod zem ných vôd,
e) na vy u ží va nie po vrcho vých vôd ale bo pod zem ných

vôd na hos po dár sky chov rýb ale bo na chov vod nej
hy di ny, prí pad ne iných vod ných ži vo čí chov na účely
pod ni ka nia,

f) na čer pa nie zne čis te ných pod zem ných vôd na úče ly
zní že nia ich zne čis te nia ale bo zní že nia zne čis te nia

hor ni no vé ho pros tre dia a na ich ná sled né vy púš �a -
nie do tých to vôd, prí pad ne do po vrcho vých vôd,

g) na čer pa nie pod zem ných vôd a ich vy púš �a nie do po -
vrcho vých vôd ale bo do pod zem ných vôd pri hyd ro -
ge o lo gic kom prie sku me a pri za kla da ní sta vieb, 

h) na za vla žo va nie a od vod ňo va nie po zem kov vod ný mi
stav ba mi,

i) na iné oso bit né uží va nie po vrcho vých vôd a pod zem -
ných vôd.

(2) Po vo le nie na oso bit né uží va nie vôd vy dá va or gán
štát nej vod nej sprá vy fy zic kým oso bám a práv nic kým
oso bám. Or gán štát nej vod nej sprá vy určí účel, roz sah,
čas po vo le nia na oso bit né uží va nie vôd, po vin nos ti
a pod mien ky, za kto rých sa vy dá va, pri čom v po vo le ní
a) na od ber po vrcho vých vôd ale bo pod zem ných vôd

určí ich množ stvo, prí pad ne ča so vý in ter val od be ru,
a ak od ber trvá dlh šie ako je den rok, môže ur či� aj
výš ku roč né ho od be ru,

b) na od ber po vrcho vých vôd a pod zem ných vôd
v množ stve uve de nom v § 6 ods. 5 určí po vin nos� me -
ra� odo be ra né množ stvo vôd, ne vy u ži té množ stvo
pod zem ných vôd v pra me ni a hla di nu pod zem nej
vody vo dá ren ské ho zdro ja, 

c) na od ber po vrcho vých vôd ur če ných na zá so bo va nie
pit nou vo dou určí po vin nos� pra vi del ne mo ni to ro va� 
kva li tu tých to vôd, 

d) na vy púš �a nie od pa do vých vôd a oso bit ných vôd určí 
mies to a spô sob ich vy púš �a nia, množ stvo vy púš �a -
ných od pa do vých vôd a oso bit ných vôd a prí pust né
hod no ty zne čis te nia pod ¾a jed not li vých uka zo va te -
¾ov (ïa lej len „prí pust ná hod no ta zne čis te nia“) s vý -
nim kou vy púš �a nia od pa do vých vôd z od ¾ah čo va -
cích ob jektov pod ¾a § 36 ods. 9 a vy púš �a nia vôd do
toho is té ho hyd ro ge o lo gic ké ho ko lek tora pod ¾a § 37
ods. 6; pri vy púš �a ní od pa do vých vôd v množ stve
uve de nom v § 6 ods. 6 aj po vin nos� sle do va� kva li ta -
tív ne a kvan ti ta tív ne hod no ty a ozna mo va� vý sled ky
toh to sle do va nia or gá nu štát nej vod nej sprá vy. 

(3) Po vo le nie na oso bit né uží va nie vôd nie je pot reb né
na 
a) od be ry po vrcho vých vôd a pod zem ných vôd pri zis �o -

va ní a hod no te ní sta vu tých to vôd,
b) vy púš �a nie vy čis te ných splaš ko vých od pa do vých

vôd z pla vi diel,
c) jed no razo vý od ber po vrcho vých vôd ale bo pod zem -

ných vôd pri zá chran ných prá cach, mi mo riad nych
uda los tiach, po žia roch a iných ži vel ných po hro -
mách,

d) cvi če nie ha sič ských jed no tiek, po lí cie ale bo ozbro je -
ných síl Slo ven skej re pub li ky; ta ké to uží va nie vôd
pri cvi če ní tre ba vo pred pre ro ko va� s or gá nom štát -
nej vod nej sprá vy a so Štát nou pla veb nou sprá vou,
a ak ide o vod ný tok, ozná mi� správ co vi vod né ho
toku,

e) zá sah ha sič ských jed no tiek, po lí cie ale bo ozbro je -
ných síl Slo ven skej re pub li ky a na zá sah ozbro je -
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27) Zá kon č. 338/2000 Z. z.  v zne ní zá ko na č. 580/2003 Z. z. 
28) § 40 ods. 2 písm. a) zá ko na č. 44/1988 Zb.
29) § 40 ods. 4 zá ko na č. 44/1988 Zb. v zne ní zá ko na Slo ven skej ná rod nej rady č. 498/1991 Zb.
30) Prí lo ha č. 3 k na ria de niu vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 491/2002 Z. z. 



ných síl Slo ven skej re pub li ky v čase voj ny a voj no vé -
ho sta vu pod ¾a oso bit né ho pred pi su. 31)

(4) Po vo le nie na vy púš �a nie od pa do vých vôd do po -
vrcho vých vôd mož no vy da� naj viac na 10 ro kov, a ak
od pa do vé vody ob sa hu jú ob zvláš� škod li vé lát ky, naj -
viac na šty ri roky. Po vo le nie na vy púš �a nie od pa do vých 
vôd do pod zem ných vôd mož no vy da� na šty ri roky, ak
ten to zá kon ne us ta no vu je inak. 

(5) Or gán štát nej vod nej sprá vy môže plat nos� po vo -
le nia pre dĺ ži�, ak sa ne zme nia pod mien ky, za kto rých
bolo po vo le nie vy da né.

(6) Po vo le nie na od ber po vrcho vých vôd ale bo pod -
zem ných vôd a na vy u ží va nie hyd ro e ner ge tic ké ho po -
ten ciá lu po vrcho vých vôd a na vy u ží va nie ener ge tic ké -
ho po ten ciá lu pod zem ných vôd ne za ru ču je od ber
tých to vôd v po vo le nom množ stve ani v pot reb nej kva li -
te. 

(7) Or gán štát nej vod nej sprá vy je via za ný pri po vo ¾o -
va ní od be ru
a) vôd z vod né ho toku prie to kom vody vo vod nom toku,

kto rý ešte umož ňu je vše obec né uží va nie po vrcho -
vých vôd a za bez pe ču je funk cie vod né ho toku a za -
cho va nie vod ných eko sys té mov v ňom (ïa lej len „mi -
ni mál ny zos tat ko vý prie tok“),

b) pod zem ných vôd hla di nou pod zem nej vody, kto rá
ešte umož ňu je tr va lo udr ža te¾ né vy u ží va nie vod ných 
zdro jov a riad nu funk ciu vod ných út va rov s nimi sú -
vi sia cich (ïa lej len „mi ni mál na hla di na pod zem ných 
vôd“).

§ 22

Pre chod práv a po vin nos tí vy plý va jú cich
z po vo le nia na oso bit né uží va nie vôd a uží va nie vôd

tre �ou oso bou

(1) Ak or gán štát nej vod nej sprá vy ne us ta no vu je
inak, prá va a po vin nos ti vy plý va jú ce z po vo le nia na
oso bit né uží va nie vôd, kto ré boli vy da né na účel spo je -
ný s vlast níc tvom ma jet ku, pre chá dza jú na ïal šie ho
na do bú da te ¾a ta ké ho ma jet ku, ak bude ten to ma je tok
na ïa lej slú ži� úče lu, na kto rý bolo po vo le nie na oso bit -
né uží va nie vôd vy da né. Ďal ší na do bú da te lia sú po vin -
ní ozná mi� or gá nu štát nej vod nej sprá vy, že do šlo
k pre cho du ale bo pre vo du vlast níc tva ma jet ku, s kto -
rým bolo spo je né po vo le nie na oso bit né uží va nie vôd,
do dvoch me sia cov odo dňa jeho usku toč ne nia.

(2) Práv nic ká oso ba ale bo fy zic ká oso ba môže na zá -
kla de klad né ho sta no vi ska or gá nu štát nej vod nej sprá -
vy umož ni� uží va nie vôd v sú la de s po vo le ním na oso -
bit né uží va nie vôd tre tej oso be.

(3) Ak vý dat nos� vy u ží va né ho zdro ja pod zem ných
vôd pre vy šu je pot re bu uží va te ¾a, or gán štát nej vod nej
sprá vy môže roz hod nú� o po u ži tí pre byt ku vody a o spô -
so be pre vádz ko va nia ta ké ho zdro ja.

§ 23

Po vo le nie na nie ktoré čin nos ti 

(1) Po vo le nie or gá nu štát nej vod nej sprá vy je pot reb -
né na 
a) vy sá dza nie, stí na nie a od stra ňo va nie stro mov a krov 

v ko ry tách vod ných to kov (ïa lej len „ko ry to“), na po -
brež ných po zem koch a v inun dač ných úze miach,

b) �až bu pie sku, štr ku, bah na (ïa lej len „rieč ny ma te -
riál“) s vý nim kou lie či vé ho bah na z po zem kov tvo ria -
cich ko ry to,

c) za sy pá va nie od sta ve ných ra mien vod ných to kov,
mo čia rov a od kry tých pod zem ných vôd.

(2) Po vo le nie pod ¾a od se ku 1 písm. a) a b) nie je  po -
trebné, ak tie to čin nos ti vy ko ná va správ ca vod né ho
toku v sú vis los ti so sprá vou vod né ho toku.

(3) Ten, kto vy ko ná va �až bu po vo le nú pod ¾a od se ku 1
písm. b), je po vin ný po jej skon če ní za me ra� a za kres li�
sku toč ný stav mies ta �až by do tech nic kej do ku men tá -
cie a túto do ku men tá ciu odo vzda� or gá nu štát nej vod -
nej sprá vy a správ co vi vod né ho toku.

§ 24

Zme na ale bo zru še nie po vo le nia
na oso bit né uží va nie vôd

(1) Or gán štát nej vod nej sprá vy môže z vlast né ho
pod netu ním vy da né po vo le nie na oso bit né uží va nie
vôd zme ni� ale bo zru ši�, ak 
a) pri vý ko ne po vo le nia na oso bit né uží va nie vôd dô jde

k zá važ né mu ale bo opa ko va né mu po ru še niu po vin -
nos tí ur če ných tým to zá ko nom ale bo ur če ných na
jeho zá kla de,

b) opráv ne ný ne vy u ží va vy da né po vo le nie na oso bit né
uží va nie vôd bez váž ne ho dô vo du dlh šie ako dva
roky,

c) roz sah vy da né ho po vo le nia na oso bit né uží va nie vôd
dlho do bo pre sa hu je sku toč nú pot re bu opráv ne né -
ho,

d) si to vy ža du je pl ne nie plá nu ma naž men tu po vo dí,
prog ra mu opat re ní a pl ne nie opat re ní na do siah nu -
tie kva li ty vôd vo vod ných út va roch po vrcho vých vôd 
ur če ných na od ber vody pre pit nú vodu, vôd vhod -
ných na kú pa nie a vôd vhod ných pre ži vot a rep ro -
duk ciu pô vod ných dru hov rýb.

(2) Or gán štát nej vod nej sprá vy zme ní ale bo zru ší
ním vy da né po vo le nie na oso bit né uží va nie vôd, ak dô j -
de k zme ne
a) kva li ta tív nych cie ¾ov ale bo li mit ných hod nôt zne čis -

te nia,
b) pod mie nok roz ho du jú cich na vy da nie po vo le nia na

oso bit né uží va nie vôd.

§ 25

Zá nik po vo le nia na oso bit né uží va nie vôd 

Po vo le nie na oso bit né uží va nie vôd za ni ká
a) uply nu tím času, na kto rý bolo vy da né,
b) zá ni kom práv nic kej oso by ale bo smr �ou fy zic kej oso -
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31) Čl. 2 a 3 ústav né ho zá ko na č. 227/2002 Z. z.  o bez peč nos ti štá tu v čase voj ny, voj no vé ho sta vu, vý ni moč né ho sta vu a nú dzo vé ho sta vu.



by, ale bo jej vy hlá se ním za mŕt vu, kto rej bolo po vo le -
nie na oso bit né uží va nie vôd vy da né, ak ne do šlo
k pre cho du opráv ne nia na ïal šie ho na do bú da te ¾a
pod ¾a § 22 ods. 1,

c) zá ni kom vod nej stav by umož ňu jú cej oso bit né uží va -
nie vôd, ak or gán štát nej vod nej sprá vy do jed né ho
roka po zá ni ku vod nej stav by ne ur čí le ho tu na jej ob -
no ve nie; v ta komto prí pa de po vo le nie na oso bit né
uží va nie vôd za ni ká uply nu tím tej to le ho ty.

§ 26

Po vo le nie na vod né stav by

(1) Po vo le nie or gá nu štát nej vod nej sprá vy sa vy ža du -
je na usku toč ne nie, zme nu ale bo na od strá ne nie vod -
nej stav by. Sta veb né úpra vy na vod nej stav be mož no
usku toč ňo va� na zá kla de po vo le nia ale bo ohlá se nia or -
gá nu štát nej vod nej sprá vy. Na usku toč ne nie jed no du -
ché ho vod né ho za ria de nia sa ne vy ža du je po vo le nie ani
ohlá se nie or gá nu štát nej vod nej sprá vy.

(2) V po vo le ní na vod né stav by or gán štát nej vod nej
sprá vy určí zá väz né podmienky32) na usku toč ne nie
stav by a uží va nie stav by.

(3) Pri vod ných stav bách má or gán štát nej vod nej
sprá vy pô sob nos� sta veb né ho úra du pod ¾a oso bit né ho
predpisu33) s vý nim kou pô sob nos ti vo ve ciach územ né -
ho roz ho do va nia a vy vlas tne nia. Or gán štát nej vod nej
sprá vy, kto rý je prí sluš ný na po vo le nie vod nej stav by,
roz ho du je aj o uží va ní stav by vy da ním ko la u dač né ho
roz hod nu tia.34)

(4) Po vo le nie or gá nu štát nej vod nej sprá vy na usku toč -
ne nie, zme nu ale bo od strá ne nie vod nej stav by je sú čas ne 
sta veb ným povolením35) a po vo le nie na jej uve de nie do
pre vádz ky je sú čas ne ko la u dač ným roz hod nu tím.36)

(5) Pri po vo ¾o va ní, vý stav be a pre vádz ke vod ných sta -
vieb je pot reb né sús tav ne sle do va� a hod no ti� ich vplyv
na po vrcho vé vody a pod zem né vody a pri hlia da� na zá -
uj my ry bár stva a na ochra nu prí ro dy a kra ji ny a dba�,
aby sa vy u ží va ním jed nej pri ro dze nej vlast nos ti vody
ne zne mož ni lo vy u ží va nie iných pri ro dze ných vlast nos -
tí vody. Pri sú be hu zá uj mov o vy u ží va nie pri ro dze ných
vlast nos tí vody môže or gán štát nej vod nej sprá vy pod -
mie ni� po vo le nie na usku toč ne nie vod nej stav by
a) jej po u ži te¾ nos �ou na viac úče lov s vy u ží va ním via ce -

rých pri ro dze ných vlast nos tí vody pre via ce rých uží -
va te ¾ov, 

b) uzav re tím do ho dy via ce rých vlast ní kov o usku toč -
ne ní spo loč nej vod nej stav by a o uzav re tí do ho dy
o jej bu dú cej pre vádz ke.

(6) Pri po vo ¾o va ní vý stav by vo do vod né ho po tru bia ve -
rej né ho vo do vo du ale bo sto ko vej sie te ve rej nej ka na li -
zá cie mimo za sta va né ho úze mia obce môže or gán štát -
nej vod nej sprá vy roz hod nú�, v akom roz sa hu ich
mož no usku toč ni� a pre vádz ko va� na cu dzom po zem -

ku; opráv ne nia sta veb ní ka na usku toč ne nie vod nej
stav by vzni ka jú na do bud nu tím prá vo plat nos ti ta ké ho -
to roz hod nu tia. 

(7) Za ob me dze nie vlast níc ke ho prá va k po zem ku
pod ¾a od se ku 6 pat rí ich vlast ní kom ná hra da pod ¾a
oso bit né ho pred pi su.37) V spo roch o ná hra du roz ho du -
je súd.

(8) Ak za nik ne po vo le nie na oso bit né uží va nie vôd,
or gán štát nej vod nej sprá vy môže roz hod nú� o pod -
mien kach ïal šie ho po ne cha nia ale bo od strá ne nia vod -
nej stav by, kto rá umož ňo va la po vo le né na kla da nie
s vo dou.

§ 27

Sú hlas 

(1) Sú hlas or gá nu štát nej vod nej sprá vy sa vy dá va na
usku toč ne nie, zme nu ale bo od strá ne nie sta vieb a za -
ria de ní ale bo na čin nos ti, na kto ré nie je pot reb né po vo -
le nie pod ¾a toh to zá ko na, kto ré však môžu ovplyv ni�
stav po vrcho vých vôd a pod zem ných vôd. Sú hlas je  po -
trebný, ak ide o
a) stav by vo vo dách a na po brež ných po zem koch, stav -

by v inun dač nom úze mí a v ochran ných pás mach
vo dá ren ských zdro jov ale bo stav by vo vzdia le nos ti
do 23 m od vzduš nej päty ochran nej hrá dze,

b) ro po vo dy a iné lí nio vé pro duk to vo dy na pre pra vu ne -
bez peč ných lá tok, dia¾ ni ce, ces ty a miest ne ko mu ni -
ká cie,

c) skla dy, ná dr že a sklád ky ne bez peč ných lá tok, stav -
by umož ňu jú ce pod zem né skla do va nie lá tok v zem -
ských du ti nách,

d) stav by ve¾ ko ka pa cit ných fa riem, kto rý mi sú far my
s ka pa ci tou ustaj ne ných zvie rat väč šou ako 400 ks
doj níc, 600 ks te liat, 500 ks mla dé ho do byt ka, 500
ks vý kr mu ho vä dzie ho do byt ka, 5 000 ks vý kr mu
oší pa ných, pro dukč né far my s ka pa ci tou 700 ks
pras níc s od cho vom pra sia tok do 30 kg ži vej váhy,
800 ks oviec, 50 000 ks nos níc, 10 000 ks broj le rov
a 100 000 ks mlá dok,

e) umies tňo va nie a od stra ňo va nie za ria de ní vo vod -
nom toku a v od kry tých pod zem ných vo dách a na ich 
bre hu, naj mä za ria de ní mo ni to ro va cie ho sys té mu
a in for mač né ho sys té mu na po zo ro va nie hla di ny,
množ stva a kva li ty vody a za ria de ní ne slú žia cich
plav be ani sprá ve vod né ho toku,

f) le tec kú ap li ká ciu hno jív a che mic kých lá tok na
ochra nu rast lín ale bo na ni če nie škod cov ale bo bu ri -
ny v chrá ne ných vo do hos po dár skych ob las tiach
a v ochran ných pás mach vo dá ren ských zdro jov.

(2) Or gán štát nej vod nej sprá vy môže ur či� pod mien -
ky a čas plat nos ti sú hla su.

(3) Or gán štát nej vod nej sprá vy pri vy dá va ní sú hla su
na stav by a za ria de nia pod ¾a od se ku 1 písm. c) vy chá -
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32) § 66 zá ko na č. 50/1976 Zb. o územ nom plá no va ní a sta veb nom po riad ku (sta veb ný zá kon) v zne ní ne skor ších pred pi sov.
33) § 120 zá ko na č. 50/1976 Zb. v zne ní ne skor ších pred pi sov.
34) § 77 zá ko na č. 50/1976 Zb. 
35) § 66 a 120 zá ko na č. 50/1976 Zb. v zne ní ne skor ších pred pi sov. 
36) § 76 ods. 1 a § 120 zá ko na č. 50/1976 Zb. v zne ní ne skor ších pred pi sov.
37) Štvr tá čas� zá ko na č. 50/1976 Zb. v zne ní ne skor ších pred pi sov.



dza z usta no ve ní § 39 ods. 2 a 3 a môže po ža do va� vy ko -
na nie pred chá dza jú ce ho zis �o va nia po stu pom pod ¾a
§ 37 ods. 1.

(4) Sú hlas pod ¾a od se ku 1 nie je pot reb ný na do čas né
stav by, za ria de nia ale bo čin nos ti, kto ré sú pot reb né pri
cvi če ní jed no tiek ar má dy, po lí cie ale bo po žiar nej ochra -
ny; v tých to prí pa doch sa vy ža du je pred chá dza jú ce pre -
ro ko va nie s or gá nom štát nej vod nej sprá vy a ak sa stav -
by ale bo čin nos ti tý ka jú vod né ho toku, aj so správ com
vod né ho toku.

(5) Sú hlas pod ¾a od se ku l písm. a) až d), kto rý je pod -
kla dom na ko na nie pod ¾a oso bit ných pred pi sov, za ni -
ká, ak sa ta ké to ko na nie ne za ča lo do jed né ho roka od
vy da nia sú hla su.

§ 28

Vy jad re nie 

(1) Pred zho to ve ním pro jek to vej do ku men tá cie stav -
by ale bo zme ny stav by je sta veb ník po vin ný po žia da�
or gán štát nej vod nej sprá vy o vy jad re nie k zá me ru stav -
by, či je pred po kla da ná stav ba ale bo zme na stav by
mož ná z h¾a di ska ochra ny vod ných po me rov a za akých 
pod mie nok ju mož no usku toč ni� a uží va�.

(2) Vy jad re nie je pot reb né aj na
a) pri pra vo va né tech no lo gic ké úpra vy vo vý rob nom

pro ce se ale bo v ob je me vý ro by, ak majú vplyv na na -
kla da nie s vo da mi,

b) ne in ves tič né úpra vy vod ných sta vieb a iných sta vieb 
a za ria de ní, ak môžu ovplyv ni� množ stvo ale bo kva li -
tu po vrcho vých vôd ale bo pod zem ných vôd,

c) �až bu pie sku a štr ku a na zem né prá ce, ak pri nich
môže dôjs� k od kry tiu hla di ny pod zem ných vôd ale -
bo k pre pa du ich nad lo žia do pod zem ných vôd,

d) geo lo gic ké práce38) a zem né prá ce vy ko ná va né na
inun dač ných úze miach a v ochran ných pás mach
vo dá ren ských zdro jov,

e) schvá le nie a zme nu les né ho hos po dár ske ho plá nu
a sú hrnné ho les né ho hos po dár ske ho plánu39) v chrá -
ne ných vo do hos po dár skych ob las tiach a v ochran -
ných pás mach vo dá ren ských zdro jov.

(3) Vy jad re nie nie je roz hod nu tím v správ nom ko na ní
a ne na hrádza po vo le nie ani sú hlas or gá nu štát nej vod -
nej sprá vy vy dá va né pod ¾a toh to zá ko na.

§ 29

Evi den cia o vo dách

(1) Evi den cia o vo dách je zá klad nou evi den ciou o sta -
ve vôd, o prá vach a po vin nos tiach práv nic kých osôb
a fy zic kých osôb pri na kla da ní s vo da mi a ich ochra ne.
Evi du jú sa v nej roz hod nu tia or gá nov štát nej vod nej
sprá vy a ich zme ny, úda je o zis �o va ní vý sky tu a hod no -
te ní sta vu po vrcho vých vôd a pod zem ných vôd a ïal šie
úda je pot reb né na vý kon štát nej vod nej sprá vy. 

(2) Evi den cia o vo dách sa čle ní na evi den ciu

a) vod ných út va rov po vrcho vých vôd a pod zem ných
vôd,

b) množ stiev a kva li ty vody vo vod ných út va roch vrá ta -
ne ich ovplyv ňo va nia ¾ud skou čin nos �ou,

c) práv a po vin nos tí vy plý va jú cich z roz hod nu tí or gá -
nov štát nej vod nej sprá vy,

d) chrá ne ných úze mí a ostat ných úze mí chrá ne ných
pod ¾a toh to zá ko na.

(3) Or gá ny štát nej vod nej sprá vy vedú evi den ciu nimi
vy da ných po vo le ní, sú hla sov a iných roz hod nu tí a po -
ve re ná oso ba ve die sú hrnnú evi den ciu o vo dách pod ¾a
čle ne nia v od se ku 2.

(4) Zá pi sy v evi den cii o vo dách majú evi denč ný cha -
rak ter a osved ču jú za pí sa né úda je až do času, kým sa
ne pre u ká že ich zme na. 

(5) Evi den cia o vo dách je prí stup ná ve rej nos ti. Kaž dý
má prá vo ro bi� si z nej vý pi sy u po ve re nej oso by a na
prí sluš nom or gá ne štát nej vod nej sprá vy. 

PIA  TA  ČASŤ
OCHRA NA VOD NÝCH PO ME ROV
A VO DÁ REN SKÝCH ZDRO JOV

§ 30

Vše obec né po vin nos ti

(1) Ten, kto vy ko ná va čin nos�, kto rá môže ovplyv ni�
stav po vrcho vých vôd a pod zem ných vôd a vod ných po -
me rov, je po vin ný vy na lo ži� pot reb né úsi lie na ich
ucho va nie a ochra nu.

(2) Vlast ník, správ ca ale bo ná jom ca (ïa lej len „vlast -
ník“) po ¾no hos po dár skych po zem kov a les ných po zem -
kov je po vin ný ich ob hos po da ro va� ta kým spô so bom,
kto rý nie len za cho vá vhod né pod mien ky na vý skyt vôd,
ale aj na po má ha zlep šo va nie vod ných po me rov; je po -
vin ný naj mä za bra ňo va� škod li vým zme nám od to ko -
vých po me rov, spla vo va niu pôdy a dba� o udr žia va nie
pôd nej vody a o zlep še nie re tenč nej schop nos ti úze mia.

(3) Or gán štát nej vod nej sprá vy môže ulo ži� vlast ní -
kom po ¾no hos po dár skych po zem kov a les ných po zem -
kov vy ko na� opat re nia sme ru jú ce k spl ne niu po vin nos -
tí uve de ných v od se ku 2.

§ 31

Chrá ne ná vo do hos po dár ska ob las�

(1) Úze mie, kto ré svo jimi prí rod ný mi pod mien ka mi
tvo rí výz namnú pri ro dze nú aku mu lá ciu vôd, vlá da
môže vy hlá si� za chrá ne nú vo do hos po dár sku ob las�.

(2) V chrá ne nej vo do hos po dár skej ob las ti mož no plá -
no va� a vy ko ná va� čin nos�, len ak sa za bez pe čí vše -
stran ná ochra na po vrcho vých vôd a pod zem ných vôd
a ochra na pod mie nok ich tvor by, vý sky tu, pri ro dze nej
aku mu lá cie vôd a ob no vy ich zá sob. 

(3) V chrá ne nej vo do hos po dár skej ob las ti mu sia by�
vý rob né zá uj my, do prav né zá uj my a iné zá uj my zo sú la -
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38) § 2 ods. 3 zá ko na č. 313/1999 Z. z.
39) § 3 a 4 zá ko na Slo ven skej ná rod nej rady č. 100/1977 Zb. o hos po dá re ní v le soch a štát nej sprá ve les né ho hos po dár stva v zne ní ne skor -

ších pred pi sov.



de né s po žia dav ka mi pod ¾a od se ku 2 už pri spra cú va ní
kon cep cií roz vo ja úze mia a územ nop lá no va cej do ku -
men tá cie.

(4) V chrá ne nej vo do hos po dár skej ob las ti sa za ka zu -
je 
a) sta va� ale bo roz ši ro va� 

1. nové prie my sel né zdro je ale bo jest vu jú ce prie my -
sel né zdro je, v kto rých sa vy rá ba jú ale bo na vý ro -
bu po u ží va jú ne bez peč né lát ky, s vý nim kou roz ši -
ro va nia a pre stav by jest vu jú cich prie my sel ných
zdro jov, kto rý mi sa do siah ne účin nejšia ochra na
vôd, a no vých prie my sel ných zdro jov, ak sa uplat -
nia naj lep šie do stup né tech ni ky za bez pe ču jú ce
vy so ký stu peň ochra ny vôd,

2. nové prie my sel né zdro je ale bo jest vu jú ce prie my -
sel né zdro je, kto ré pro du ku jú prie my sel né od pa -
do vé vody ob sa hu jú ce ob zvláš� škod li vé lát ky,

3. ro po vo dy a iné lí nio vé pro duk to vo dy na pre pra vu
ne bez peč ných lá tok,

4. skla dy rop ných lá tok s cel ko vou ka pa ci tou väč -
šou ako 1 000 m 3, na Žit nom ostrove40) s cel ko vou
ka pa ci tou väč šou ako 200 m3 a s ka pa ci tou jed -
not li vých ná dr ží väč šou ako 50 m3,

5. ve te ri nár ne asa nač né za ria de nia a sa ni tár ne bi -
tún ky,

6. stav by ve¾ ko ka pa cit ných fa riem, 
7. stav by hro mad nej rek re á cie ale bo in di vi du ál nej

rek re á cie bez za bez pe če nia čis te nia ko mu nál -
nych od pa do vých vôd, 

b) vy ko ná va� le tec kú ap li ká ciu hno jív a che mic kých lá -
tok na ochra nu rast lín ale bo na ni če nie škod cov ale -
bo bu ri ny v blíz kos ti po vrcho vých vôd a od kry tých
pod zem ných vôd, kde môže dôjs� k zne čis te niu vôd
ale bo k ohroz e niu kva li ty a zdra vot nej bez chyb nos ti
vôd,

c) vy ko ná va� ploš né od vod ne nie les ných po zem kov
v ta kom roz sa hu, kto rým sa pod stat ne na ru šia vod -
né po me ry v chrá ne nej ob las ti pri ro dze nej aku mu lá -
cie vôd,

d) od vod ňo va� po ¾no hos po dár ske po zem ky vo vý me re
väč šej ako 50 ha sú vis lej plo chy,

e) �a ži� ra še li nu v množ stve väč šom ako 500 000 m3 na
jed nom mies te,

f) �a ži� ne vy hra de né nerasty41) po vrcho vým spô so bom
ale bo vy ko ná va� iné zem né prá ce, kto rý mi sa od kry -
je sú vis lá hla di na pod zem ných vôd, s vý nim kou �až -
by s mož nos �ou ná sled né ho vo do hos po dár ske ho vy -
u ži tia prie sto ru lo ži ska,

g) uk la da� rá dio ak tív ny od pad,
h) bu do va� sklád ky na ne bez peč ný od pad. 

(5) Pri pa se ní hos po dár skych zvie rat na úze mí chrá -
ne nej vo do hos po dár skej ob las ti tre ba dba� na ochra nu
pôdy pro ti eró zii a na ochra nu po vrcho vých vôd. 

(6) Zá kaz pod ¾a od se ku 4 písm. d) až f) sa ne vz�a hu je

na čin nos�, pri kto rej sa na zá kla de hyd ro ge o lo gic ké ho
prie sku mu pre u ká že, že ne ov plyv ní vy u ži te¾ né množ -
stvo pod zem nej vody v zber nej ob las ti. Zá kaz pod ¾a od -
se ku 4 písm. e) sa ne vz�a hu je na usku toč ne nie vod nej
ná dr že.

(7) Or gán štát nej vod nej sprá vy môže v jed not li vých
prí pa doch po vo li� vý nim ku zo zá ka zu pod ¾a od se ku 4
písm. a) tre tie ho bodu, ak ide o ve rej no pros peš nú stav -
bu pod ¾a oso bit né ho pred pi su42) ale bo ak sa v pro ce se
po su dzo va nia vply vov na ži vot né pros tre die pod ¾a oso -
bit né ho predpisu43) pre u ká že, že na vr ho va né tech nic ké 
opat re nia za bez pe čia účin nú ochra nu vôd a vod ných
po me rov.

§ 32

Ochran né pás ma vo dá ren ských zdro jov

(1) Na ochra nu vý dat nos ti kva li ty a zdra vot nej bez -
chyb nos ti vody vo dá ren ských zdro jov, kto ré sa vy u ží -
va jú, or gán štát nej vod nej sprá vy určí ochran né pás ma
na zá kla de po sud ku or gá nu na ochra nu zdra via.44) Ak
to vy ža du jú zá važ né okol nos ti, môže or gán štát nej vod -
nej sprá vy ur či� ochran né pás ma aj pre vy u ži te¾ né vo -
dá ren ské zdro je a pre vod né zdro je ur če né na od ber pre
pit nú vodu s ka pa ci tou niž šou, ako sú de fi no va né vo -
dá ren ské zdro je. Ur če né ochran né pás ma sú sú čas ne
pás ma mi hy gie nic kej ochra ny pod ¾a oso bit né ho pred -
pi su.45)

(2) Ochran né pás ma vo dá ren ských zdro jov sa čle nia
na ochran né pás mo I. stup ňa, kto ré slú ži na jeho
ochra nu v bez pros tred nej blíz kos ti mies ta od be ru vôd
ale bo zá chyt né ho za ria de nia, a na ochran né pás mo II.
stup ňa, kto ré slú ži na ochra nu vo dá ren ské ho zdro ja
pred ohroz e ním zo vzdia le nej ších miest. Na zvý še nie
ochra ny vo dá ren ské ho zdro ja môže or gán štát nej vod -
nej sprá vy ur či� aj ochran né pás mo III. stup ňa. 

(3) Ak pod mien ky na úze mí ochran né ho pás ma
I. stup ňa za bez pe ču jú v dos ta toč nej mie re ochra nu
 výdatnosti, kva li ty a zdra vot nej bez chyb nos ti  vodá -
renského zdro ja, ïal šie stup ne ochran ných pásiem sa
ne ur ču jú.

(4) Ná vrh na ur če nie ochran ných pá siem vo dá ren -
ské ho zdro ja je po vin ný poda� ten, kto má po vo le nie na
od ber vody, ale bo ten, kto žia da o po vo le nie na od ber
vody z vo dá ren ské ho zdro ja. Pri od be roch vody z vo dá -
ren ských ná dr ží ná vrh na ur če nie ochran ných pá siem
je po vin ný poda� vlast ník ale bo sta veb ník vod nej stav -
by slú žia cej na vzdú va nie vody v tej to vo dá ren skej ná -
dr ži. Sú čas �ou ná vr hu na ur če nie ochran ných pá siem
vo dá ren ské ho zdro ja pod zem nej vody je od bor ný hyd -
ro ge o lo gic ký po su dok.

(5) Roz hod nu tím o ur če ní ochran ných pá siem vo dá -
ren ské ho zdro ja sa ur čia ich hra ni ce a spô sob ochra ny,
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40) Na ria de nie vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 46/1978 Zb. o chrá ne nej ob las ti pri ro dze nej aku mu lá cie vôd na Žit nom ostro ve v zne ní
ne skor ších pred pi sov.

41) § 3 zá ko na č. 44/1988 Zb. v zne ní ne skor ších pred pi sov.
42) Na prí klad na ria de nie vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 64/1998 Z. z., kto rým sa vy hla su je zá väz ná čas� územ né ho plá nu ve¾ ké ho územ né -

ho cel ku Bra ti slav ský kraj v zne ní ne skor ších pred pi sov.
43) Zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 127/1994 Z. z.  o po su dzo va ní vply vov na ži vot né pros tre die v zne ní ne skor ších pred pi sov.
44) Zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 272/1994 Z. z. v zne ní ne skor ších pred pi sov.
45) § 4 ods. 1 písm. j) zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 272/1994 Z. z. 



naj mä zá ka zy ale bo ob me dze nia čin nos tí, kto ré po ško -
dzu jú ale bo ohroz u jú množ stvo a kva li tu vody ale bo
zdra vot nú bez chyb nos� vody vo dá ren ské ho zdro ja, ako
aj tech nic ké úpra vy na ochra nu vo dá ren ské ho zdro ja
a iné opat re nia, kto ré sa majú v ochran nom pás me vy -
ko na�. Prá va a po vin nos ti vy plý va jú ce z roz hod nu tí
o ur če ní ochran ných pá siem vo dá ren ské ho zdro ja pre -
chá dza jú na ïal šie ho na do bú da te ¾a ale bo uží va te ¾a
ma jet ku, s kto rým sú tie to prá va a po vin nos ti spo je né. 

(6) Za pre u ká za né ob me dze nie uží va nia po zem kov
v ochran ných pás mach vo dá ren ských zdro jov pat rí
vlast ní ko vi po zem kov ná hra da ma jet ko vej ujmy v pri -
me ra nom a pre u ká za te¾ nom roz sa hu, kto rú je po vin ný
pos kyt nú� na jeho žia dos� ten, kto odo be rá vodu, ale bo
ten, kto žia da o po vo le nie na od ber vody z vo dá ren ské -
ho zdro ja; pri vo dá ren skej ná dr ži vlast ník ale bo sta veb -
ník vod nej stav by slú žia cej na vzdú va nie vody vo vo dá -
ren skej ná dr ži. Ma jet ko vú ujmu mož no uhra di� na
zá kla de do ho dy o ur če ní výš ky za roč né, prí pad ne dlh -
šie ob do bie ale bo do ho dy o jed no razo vej ná hra de. Ak sa 
ne do siah ne do ho da, výš ka ma jet ko vej ujmy sa určí na
zá kla de zna lec ké ho po sud ku pod ¾a oso bit né ho pred pi -
su.46) Po zem ky v ochran nom pás me I. stup ňa mož no vo
ve rej nom zá uj me vy vlas tni�.37)

(7) Ná kla dy spo je né s tech nic ký mi úpra va mi na ochra -
nu vo dá ren ské ho zdro ja je po vin ný uhra di� ten, kto odo -
be rá vodu, ale bo ten, kto žia da o po vo le nie na od ber vody
z vo dá ren ské ho zdro ja; pri vo dá ren ských ná dr žiach
vlast ník ale bo sta veb ník vod nej stav by slú žia cej na vzdú -
va nie vody.

(8) V spo roch o úhra du ma jet ko vej ujmy a o zná ša ní
ná kla dov spo je ných s tech nic ký mi úpra va mi roz ho du je 
súd.

(9) Or gán štát nej vod nej sprá vy môže roz hod nu tie
o ur če ní ochran ných pá siem vo dá ren ské ho zdro ja zme -
ni� ale bo na hra di� no vým roz hod nu tím; ak po mi nu li
dô vo dy ochra ny vo dá ren ské ho zdro ja, vy da né roz hod -
nu tie zru ší.

§ 33

Cit li vé ob las ti

(1) Cit li vé ob las ti sú vod né út va ry po vrcho vých vôd,
a) v kto rých do chá dza ale bo môže dôjs� v dô sled ku zvý -

še nej kon cen trá cie ži vín [§ 2 písm. ac)] k ne žiadu ce -
mu sta vu kva li ty vôd,

b) kto ré sa vy u ží va jú ako vo dá ren ské zdro je ale bo sú
vy u ži te¾ né ako vo dá ren ské zdro je,

c) kto ré si vy ža du jú v zá uj me zvý še nej ochra ny vôd
vyš ší stu peň čis te nia vy púš �a ných od pa do vých vôd. 

(2) Kri té riá na iden ti fi ká ciu cit li vých ob las tí sú uve -
de né v prí lo he č. 3.

(3) Mi nis ter stvo pra vi del ne pre hod no cu je vy me dze né 
cit li vé ob las ti v ča so vých úse koch nie dlh ších ako šty ri
roky. 

§ 34

Zra ni te¾ né ob las ti

(1) Zra ni te¾ né ob las ti sú po ¾no hos po dár sky vy u ží va -
né úze mia, z kto rých od te ka jú vody zo zrá žok do po -
vrcho vých vôd ale bo vsa ku jú do pod zem ných vôd,
v kto rých je kon cen trá cia du sič na nov vyš šia ako
50 mg.l-1 ale bo sa môže v blíz kej bu dúc nos ti pre kro či�. 

(2) Kri té riá na iden ti fi ká ciu vôd v zra ni te¾ ných ob las -
tiach sú uve de né v prí lo he č. 4.

(3) Mi nis ter stvo pra vi del ne pre hod no cu je vy me dze né 
zra ni te¾ né ob las ti v ča so vých úse koch nie dlh ších ako
šty ri roky. 

§ 35 

Ochra na vôd pred zne čis te ním du sič nan mi
z po ¾no hos po dár skych zdro jov

(1) Ochra na vôd pred zne čis te ním du sič nan mi z po ¾ -
no hos po dár skych zdro jov sa za bez pe ču je na po ¾no hos -
po dár sky vy u ží va ných úze miach naj mä vy ko na ním
pot reb ných opat re ní pri skla do va ní, ma ni pu lá cii a ap li -
ká cii prí rod ných hno jív a prie my sel ných hno jív a vhod -
ný mi spô sob mi ob rá ba nia pôdy. 

(2) Za bez pe če nie vše obec ne pri ja te¾ nej úrov ne ochra -
ny vôd pred zne čis �o va ním du sič nan mi z po ¾no hos po -
dár skych zdro jov upra vu je Kó dex správ nej po ¾no hos -
po dár skej pra xe, kto rý vy pracú va mi nis ter stvo
pô do hos po dár stva. Zá klad né po žia dav ky na vy pra co -
va nie Kó de xu správ nej po ¾no hos po dár skej pra xe sú
uve de né v čas ti A prí lo hy č. 5. 

(3) V zra ni te¾ ných ob las tiach sa za bez pe ču je zvý še ná
ochra na vôd pred po ¾no hos po dár skym zne čis te ním
uplat ňo va ním naj nov ších ve dec kých po znat kov a tech -
nic kých po znat kov, prí rod ných pod mie nok a pot re by
ochra ny vôd pod ¾a Prog ra mu po ¾no hos po dár skych čin -
nos tí. Zá klad né po žia dav ky na vy pra co va nie Prog ra mu
po ¾no hos po dár skych čin nos tí sú uve de né v čas ti B prí -
lo hy č. 5. 

(4) Mi nis ter stvo pô do hos po dár stva vydá a pra vi del ne
pre hod no cu je Prog ram po ¾no hos po dár skej čin nos ti
v ča so vých úse koch nie dlh ších ako šty ri roky pod ¾a vý -
sled kov mo ni to ro va nia kva li ty vôd.

§ 36

Vy púš �a nie od pa do vých vôd a oso bit ných vôd
do po vrcho vých vôd 

(1) Ko mu nál ne od pa do vé vody, kto ré vzni ka jú v ag lo -
me rá ciách, mož no od vá dza� len ve rej nou ka na li zá ciou. 
Tam, kde vý stav ba ve rej nej ka na li zá cie vy ža du je ne pri -
me ra ne vy so ké ná kla dy ale bo jej vy bu do va ním sa ne do -
siah ne vý raz né zlep še nie ži vot né ho pros tre dia, mož no
po u ži� iné vhod né spô so by od vá dza nia ko mu nál nych
od pa do vých vôd, kto rý mi sa do siah ne rov na ká úro veň
ochra ny vôd ako pri od vá dza ní tých to vôd ve rej nou ka -
na li zá ciou.
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(2) Ag lo me rá ciou je územ ne ohra ni če ná ob las�, v kto -
rej je osíd le nie ale bo hos po dár ska čin nos� na to¾ ko roz -
vi nutá, že je opod stat ne né od vá dza� z nich ko mu nál ne
od pa do vé vody sto ko vou sie �ou.

(3) V ag lo me rá ciách od 2 000 do 10 000 ek vi va lent -
ných oby va te ¾ov, kto ré ne ma jú vy bu do va nú ve rej nú
ka na li zá ciu, a v ag lo me rá ciách men ších ako 2 000 ek -
vi va lent ných oby va te ¾ov, v kto rých je vy bu do va ná ve -
rej ná ka na li zá cia bez pri me ra né ho čis te nia, sa za bez -
pe čí vy púš �a nie ko mu nál nych od pa do vých vôd pod ¾a
od se ku 1 do 31. de cem bra 2015 a v ag lo me rá ciách nad
10 000 ek vi va lent ných oby va te ¾ov do 31. de cem bra
2010 pod ¾a plá nu roz vo ja ve rej ných vo do vo dov a ve rej -
ných ka na li zá cií.47)

(4) Ko mu nál ne od pa do vé vody a or ga nic ky zne čis te né 
prie my sel né od pa do vé vody vy púš �a né do po vrcho vých
vôd mu sia pred ich vy púš �a ním pre js� se kun dár nym
čis te ním, prí pad ne pri me ra ným čis te ním, kto ré za ru -
čia li mit né hod no ty zne čis te nia za bež ných kli ma tic -
kých pod mie nok. Vo vy so ko hor skom pros tre dí, kde je
účin nos� bio lo gic ké ho čis te nia ve¾ mi níz ka, môže sa od
toh to stup ňa čis te nia upus ti�, ak sa od bor ným po sú de -
ním pre u ká že, že ne dô jde k ne priaz ni vé mu vply vu na
ži vot né pros tre die.

(5) Pri po vo ¾o va ní vy púš �a nia od pa do vých vôd a oso -
bit ných vôd do po vrcho vých vôd je or gán štát nej vod nej
sprá vy via za ný usta no ve ný mi uka zo va te¾ mi vy jad ru jú -
ci mi stav po vrcho vých vôd, li mit ný mi hod no ta mi zne -
čis te nia v od pa do vých vo dách a oso bit ných vo dách
a po žia dav ka mi na kva li tu po vrcho vých vôd, pri čom
pri hlia da na pot re bu
a) za bez pe če nia vy ho vu jú ce ho sta vu po vrcho vých vôd

a pod zem ných vôd, vod ných eko sys té mov a na vodu
via za ných kra jin ných eko sys té mov,

b) zni žo va nia zne čis te nia od pa do vých vôd v mies te ich
vzni ku a mož nos ti opä tov né ho po u ží va nia od pa do -
vých vôd.

(6) Vy púš �a nie od pa do vých vôd s ob sa hom ob zvláš�
škod li vých lá tok z no vých prie my sel ných zdro jov mož -
no po vo li�, len ak sa v nich uplat nia naj lep šie do stup né
tech ni ky, pri čom sa pri hlia da na rov nos� pod mie nok
hos po dár skej sú �a že. V zá uj me ochra ny vôd a vod ných
po me rov môže or gán štát nej vod nej sprá vy pre vy púš -
�a né od pa do vé vody a oso bit né vody ur či� prí pust né
hod no ty zne čis te nia prís nej šie, ako sú li mit né hod no ty
zne čis te nia, ale bo ur či� ïal šie prí pust né hod no ty zne -
čis te nia.

(7) Prí pust né hod no ty zne čis te nia od pa do vých vôd
a oso bit ných vôd ne mož no za bez pe či� ich rie de ním
s iný mi vo da mi; toto sa ne vz�a hu je na od pa do vé vody
vy púš �a né z tech no lo gic kých za ria de ní ató mo vých
elek trár ní. 

(8) Ak sa vy ko na jú všet ky opat re nia, kto ré za me dzia
ale bo zmier nia ne priaz ni vý vplyv vy púš �a ných od pa do -
vých vôd ale bo oso bit ných vôd na stav vody v re ci pien -
te, môže or gán štát nej vod nej sprá vy po vo li� na ur če ný
čas vy púš �a nie od pa do vých vôd a oso bit ných vôd do

po vrcho vých vôd vý ni moč ne nad rá mec li mit ných hod -
nôt zne čis te nia po čas
a) skú šob nej pre vádz ky čis tiar ne od pa do vých vôd,
b) opráv čis tiar ne od pa do vých vôd, sto ko vej sie te ale bo

jej ob jektov,
c) po rúch tech nic kých za ria de ní a iných pre vádz ko -

vých po rúch ob jektov čis tiar ne od pa do vých vôd.

(9) Od pa do vé vody z od ¾ah čo va cích ob jektov mož no
vy púš �a� do po vrcho vých vôd v rám ci po vo le né ho vy -
púš �a nia od pa do vých vôd z ve rej nej ka na li zá cie po čas
tr va nia prí va lo vých daž ïov. Pri vý stav be a pre vádz ke
sto ko vej sie te tre ba vy ko na� s pri hliad nu tím na miest -
ne po me ry opat re nia na zmier ne nie ne priaz ni vé ho
vply vu vy púš �a ných od pa do vých vôd na re ci pient pod -
¾a vy ko ná va cie ho pred pi su.10) 

(10) Od pa do vé vody zo zdra vot níc kych za ria de ní ur -
če ných na lieč bu pre nos ných cho rôb, ma ni pu lá ciu
ale bo spra co va nie in fekč né ho ma te riá lu ob sa hu jú ce -
ho pô vod cov cho rôb pre nos ných vo dou sa mu sia po
vy čis te ní pred ich vy púš �a ním dez in fi ko va�. Na za bez -
pe če nie zvý še nej ochra ny vôd môže or gán štát nej vod -
nej sprá vy po ža do va� dez in fek ciu od pa do vých vôd aj
z iných zdra vot níc kych za ria de ní a za ria de ní pro du -
ku jú cich in fekč né vody. 

(11) Vy púš �a� čis tia ren ský kal a ob sah žúmp do po -
vrcho vých vôd a do pod zem ných vôd je za ká za né. S čis -
tia ren ským ka lom tre ba na kla da� tak, aby sa mi ni ma li -
zo va li ne priaz ni vé vply vy na ži vot né pros tre die.

(12) Usta no ve nie od se ku 5 sa pri me ra ne vz�a hu je aj
na oso bit né uží va nie vôd po vo ¾o va né pod ¾a § 21 ods. 1
písm. f), ak vy púš �a né vody ob sa hu jú škod li vé lát ky
ale bo ob zvláš� škod li vé lát ky.

(13) Vy púš �a nie vôd z po vrcho vé ho od to ku do po vrcho -
vých vôd mož no po vo li� len vte dy, ak sú vy bu do va né za -
ria de nia na za chy tá va nie plá va jú cich lá tok. Vy púš �a nie
vôd z po vrcho vé ho od to ku do po vrcho vých vôd s ob sa -
hom zne čis �u jú cich lá tok, kto ré môžu ne priaz ni vo
ovplyv ni� kva li tu po vrcho vých vôd, mož no po vo li� len
vte dy, ak sú vy bu do va né aj za ria de nia, kto ré za bez pe čia
ich za chy tá va nie.

§ 37

Vy púš �a nie od pa do vých vôd a oso bit ných vôd
do pod zem ných vôd

(1) Or gán štát nej vod nej sprá vy vydá po vo le nie na vy -
púš �a nie od pa do vých vôd ale bo oso bit ných vôd do pod -
zem ných vôd len po pred chá dza jú com zis �o va ní, kto ré
môže vy ko na� iba opráv ne ná oso ba pod ¾a oso bit né ho
pred pi su.48) Pred chá dza jú ce zis �o va nie sa za me ria naj -
mä na 
a) pre skú ma nie a zhod no te nie hyd ro ge o lo gic kých po -

me rov prí sluš nej ob las ti,
b) zhod no te nie samo čis tia cich schop nos tí pôdy a hor -

ni no vé ho pros tre dia da nej lo ka li ty v prí sluš nej ob -
las ti,
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c) pre skú ma nie a zhod no te nie mož ných ri zík zne čis te -
nia a zhor še nia kva li ty pod zem ných vôd. 

(2) Pred chá dza jú ce zis �o va nie za bez pe čí žia da te¾
o vy da nie po vo le nia na svoj ná klad.

(3) Od pa do vé vody ale bo oso bit né vody s ob sa hom
škod li vých lá tok mož no vy púš �a� iba do ta ké ho út va ru
pod zem nej vody, kto ré ho voda bola na zá kla de pred -
chá dza jú ce ho zis �o va nia ozna če ná ako tr va lo ne -
vhodná na aké ko¾ vek po u ží va nie, a ak sa pre u ká že, že
tech nic ký mi opat re nia mi sa za brá ni roz ší re niu tých to
lá tok do oko li tých vod ných út va rov ale bo ne dô jde k po -
ško de niu iných eko sys té mov. 

(4) Na vy da nie po vo le nia na vy púš �a nie splaš ko vých
od pa do vých vôd do pod zem ných vôd z osa mo te ných
obyd lí, kto ré ne mož no pri po ji� na ve rej nú ka na li zá ciu,
sa pred chá dza jú ce zis �o va nie ne vy ža du je, ak sa na chá -
dza jú mimo ochran ných pá siem vo dá ren ských zdro jov.

(5) Vy púš �a nie od pa do vých vôd a oso bit ných vôd
s ob sa hom ob zvláš� škod li vých lá tok a vy púš �a nie od -
pa do vých vôd zo zdra vot níc kych za ria de ní uve de ných
v § 36 ods. 10 a z iných in fekč ných za ria de ní a z tech no -
lo gic kých za ria de ní ató mo vých elek trární do pod zem -
ných vôd je za ká za né.

(6) Na zá kla de priaz ni vých vý sled kov pred chá dza jú -
ce ho zis �o va nia môže or gán štát nej vod nej sprá vy po vo -
li� vy púš �a nie po u ži tých geo ter mál nych vôd, oso bit -
ných vôd ale bo vôd vy čer pa ných pri sta veb ných
prá cach do toho is té ho hyd ro ge o lo gic ké ho ko lek to ra,
z kto ré ho sa odob rali. 

(7) Na vy púš �a nie od pa do vých vôd a oso bit ných vôd
do pod zem ných vôd pla tia pri me ra ne usta no ve nia § 36
ods. 4 až 7. 

(8) Na vy púš �a nie vôd z po vrcho vé ho od to ku do pod -
zem ných vôd pri me ra ne pla tí pos tup pod ¾a § 36 ods. 9
druhej vety; pos tup pod ¾a od se kov 1 a 3 sa uplat ní len
pri ich pria mom vy púš �a ní do pod zem ných vôd. 

§ 38

Vy púš �a nie od pa do vých vôd a oso bit ných vôd
do ve rej nej ka na li zá cie

(1) Na vy púš �a nie prie my sel ných od pa do vých vôd
a oso bit ných vôd s ob sa hom ob zvláš� škod li vých lá tok
do ve rej nej ka na li zá cie je pot reb né po vo le nie or gá nu
štát nej vod nej sprá vy.

(2) Or gán štát nej vod nej sprá vy po vo lí vy púš �a nie
prie my sel ných od pa do vých vôd a oso bit ných vôd s ob -
sa hom ob zvláš� škod li vých lá tok do ve rej nej ka na li zá -
cie, ak žia da te¾ pre u ká že, že pri ich vy púš �a ní sa 
a) ne po ško dí sto ko vá sie� a čis tia reň od pa do vých vôd

a ne ohro zí sa zdra vie za mest nan cov pri ich pre vádz -
ko va ní,

b) ne ohro zí pre vádz ka čis tiar ne od pa do vých vôd, spra -
co va nie kalu a jeho ïal šie vy u ži tie,

c) ne pre kro čia prí pust né hod no ty zne čis te nia ur če né
pre vy púš �a nie od pa do vých vôd z ve rej nej ka na li zá -
cie a ne ov plyv nia sa kva li ta tív ne cie le.

(3) Na po vo ¾o va nie vy púš �a nia prie my sel ných od pa -
do vých vôd a oso bit ných vôd s ob sa hom ob zvláš� škod -
li vých lá tok do ve rej nej ka na li zá cie pla tí pri me ra ne
usta no ve nie § 36 ods. 5.

(4) Po vo le nie na vy púš �a nie prie my sel ných od pa do -
vých vôd a oso bit ných vôd s ob sa hom ob zvláš� škod li -
vých lá tok do ve rej nej ka na li zá cie mož no vy da� naj viac
na šty ri roky.

(5) Or gán štát nej vod nej sprá vy môže plat nos� po vo -
le nia na vy púš �a nie prie my sel ných od pa do vých vôd
a oso bit ných vôd s ob sa hom ob zvláš� škod li vých lá tok
do ve rej nej ka na li zá cie pre dĺ ži�, ak sa ne zme nia pod -
mien ky, za kto rých sa toto po vo le nie vy dalo. 

(6) Na zme nu, zru še nie ale bo do čas né ob me dze nie
po vo le nia na vy púš �a nie prie my sel ných od pa do vých
vôd a oso bit ných vôd s ob sa hom ob zvláš� škod li vých lá -
tok do ve rej nej ka na li zá cie pla tia pri me ra nie usta no ve -
nia § 24 a na jeho zá nik pla tia pri me ra ne usta no ve nia
§ 25.

§ 39

Za ob chá dza nie s ne bez peč ný mi lát ka mi

(1) Za za ob chá dza nie s ne bez peč ný mi lát ka mi sa na
úče ly toh to zá ko na po va žu je vý rob ný pro ces ale bo iná
čin nos�, pri ktorej sa tie to lát ky vy rá ba jú, spra cú va jú,
po u ží va jú, pre pra vu jú a skla du jú ale bo sa s nimi za ob -
chá dza iným spô so bom.

(2) Ten, kto za ob chá dza s ne bez peč ný mi lát ka mi, je
po vin ný do dr žia va� oso bit né pred pi sy,49) kto ré usta no -
vu jú, za akých pod mie nok mož no s ta kými to lát ka mi
za ob chá dza� z h¾a di ska ochra ny kva li ty po vrcho vých
vôd a pod zem ných vôd. Ak za ob chá dza nie s ne bez peč -
ný mi lát ka mi z h¾a di ska ochra ny vôd ne up ra vu jú oso -
bit né pred pi sy, je ten, kto s ta kými to lát ka mi za ob chá -
dza, po vin ný uro bi� pot reb né opat re nia, aby pri
za ob chá dza ní s nimi ne vnik li do po vrcho vých vôd ale bo 
do pod zem ných vôd ale bo ne ohro zi li ich kva li tu. Ta -
kými to opat re nia mi sú naj mä:
a) umies tňo va� stav by a za ria de nia, v kto rých sa za ob -

chá dza s ne bez peč ný mi lát ka mi tak, aby sa pri mi -
mo riad nych okol nos tiach moh lo účin ne za brá ni�
ne žia du ce mu úni ku tých to lá tok do pôdy, pod zem -
ných vôd ale bo do sto ko vej sie te a aby sa tým za brá -
ni lo ich ne žiad uce mu zmie ša niu s od pa do vý mi vo da -
mi ale bo s vo dou z po vrcho vé ho od to ku,

b) po u ží va� len také za ria de nia, tech no lo gic ké po stu py
ale bo iné spô so by za ob chá dza nia s ne bez peč ný mi
lát ka mi, kto ré sú vhod né aj z h¾a di ska ochra ny vôd,

c) za bez pe čo va� pre vádz ku sta vieb a za ria de ní za mest -
nan ca mi oboz ná me ný mi s oso bit ný mi pred pis mi,
bez peč nost ný mi pred pis mi a s pod mien ka mi ur če -
ný mi na za ob chá dza nie s ne bez peč ný mi lát ka mi
z h¾a di ska ochra ny vôd, 

d) pra vi del ne vy ko ná va� kon tro ly skla dov a sklá dok,
skúš ky tes nos ti po tru bí, ná dr ží a pros tried kov na
pre pra vu ne bez peč ných lá tok, ako aj vy ko ná va� ich
pra vi del nú údrž bu a op ra vu, 

e) vy bu do va� a riad ne pre vádz ko va� účin né kon trol né
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sys té my na včas né zis te nie úni ku ne bez peč ných lá -
tok, na pra vi del né hod no te nie vý sled kov sle do va nia
a ozna mo va� vý sled ky or gá nu štát nej vod nej sprá vy,

f) ïal šie opat re nia pot reb né pod ¾a cha rak te ru ne bez -
peč nej lát ky a spô so bu za ob chá dza nia s ňou.

(3) Ten, kto pra vi del ne za ob chá dza v rám ci vý rob né -
ho pro ce su ale bo inej čin nos ti s tu hý mi škod li vý mi lát -
ka mi v množ stve väč šom ako 1 t ale bo s kva pal ný mi
škod li vý mi lát ka mi v množ stve väč šom ako 1 m3 ale bo
za ob chá dza s tu hý mi ob zvláš� škod li vý mi lát ka mi
v množ stve väč šom ako 0,3 t ale bo s kva pal ný mi ob -
zvláš� škod li vý mi lát ka mi v množ stve väč šom ako
0,3 m3, je po vin ný vy ko na� ok rem opat re ní uve de ných
v od se ku 2 aj tie to opat re nia:
a) zos ta vi� plán pre ven tív nych opat re ní na za me dze nie

vzni ku ne ov lá da te¾ né ho úni ku ne bez peč ných lá tok
do ži vot né ho pros tre dia a na pos tup v prí pa de ich
úni ku (ïa lej len „ha va rij ný plán“), pred lo ži� ho or gá -
nu štát nej vod nej sprá vy na schvá le nie a oboz ná mi�
s ním za mest nan cov,

b) vy ba vi� pra co vi ská špe ciál ny mi prí stroj mi a  pro -
striedkami pot reb ný mi na zneš kod ne nie úni ku ne -
bez peč ných lá tok do vôd ale bo pros tre dia sú vi sia ce -
ho s vo dou.

(4) Or gán štát nej vod nej sprá vy môže ulo ži� tomu, kto 
za ob chá dza s ne bez peč ný mi lát ka mi v množ stve uve -
de nom v od se ku 3, po vin nos� mo ni to ro va� ich vplyv na
pod zem né vody a spô sob ozna mo va nia jeho vý sled kov.

(5) Ak je za ob chá dza nie s ne bez peč ný mi lát ka mi spo -
je né so zvý še ným ne bez pe čen stvom ohroz e nia kva li ty
po vrcho vých vôd ale bo pod zem ných vôd, môže or gán
štát nej vod nej sprá vy ulo ži� tomu, kto za ob chá dza s ne -
bez peč ný mi lát ka mi v množ stve men šom, ako je usta -
no ve né v od se ku 3 pr vej vete, vy ko na� opat re nia pod ¾a
od se ku 3 písm. a) a b), prí pad ne ulo ži� aj po vin nos� mo -
ni to ro va� vplyv za ob chá dza nia s ne bez peč ný mi lát ka mi 
na pod zem né vody.

(6) Kon tro lu a skúš ky tes nos ti pod ¾a od se ku 2
písm. d) môže vy ko ná va� iba od bor ne spô so bi lá oso ba
s cer ti fi ká tom na kva li fi ká ciu na ne deš truk tív ne skú -
ša nie.

(7) S po u ži tý mi obal mi ne bez peč ných lá tok sa za ob -
chá dza ako s ne bez peč ný mi lát ka mi. 

(8) Ten, kto za ob chá dza s ob zvláš� škod li vý mi lát ka -
mi, je po vin ný vies� zá zna my o dru hoch tých to lá tok,
ich množ stvách, ča so vej po stup nos ti za ob chá dza nia
s nimi, ob sa hu ich účin ných zlo žiek a ich vlast nos tiach
naj mä vo vz�a hu k vo dám, k pôd ne mu a hor ni no vé mu
pros tre diu sú vi sia ce mu s vo dou; tie to in for má cie  po -
skytne roč ne or gá nu štát nej vod nej sprá vy naj ne skôr
do 31. mar ca na sle du jú ce ho roka a na po žia da nie po -
ve re nej oso be.

(9) Ak ne dô jde k tr va lé mu zhor še niu kva li ty vôd,
môže or gán štát nej vod nej sprá vy po vo li� po u ži tie škod -
li vých lá tok v ne vy hnut nej mie re a na ob me dze ný čas 
a) na úpra vu a udr žia va nie vod né ho toku,
b) na kŕ me nie vod nej hy di ny, rýb a iných vod ných ži vo -

čí chov,
c) na dez in fek ciu vody po u ží va nej na re kre ačné kú pa -

nie,

d) na od strá ne nie ne žiad ucej ve ge tá cie ale bo škod li -
vých ži vo čí chov vo vode,

e) na od strá ne nie zne čis te nia z pôdy a pod zem ných
vôd,

f) ako in di ká to ro vé lát ky pri
1. me ra ní prie to ku vody a zis �o va ní sme ru prú de nia

vody,
2. hyd ro dy na mic kých skúš kach pod zem ných vôd.

(10) Umý va� mo to ro vé vo zid lá a me cha niz my v po -
vrcho vých vo dách ale bo od kry tých pod zem ných vo -
dách, ale bo na mies tach, z kto rých by unik nu té po hon -
né lát ky ale bo ma zi vá moh li vnik nú� do po vrcho vých
vôd a do pod zem ných vôd, je za ká za né.

§ 40

Prog ram zni žo va nia zne čis �o va nia vôd škod li vý mi
lát ka mi a ob zvláš� škod li vý mi lát ka mi

(1) Ten, kto vy púš �a od pa do vé vody s ob sa hom škod -
li vých lá tok a ob zvláš� škod li vých lá tok a oso bit né vody
s ob sa hom škod li vých lá tok a ob zvláš� škod li vých lá tok 
a kto za ob chá dza s ne bez peč ný mi lát ka mi, je po vin ný
po stup ne zni žo va� vy púš �a né zne čis te nie do po vrcho -
vých vôd a do pod zem ných vôd pod ¾a prog ra mu zni žo -
va nia zne čis �o va nia vôd škod li vý mi lát ka mi a ob zvláš�
škod li vý mi lát ka mi, kto rý schva ¾u je vlá da.

(2) Prog ram zni žo va nia zne čis �o va nia vôd škod li vý mi
lát ka mi a ob zvláš� škod li vý mi lát ka mi ob sa hu je 
a) zoz nam zdro jov zne čis te nia vôd, z kto rých sa vy púš -

�a jú od pa do vé vody a oso bit né vody ob sa hu jú ce
škod li vé lát ky a ob zvláš� škod li vé lát ky a v kto rých
sa za ob chá dza s ob zvláš� škod li vý mi lát ka mi, a in -
ven ta ri zá ciu tých to lá tok,

b) kva li ta tív ne cie le a le ho ty na ich do siah nu tie,
c) ur če nie dru hu a spô so bu mo ni to ro va nia kva li ta tív -

nych cie ¾ov v po vrcho vých vo dách a ploš né ho zne čis -
te nia pod zem ných vôd ne bez peč ný mi lát ka mi,

d) spô so by a po stu py zni žo va nia škod li vých lá tok ob -
siah nu tých vo vy púš �a ných od pa do vých vo dách
a po stup né ho za me dze nia vy púš �a nia ob zvláš�
škod li vých lá tok v od pa do vých vo dách z jest vu jú cich 
prie my sel ných zdro jov,

e) zhod no te nie vý sled kov mo ni to rin gu kva li ta tív nych
cie ¾ov po vrcho vých vôd a ploš né ho zne čis te nia pod -
zem ných vôd ne bez peč ný mi lát ka mi,

f) opat re nia za me ra né na zni žo va nie škod li vých lá tok
a ob zvláš� škod li vých lá tok ob siah nu tých vo vy púš -
�a ných od pa do vých vo dách a opat re nia na ochra nu
po vrcho vých vôd a pod zem ných vôd pri za ob chá dza -
ní s ne bez peč ný mi lát ka mi. 

(3) Prog ram zni žo va nia zne čis �o va nia vôd škod li vý mi
lát ka mi a ob zvláš� škod li vý mi lát ka mi vy prac úva mi -
nis ter stvo a ak tu a li zu je ho kaž dých šes� ro kov.

§ 41

Mi mo riad ne zhor še nie kva li ty vôd ale bo
mi mo riad ne ohroz e nie kva li ty vôd

(1) Mi mo riad ne zhor še nie kva li ty vôd ale bo mi mo -
riad ne ohroz e nie kva li ty vôd (ïa lej len „mi mo riad ne
zhor še nie vôd“) je ná hle, ne pred ví da né a zá važ né zhor -
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še nie ale bo zá važ né ohroz e nie kva li ty vôd spô so be né
vy púš �a ním od pa do vých vôd bez po vo le nia ale bo v roz -
po re s ním, ale bo spô so be né ne ov lá da te¾ ným úni kom
ne bez peč ných lá tok, kto ré sa pre ja vu jú naj mä za far be -
ním ale bo zá pa chom vody, tu ko vým po vla kom, vy tvá -
ra ním peny, vý sky tom uhy nu tých rýb na hla di ne vody
ale bo vý sky tom ne bez peč ných lá tok v pros tre dí sú vi -
sia com s po vrcho vou vo dou ale bo pod zem nou vo dou. 

(2) Ten, kto zis tí prí zna ky mi mo riad ne ho zhor še nia
vôd, je po vin ný bez zby toč né ho od kla du spô so bom  po -
d¾a miest nych po me rov ohlá si� túto sku toč nos� Slo ven -
skej in špek cii ži vot né ho prostredia50) (ïa lej len „in špek -
cia”) ale bo ob vod né mu úra du ži vot né ho pros tre dia,
ale bo na lin ku ties ňo vé ho vo la nia 112,51) ale bo obci, ale -
bo správ co vi vod né ho toku. Prí zna ky mi mo riad ne ho
zhor še nia hra nič ných vôd in špek cia ozná mi Zá klad né -
mu me dzi ná rod né mu va rov né mu stre di sku Slo ven skej
re pub li ky v Bra ti sla ve.

(3) Ob vod ný úrad ži vot né ho pros tre dia, obec, správ -
ca vod né ho toku a ko or di nač né stre di sko zá chran né ho
in teg ro va né ho sys té mu odo vzda jú pri ja té hlá se nie
pod ¾a od se ku 2 ne od klad ne in špek cii.

(4) Za pô vod cu mi mo riad ne ho zhor še nia vôd sa po va -
žu je ten, kto pre vádz ko val za ria de nie v čase, keï mi mo -
riad ne zhor še nie vôd vznik lo a keï sa pre u ká za la prí -
čin ná sú vis los� s jeho pre vádz ko va ním. 

(5) Pô vod ca mi mo riad ne ho zhor še nia vôd je po vin ný
vy ko na� bez pros tred né opat re nia na zneš kod ne nie mi -
mo riad ne ho zhor še nia vôd, ako aj opat re nia na od strá -
ne nie jeho škod li vých ná sled kov.

(6) Bez pros tred ný mi opat re nia mi na zneš kod ne nie
mi mo riad ne ho zhor še nia vôd sú:
a) ne od klad né hlá se nie mi mo riad ne ho zhor še nia vôd

in špek cii a správ co vi vod né ho toku ale bo ob vod né -
mu úra du ži vot né ho pros tre dia,

b) čo naj rých lej šie od strá ne nie prí čin mi mo riad ne ho
zhor še nia vôd,

c) ne od klad né vy ko na nie opat re ní na za me dze nie ïal -
šie ho zne čis �o va nia a ší re nia zne čis te nia a opat re nia 
na za brá ne nie vzni ku škod li vých ná sled kov ale bo
ich zmier ne nie, aby škod li vé ná sled ky boli čo naj -
men šie.

(7) Opat re nia na od strá ne nie škod li vých ná sled kov
mi mo riad ne ho zhor še nia vôd sú: 
a) lik vi dá cia unik nu tých ne bez peč ných lá tok,
b) sle do va nie kva li ty ohroz e nej pod zem nej vody, ak je

ne bez pe čen stvo prie ni ku ne bez peč ných lá tok do
zeme,

c) uve de nie za siah nu té ho mies ta, ak je to mož né, do
pô vod né ho sta vu.

(8) Pri vy ko ná va ní opat re ní pod ¾a od se kov 5 až 7 sa
pô vod ca mi mo riad ne ho zhor še nia vôd ria di ha va rij ným 
plá nom a prí kaz mi in špek cie.

(9) Ak sa opat re nia na zneš kod ne nie mi mo riad ne ho

zhor še nia vôd ale bo opat re nia na od strá ne nie jeho
škod li vých ná sled kov ne do siah nu po stu pom pod ¾a
 odseku 8, môže in špek cia roz hod nú� o ich ulo že ní. 

(10) In špek cia zis �u je prí či ny vzni ku mi mo riad ne ho
zhor še nia vôd, ria di prá ce pri jeho rie še ní a vy dá va prí -
ka zy na vy ko na nie pot reb ných opat re ní. In špek cia je
opráv ne ná vy ža do va� spo lu prá cu or gá nov štát nej sprá -
vy, pô vod cu mi mo riad ne ho zhor še nia vôd, ak je zná my, 
správ cu vod né ho toku, po ve re nej oso by, zá chran ných
zlo žiek zá chran né ho in teg ro va né ho sys té mu,52) obcí
ale bo iných práv nic kých osôb a fy zic kých osôb. V rám ci 
tej to spo lu prá ce môže in špek cia usta no vi� z ich zá stup -
cov pra cov nú sku pi nu.

(11) Ten, kto sa zú čast ní zis �o va nia ale bo zneš kod ňo -
va nia mi mo riad ne ho zhor še nia vôd, je po vin ný pos kyt -
nú� in špek cii pot reb né úda je, in for má cie, tech nic kú
po moc a od bor nú po moc; správ ca vod né ho toku vy ko -
ná va za úhra du vo vod nom toku opat re nia na za chy tá -
va nie a od stra ňo va nie ne bez peč ných lá tok, uhy nu tých
rýb, za bez pe ču je od ber vzo riek vôd a ich roz bo ry a vy -
ko ná va mi mo riad nu ma ni pu lá ciu na vod ných stav -
bách.

§ 42

Opat re nia na ná pra vu

(1) Ten, kto spô so bí poškodenie53) po vrcho vých vôd
ale bo pod zem ných vôd, ale bo pros tre dia s nimi sú vi sia -
ce ho (ïa lej len „pô vod ca po ško de nia“), je po vin ný vy ko -
na� opat re nia na ná pra vu ale bo uhra di� s tým spo je né
ná kla dy. Táto po vin nos� sa vz�a hu je aj na na do bú da te -
¾a ma jet ku,54) s kto ré ho exis ten ciou ale bo po u ží va ním
je uve de né po ško de nie v prí čin nej sú vis los ti. Prí pad ná
zod po ved nos� za ško du ani trest ná zod po ved nos� tým -
to nie sú dotk nu té. Na pô vod cu po ško de nia, kto rý sú -
čas ne spô so bil mi mo riad ne zhor še nie vôd, sa vz�a hu jú
aj usta no ve nia § 41 ods. 5 až 8.

(2) Or gán štát nej vod nej sprá vy môže pô vod co vi po -
ško de nia ulo ži� vy ko na� opat re nia sme ru jú ce k spl ne -
niu po vin nos tí uve de ných v od se ku 1. 

(3) Ak pô vod ca po ško de nia nie je zná my ale bo nemá
vlast né sily a pros tried ky na vy ko na nie opat re ní na ná -
pra vu a hro zí ne bez pe čen stvo zhor še nia sta vu vôd ale -
bo s nimi sú vi sia ce ho pros tre dia, za bez pe čí vy ko na nie
opat re ní or gán štát nej vod nej sprá vy.

(4) Ná kla dy na vy ko na nie opat re ní pod ¾a od se ku 3 sa
uhrá dza jú z pros tried kov štát ne ho roz po čtu. Pô vod ca
po ško de nia je po vin ný vy na lo že né fi nanč né pros tried -
ky uhra di�; na vy má ha nie tých to pros tried kov je opráv -
ne né mi nis ter stvo.

(5) Ak sa opat re nia na ná pra vu vy ko ná va jú na ne -
hnu te¾ nos tiach inej oso by, ako je pô vod ca po ško de nia,
ich vlast ní ci sú po vin ní str pie� ob me dze nie ich ob vyk lé -
ho uží va nia na ne vy hnut ný čas za pri me ra nú ná hra -
du.55) Po vy ko na ní opat re ní na ná pra vu sú tí, kto rí vy -
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ko na li tie to opat re nia, po vin ní uvies� ne hnu te¾ nos ti do
pô vod né ho sta vu. Ak vy ko na ním opat re ní na ná pra vu
vznik ne ško da, na jej ná hra du pla tia vše obec né pred pi -
sy o ná hra de ško dy.

ŠIES  TA  ČASŤ

VOD NÉ TOKY

§ 43

Vod né toky 

(1) Vod ným to kom je vod ný út var tr va lo ale bo ob čas -
ne te čú cich po vrcho vých vôd po zem skom po vrchu
v pri ro dze nom ko ry te ale bo v ume lom ko ry te, kto ré je
jeho sú čas �ou, a kto rý je na pá ja ný z vlast né ho po vo dia
ale bo z iné ho vod né ho út va ru. Vod ným to kom sú aj
vody v sle pých ra me nách, mŕt vych ra me nách a od sta -
ve ných ra me nách, ak sú ovplyv ňo va né hyd ro lo gic kým
re ži mom vod né ho toku, ako aj vody ume lo vzdu té v ko -
ry te. Vod ným to kom zos tá va jú aj po vrcho vé vody, kto -
rých čas� te čie pod zem ským po vrchom ale bo za kry tý -
mi úsek mi.

(2) Ak pre te ká vod ný tok po po zem ku, kto rý je evi do -
va ný v ka tas tri ne hnu te¾ nos tí ako vod ná plo cha so spô -
so bom vy u ži tia po zem ku ako vod ný tok,56) je ten to po -
ze mok ko ry tom. Ak pre te ká vod ný tok po po zem ku,
kto rý nie je tak to evi do va ný v ka tas tri ne hnu te¾ nos tí, je
ko ry tom po ze mok tvo ria ci dno a bre hy, v kto rých od te -
ka jú vody až po bre ho vú čia ru. 

(3) Pri ro dze ným ko ry tom je po zdĺž ne ohra ni če ný
zem ský po vrch, kto rý vzni kol pô so be ním te čú cej vody
a ïal ších prí rod ných fak to rov. Za pri ro dze né ko ry to sa
po va žu je aj ko ry to upra ve né ho vod né ho toku.

(4) Ume lým ko ry tom je ko ry to, kto ré ho dno a bre hy
sú ume lo vy tvo re né a do kto ré ho je voda od ve de ná, naj -
mä vod ný ka nál, vod ný ná hon a prie plav.

(5) Bre ho vou čia rou pri ro dze né ho ko ry ta je prie seč -
ni ca vod nej hla di ny s pri ¾ah lý mi po zem ka mi, po kto rú
voda sta čí pre te ka� me dzi breh mi bez toho, aby sa vy lie -
va la do pri ¾ah lé ho úze mia. Bre ho vá čia ra ume lé ho ko -
ry ta je ur če ná v do ku men tá cii sta veb ných úprav. 

(6) Rieč ny ma te riál v ko ry te je sú čas �ou vod né ho
toku.

(7) V po chyb nos tiach o tom, či ide o vod ný tok, pri ro -
dze né ko ry to ale bo ume lé ko ry to a o hra ni cu ko ry ta,
roz hod ne or gán štát nej vod nej sprá vy na zá kla de po -
zna nia prí rod ných pod mie nok, s pri hliad nu tím na bre -
ho vé čia ry su sed ných úse kov vod né ho toku.

§ 44

Čle ne nie vod ných to kov

(1) Vod né toky sa z h¾a di ska ich výz namu čle nia na
a) vo do hos po dár sky výz namné vod né toky,
b) drob né vod né toky.

(2) Vod né toky sa z h¾a di ska ich vy u ži tia čle nia na

a) vo dá ren ské toky,
b) ostat né vod né toky.

(3) Zoz nam vo do hos po dár sky výz namných vod ných
to kov a vo dá ren ských vod ných to kov vy dá va mi nis ter -
stvo, kto ré za bez pe ču je aj evi den ciu vod ných to kov
a ich po vo dí. 

§ 45

Zme ny ko ry ta 

(1) Ak sa pô so be ním vôd ale bo iným prí rod ným vply -
vom zme ní pri ro dze né ko ry to ne up ra ve né ho vod né ho
toku, správ ca vod né ho toku je po vin ný vrá ti� vod ný tok
do pô vod né ho ko ry ta ale bo po žia da� or gán štát nej vod -
nej sprá vy, aby roz ho dol o jeho po ne cha ní v no vom ko -
ry te. Or gán štát nej vod nej sprá vy môže roz hod nú�
o jeho po ne cha ní v no vom ko ry te, ak sa zme nou ko ry ta
zlep ši li od to ko vé po me ry, pri čom musí pri hlia da� na
do te raj šie po vo le nie na na kla da nie s vo da mi a na vod né 
stav by sú vi sia ce s pô vod ným ko ry tom a sú čas ne vy me -
dzí hra ni ce no vé ho ko ry ta. Správ ca vod né ho toku je po -
vin ný vlast ní ko vi po zem ku no vé ho ko ry ta pos kyt nú�
ná hra du pod ¾a vše obec ných pred pi sov o ná hra de ško -
dy. Ak po ze mok no vé ho ko ry ta ne mož no zís ka� do ho -
dou, mož no ho vo ve rej nom zá uj me vy vlas tni� pod ¾a
oso bit né ho pred pi su.37)

(2) Ak sa pô so be ním vôd ale bo iným prí rod ným vply -
vom zme ní ko ry to upra ve né ho vod né ho toku ale bo
ume lé ko ry to, správ ca vod né ho toku ale bo vlast ník
ume lé ho ko ry ta je po vin ný vrá ti� vod ný tok do pô vod né -
ho ko ry ta. 

(3) Usta no ve nia od se kov 1 a 2 sa pri me ra ne po u ži jú
aj vte dy, ak pô so be ním vôd ale bo iným prí rod ným vply -
vom vznik ne vo vod nom toku ná pla va ale bo ostrov ale -
bo ak ne up ra ve ný vod ný tok ne o pus tí pô vod né ko ry to
a vy tvo rí ïal šie nové ra me no.

§ 46

Inun dač né úze mie

(1) Inun dač ným úze mím je úze mie pri ¾ah lé k vod né -
mu toku, za pla vo va né vy lia tím vody z ko ry ta, vy me dze -
né zá pla vo vou čia rou naj väč šej zná mej ale bo na vr ho -
va nej úrov ne vod né ho sta vu. Roz sah inun dač né ho
úze mia ur ču je or gán štát nej vod nej sprá vy na ná vrh
správ cu vod né ho toku. Or gán štát nej vod nej sprá vy
môže ulo ži� správ co vi vod né ho toku po vin nos� vy pra -
co va� a pred lo ži� ta ký to ná vrh.

(2) Or gán štát nej vod nej sprá vy, kto rý ur čil inun dač -
né úze mie, odo vzdá ma po vú do ku men tá ciu toh to úze -
mia prí sluš ným sta veb ným úra dom.

(3) Ak inun dač né úze mie nie je ur če né, vy chá dza sa
z do stup ných pod kla dov o prav de po dob nej hra ni ci úze -
mia ohroz e né ho po vod ňa mi.
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§ 47

Ochra na vod ných to kov a ich ko rýt

(1) Me ni� smer, po zdĺž ny sklon a prieč ny pro fil ko ry -
ta, po ško dzo va� bre hy, �a ži� z ko ry ta ze mi nu a uk la da�
pred me ty do vod né ho toku, kto ré môžu ohroz i� ply nu -
los� od to ku vody v ko ry te, kva li tu vôd, zdra vie ¾udí a ich 
bez peč nos�, prí pad ne uk la da� ta ké to pred me ty na
mies ta, z kto rých môžu by� spla ve né do vod né ho toku,
je za ká za né. 

(2) Zá ka zy pod ¾a od se ku 1 sa ne vz�a hu jú na čin nos ti
vy ko ná va né v sú la de s tým to zá ko nom.

(3) Vlast ní ci sta vieb, kto ré nie sú vod ný mi stav ba mi,
ale bo tech nic kých za ria de ní umies tne ných vo vod nom
toku a v inun dač nom úze mí sú po vin ní na vlast né ná -
kla dy 
a) dba� o ich riad nu údrž bu a o ich sta tic kú bez peč -

nos�, aby ne ohro zo va li ply nu lý od tok vôd, 
b) za bez pe či� ich pred škod li vý mi účin ka mi vôd, spla -

ve ni na mi a ¾a dom,
c) od stra ňo va� ná no sy a pre káž ky vo vod nom toku brá -

nia ce jeho ne ha te né mu od to ku.

SIED MA ČASŤ

SPRÁ VA VOD NÝCH TO KOV 

§ 48

Sprá va vod ných to kov

(1) Sprá va vod ných to kov je vše stran ne za me ra ná
sta rost li vos� o za cho va nie a roz voj všet kých funk cií
vod ných to kov a ich ko rýt. Správ ca vod né ho toku je aj
správ com po zem kov ko rýt, kto ré sú vo vlast níc tve Slo -
ven skej re pub li ky.3)

(2) Sprá vu vod ných to kov vy ko ná va jú:
a) správ ca vo do hos po dár sky výz namných vod ných to -

kov, kto rým je štát na od bor ná or ga ni zá cia mi nis ter -
stva,

b) správ co via drob ných vod ných to kov, kto rý mi sú
správ ca vo do hos po dár sky výz namných vod ných to -
kov a štát ne or ga ni zá cie, kto rým bola pre ve de ná
sprá va pod ¾a § 51 ods. 1.

(3) Sprá va vod ných to kov za hŕ ňa tie to čin nos ti:
a) sle do va� stav vod ných to kov a po brež ných po zem kov 

z h¾a di ska za bez pe če nia funk cií vod né ho toku, 
b) udr žia va� ko ry tá v sta ve, kto rý za bez pe ču je ich pri -

ro dze nú ale bo pro jek to va nú prie toč nos� a hĺb ku
vody,

c) udr žia va� ale bo od stra ňo va� bre ho vé po ras ty vo vod -
ných to koch, na po brež ných po zem koch, prí pad ne
v zá to po vých úze miach tak, aby sa ne sta li pre káž -
kou od to ku vody pri po vod niach a pod ¾a mož nos ti
za cho va li prí rod né pod mien ky,

d) spev ňo va� bre hy vod ných to kov, za bez pe čo va� ich
ne up ra ve né úse ky bre ho vý mi po ras tmi,

e) udr žia va� a čis ti� ko ry to a od stra ňo va� na pla ve ni ny,
¾a do vé a iné pre káž ky a do čas né ostro vy z vod né ho

toku, čo je ne vy hnut né na za bez pe če nie ne ha te né ho
od to ku ale bo prie to ku,

f) za bez pe čo va� pot reb nú úpra vu vod ných to kov,
g) pre vádz ko va� a udr žia va� v riad nom sta ve vod né

stav by za bez pe ču jú ce funk cie vod né ho toku ale bo
slú žia ce vod né mu toku, kto ré má správ ca vod né ho
toku v sprá ve ale bo v uží va ní, prí pad ne je po vin ný
ich pre vádz ko va� z iné ho dô vo du,

h) vy tvá ra� pod mien ky na od ber po vrcho vých vôd
z vod ných to kov na zá vla hy a na ich iné uží va nie,

i) vy tvá ra� pod mien ky na za bez pe če nie vše obec né ho
po u ží va nia vôd a ostat ných funk cií vod né ho toku,

j) sle do va� od ber vôd a vy púš �a nie od pa do vých vôd,
ako aj iné na kla da nie s vo da mi vo vod nom toku,

k) sle do va� vody vo vod nom toku z h¾a di ska mož ných
prí zna kov mi mo riad ne ho zhor še nia vôd,

l) pos ky to va� tech nic ké a iné pod kla dy, od bor né sta -
no vi ská pot reb né na roz ho do va nie a na inú správ nu
čin nos� or gá nu štát nej vod nej sprá vy, ak ich má
k dis po zí cií,

m) ozna mo va� or gá nu štát nej vod nej sprá vy zá važ né ne -
dos tat ky, kto ré zis tí vo vod nom toku a v inun dač -
nom úze mí, spô so be né prí rod ný mi vplyv mi ale bo
iný mi vplyv mi a na vr ho va� opat re nia na ich od strá -
ne nie,

n) za bez pe čo va� ochra nu pred po vod ňa mi pod ¾a oso -
bit né ho predpisu57) a od vá dza nie ale bo pre čer pá va -
nie vnú tor ných vôd,

o) umies tňo va� a udr žia va� za ria de nia na zis �o va nie
úda jov vo vod nom toku,

p) za bez pe čo va� úlo hy pre vádz ko va te ¾a vod nej ces ty
a vy ty čo va� pla veb nú dráhu58) za ná hra du,

q) vies� evi den ciu po zem kov, kto ré tvo ria ko ry to a zá -
pla vo vé úze mie, ak sú vo vlast níc tve štá tu a v sprá ve
správ cu vod né ho toku,

r) ozna mo va� úda je pot reb né pre vod nú bi lan ciu, 
s) evi do va� roz hod nu tia a vy jad re nia or gá nov štát nej

vod nej sprá vy, kto ré sa tý ka jú vod ných to kov, a sle -
do va� do dr žia va nie pod mie nok a po vin nos tí ur če -
ných v tých to roz hod nu tiach.

(4) Ak ide o vo do hos po dár sky výz namný vod ný tok,
jeho sprá vu ok rem čin nos tí uve de ných v od se ku 2 tvo -
ria tie to čin nos ti:
a) vy pra co va� plán údrž by vod né ho toku a jeho prí to -

kov,
b) spo lu pra co va� pri prie skum ných, bi lanč ných, kon -

cepč ných a kon trol ných čin nos tiach pri zos ta vo va ní
plá nov ma naž men tu po vo dí a hod no ti� hyd ro e ner ge -
tic ký po ten ciál vod ných to kov v po vo dí,

c) na vr ho va� or gá nu štát nej vod nej sprá vy ur če nie
ochran ných pá siem vo dá ren ských ná dr ží a sle do va�
do dr žia va nie pod mie nok ochra ny v nich,

d) vy pra co va� a ak tu a li zo va� sú hrnný ma ni pu lač ný po -
ria dok vod ných sta vieb za celý hlav ný vod ný tok
a jeho prí to ky na zá kla de ma ni pu lač ných po riad kov
jed not li vých vod ných sta vieb na vod nom toku,

e) evi do va� roz hod nu tia a vy jad re nia or gá nov štát nej
vod nej sprá vy tý ka jú ce sa vod ných to kov čiast ko vé -
ho po vo dia,
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f) vy tvá ra� pod mien ky na od ber po vrcho vých vôd na
po uži tie pre pit né úče ly.

(5) Pri sprá ve vod né ho toku tre ba pri hlia da� na
ochra nu po vrcho vých vôd a pod zem ných vôd v prí brež -
nej zóne, na za cho va nie in fil trač ných pod mie nok a prv -
kov pri ro dze né ho eko sys té mu, na ochra nu ry bár stva
a samo čis tia cu schop nos� vod né ho toku a na za cho va -
nie re kre ačnej hod no ty a es te tic ké ho vzh¾a du kra ji ny.

§ 49

Opráv ne nia pri sprá ve vod ných to kov

(1) Správ ca vod né ho toku je opráv ne ný 
a) pri vý ko ne sprá vy vstu po va� v ne vy hnut nom roz sa -

hu na cu dzie ne hnu te¾ nos ti, ak na to nie je pot reb né
po vo le nie pod ¾a oso bit ných pred pi sov,59)

b) v zá uj me sta rost li vos ti o ko ry to od stra ňo va� ale bo
novo vy sá dza� stro my a kry na po brež ných po zem -
koch,

c) v roz sa hu riad nej sprá vy vod né ho toku �a ži� z ko ry ta
rieč ny ma te riál, prí pad ne túto �až bu umož ňo va�
tým, kto rí na ňu zís ka li po vo le nie na nie ktoré čin -
nos ti (§ 23),

d) v rám ci sú hrnné ho ma ni pu lač né ho po riad ku vod -
ných sta vieb vy dá va� po ky ny na ma ni pu lá ciu s vod -
ný mi stav ba mi.

(2) Pri vý ko ne sprá vy vod né ho toku a sprá vy vod ných
sta vieb ale bo za ria de ní môže správ ca vod né ho toku
uží va� po brež né po zem ky. Po brež ný mi po zem ka mi
v zá vis los ti od dru hu opev ne nia bre hu a dru hu ve ge tá -
cie pri vo do hos po dár sky výz namnom vod nom toku sú
po zem ky do 10 m od bre ho vej čia ry a pri drob ných vod -
ných to koch do 5 m od bre ho vej čia ry; pri ochran nej
hrá dzi vod né ho toku do 10 m od vzduš nej a ná vod nej
päty hrá dze.

(3) Ak je to ne vy hnut né, môže or gán štát nej vod nej
sprá vy ur či� na uží va nie väč šiu šír ku po brež né ho po -
zem ku, ako je uve de né v od se ku 2. 

(4) Ak správ ca vod né ho toku pri vý ko ne opráv ne nia
pod ¾a od se ku 2 spô so bí ško du, je po vin ný ju na hra di�
pod ¾a vše obec ných pred pi sov o ná hra de ško dy. 

(5) Správ ca vod né ho toku ne zod po ve dá za ško dy spô -
so be né mi mo riad nou udalos�ou60) a ško dy vznik nu té
uží va ním vod ných to kov. 

§ 50

Po vin nos ti vlast ní kov po brež ných po zem kov

(1) Vlast ník po brež né ho po zem ku je po vin ný 
a) umož ni� správ co vi vod né ho toku vý kon jeho opráv -

ne nia,
b) dba� o ochra nu vôd a zdr ža� sa čin nos tí, kto ré môžu

ovplyv ni� pri ro dze ný re žim vôd vo vod nom toku, zne -
čis ti� vodu ale bo inak ohroz i� jej kva li tu, zne mož ni�
ale bo s�a ži� riad nu pre vádz ku a údrž bu vod né ho
toku a s ním sú vi sia cich vod ných sta vieb, 

c) umož ni� za ná hra du umies tne nie a pre vádz ku
ciach, vo doč tov, vo do me rov a iných me ra cích za ria -
de ní na zis �o va nie úda jov o vod nom toku ale bo pla -
veb ných zna kov.

(2) Výš ku ná hra dy pod ¾a od se ku 1 písm. c) na vrh ne
ten, kto uve de né za ria de nie osádza. Ak vlast ník po -
brež né ho po zem ku ne súh la sí s na vrh nu tou výš kou ná -
hra dy, roz hod ne o nej súd; ná rok na ná hra du ško dy nie 
je tým to dotk nu tý.

(3) Or gán štát nej vod nej sprá vy môže vlast ní kom po -
brež ných po zem kov bez ná hra dy za ká za� vy tí na� stro -
my a kry za bez pe ču jú ce sta bi li zá ciu ko ry ta. 

(4) Ak ide o po brež ný po ze mok pri drob nom vod nom
toku, je jeho vlast ník po vin ný udr žia va� breh v ta kom
sta ve, aby sa ne tvo ri li pre káž ky, kto ré brá nia ne ha te -
né mu od to ku vody, s�a žu jú ale bo zne mož ňu jú prí stup
k vod né mu toku ale bo pod po ru jú usa dzo va nie pla ve -
nín ale bo uk la da nie spla ve nín.

(5) V prí pa de po chyb nos tí o ur če nie hra ni ce po brež -
né ho po zem ku roz ho du je or gán štát nej vod nej sprá vy. 

§ 51

Pre vod sprá vy drob né ho vod né ho toku

(1) Na zá kla de roz hod nu tia mi nis ter stva mož no sprá -
vu drob né ho vod né ho toku ale bo jeho uce le né ho úse ku
pre vies� do sprá vy inej štát nej or ga ni zá cie, kto rej drob -
ný vod ný tok pre važ ne slú ži.

(2) Správ ca vod né ho toku môže drob ný vod ný tok ale -
bo jeho uce le ný úsek pre ne cha� do ná jmu ale bo do
výpožičky61)
a) obci, v kto rej sa na chá dza,
b) kon ce sio ná ro vi po čas kon ces nej doby k vod nej stav -

be,
c) práv nic kej oso be a fy zic kej osobe-podnikate¾ovi,

s kto rej čin nos �ou drob ný vod ný tok sú vi sí.

ÔSMA ČASŤ
VOD NÉ STAV BY

§ 52

Vod né stav by

(1) Vod ný mi stav ba mi sú stav by, prí pad ne ich čas ti,
kto ré umož ňu jú oso bit né uží va nie vôd ale bo iné na kla -
da nie s vo da mi. Vod ný mi stav ba mi sú naj mä 
a) stav by, kto rý mi sa upra vu je, mení ale bo zria ïu je ko -

ry to, vrá ta ne te rén nych úprav s tým spo je ných,
b) stav by na ochra nu pred po vod ňa mi,
c) prie hra dy, vod né ná dr že, ryb ní ky, hate, hrá dze a iné

stav by pot reb né na na kla da nie s vo da mi,
d) stud ne, stav by vo do vod ných po tru bí, vo do vo dov

a ïal šie vo dá ren ské ob jekty samo stat ne slú žia ce na
úče ly zá so bo va nia vo dou,

e) stav by stôk, sto ko vé sie te vrá ta ne ob jektov na nich,
čis tiar ne od pa do vých vôd a iné stav by ur če né na
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zneš kod ňo va nie od pa do vých vôd a oso bit ných vôd
a na ich vy púš �a nie do po vrcho vých vôd, pod zem -
ných vôd ale bo do ban ských vôd a stav by ur če né na
pred chá dza jú ce čis te nie od pa do vých vôd pred ich
vy púš �a ním do ve rej nej ka na li zá cie,

f) stav by na za vla žo va nie a od vod ňo va nie po zem kov,
g) stav by, kto ré sa zria ïu jú na pla veb né úče ly v ko ry -

tách ale bo v iných vod ných út va roch,
h) stav by umož ňu jú ce vy u ží va nie vôd naj mä na hro -

mad nú rek re á ciu a vod né športy,
i) od ka li ská vy tvo re né hrá dzo vým sys té mom, na kto ré

sa od pad ukla dá hyd ra u lic kým spô so bom,
j) vo do vod né prí poj ky, ak

1. slú žia na do dáv ku vody do prie my sel ných sta vieb
a po ¾no hos po dár skych sta vieb,

2. slú žia na zá so bo va nie sku pi ny sta vieb, ak to vy -
ža du je vlast ný sys tém roz vod ných po tru bí,

3. sú zria de né k stav be, pre kto rú je zho to ve né za -
ria de nie na zvý še nie tla ku vody,

4. sú dlh šie ako 100 m a do dá va jú vodu s den ným
prie mer ným množ stvom väč ším ako 0,5 l za se -
kun du,

k) ka na li zač né prí poj ky do ve rej nej ka na li zá cie, ak
1. slú žia na vy púš �a nie od pa do vých vôd z prie my -

sel ných sta vieb a z po ¾no hos po dár skych sta vieb,
2. slú žia na od vá dza nie od pa do vých vôd z are á lu

ale bo zo sku pi ny sta vieb, ak to vy ža du je samo -
stat nú sto ko vú sie�,

3. slú žia na vy púš �a nie od pa do vých vôd do ve rej nej
ka na li zá cie, kto ré vy ža du jú ich pred chá dza jú ce
čis te nie,

4. sú dlh šie ako 100 m a majú vnú tor ný prie mer
väč ší ako 20 cm.

(2) V prí pa de po chyb nos tí, či ide o vod nú stav bu ale -
bo jej sú čas�, roz hod ne or gán štát nej vod nej sprá vy.

§ 53

Po vin nos ti vlast ní ka vod nej stav by

Vlast ník vod nej stav by je po vin ný 
a) udr žia va� vod nú stav bu v riad nom sta ve a za bez pe -

čo va� jej údrž bu a pre vádz ku tak, aby umož ňo va la
ply nu lý prie tok vody a ne ha te ný od chod ¾adu, riad -
nu pre vádz ku vod nej ces ty a aby ne ohro zo va la bez -
peč nos� osôb, ma jet ku a vo do hos po dár skych
a iných prá vom chrá ne ných zá uj mov,

b) za bez pe čo va� od bor ný technicko-bezpečnostný do -
h¾ad nad jej pre vádz kou,

c) udr žia va� v riad nom sta ve dno a bre hy vod né ho toku 
v mies te vzdu tia a sta ra� sa v ňom o ne ha te ný od tok
vody a od chod ¾adu, naj mä od stra ňo va� ná no sy
a pre káž ky vo vod nom toku,

d) osa di� a udr žia va� na vod nej stav be vod nú znač ku,
cia chy, vo do čet, vý straž né ta bu le ale bo pla veb né
zna ky,

e) od stra ňo va� pred me ty za chy te né vod nou stav bou
ale bo za chy te né na nej,

f) do dr žia va� po ky ny správ cu vod né ho toku na  do -
tknutom vod nom toku v prí pa de mi mo riad nej si tu á cie,

g) vy tvá ra� pod mien ky na pri ro dze nú mig rá ciu rýb
a iných vod ných ži vo čí chov,

h) vy pra co va� ma ni pu lač ný po ria dok vod nej stav by

a pred lo ži� ho na schvá le nie or gá nu štát nej vod nej
sprá vy,

i) do dr žia va� pod mien ky po vo le nia or gá nu štát nej
vod nej sprá vy a schvá le ný ma ni pu lač ný po ria dok
vod nej stav by.

§ 54

Opráv ne nia vlast ní ka vod nej stav by
k su sed ným po zem kom

(1) Na úče ly usku toč ne nia údrž by a opráv na vod nej
stav be sú vlast ní ci po zem kov su se dia cich s vod nou
stav bou po vin ní umož ni� vlast ní ko vi vod nej stav by
vstup na tie to po zem ky. 

(2) Vlast ník vod nej stav by je po vin ný dba�, aby čo
naj me nej ru šil uží va nie su sed ných po zem kov a aby vy -
ko ná va ný mi prá ca mi ne vznik li ško dy, kto rým mož no
za brá ni�; po skon če ní je po vin ný uvies� su sed ný po ze -
mok do pô vod né ho sta vu, a ak to nie je mož né, pos kyt -
nú� vlast ní ko vi su sed né ho po zem ku ná hra du pod ¾a
vše obec ných pred pi sov o ná hra de ško dy.

§ 55

Ochra na vod ných sta vieb

(1) Akým ko¾ vek spô so bom po ško dzo va� vod né stav by 
a ich funk cie, naj mä �a ži� ze mi nu z ochran ných hrá dzí,
vy sá dza� na nich dre vi ny, pás� na nich ale bo pre há ňa�
cez ne hos po dár ske zvie ra tá a jaz di� po nich mo to ro vý -
mi vo zid la mi s vý nim kou miest na to ur če ných, po ško -
dzo va� cia chy, vo doč ty, vo do me ry, iné me ra cie za ria de -
nia a za ria de nia slú žia ce na pre vádz ku vod nej stav by
a po ško dzo va� pla veb né zna ky a vý straž né ta bu le je za -
ká za né. 

(2) V zá uj me ochra ny vod nej stav by, ak ne jde o ve rej -
ný vo do vod a ve rej nú ka na li zá ciu, môže or gán štát nej
vod nej sprá vy na ná vrh vlast ní ka vod nej stav by ur či�
pás mo ochra ny vod nej stav by a pod ¾a jej po va hy za ká -
za� ale bo ob me dzi� v ňom vý stav bu nie ktorých sta vieb
ale bo čin nos tí. V pás me ochra ny vod nej stav by je vlast -
ník vod nej stav by po vin ný pos kyt nú� vlast ní ko vi ne -
hnu te¾ nosti ná hra du pod ¾a vše obec ných pred pi sov
o ná hra de ško dy.

(3) Or gán štát nej vod nej sprá vy môže tomu, kto po -
ško dí vod nú stav bu ale bo ohrozí jej pre vádz ku, ulo ži�
po vin nos� vy ko na� opat re nia na od strá ne nie škod li vé -
ho sta vu.

§ 56

Od bor ný technicko-bezpečnostný do h¾ad
nad vod ný mi stav ba mi

(1) Od bor ný technicko-bezpečnostný do h¾ad nad
vod ný mi stav ba mi je špe cia li zo va ná čin nos� za me ra ná
na zis �o va nie tech nic ké ho sta vu vod ných sta vieb, kto -
rých po ško de nie môže spô so bi� ohroz e nie pri ¾ah lé ho
úze mia, ži vo ta ¾udí a ma jet ku naj mä uvo¾ ne ním vzdú -
va nej ale bo za dr žia va nej vody. Vy ko ná va sa po zo ro va -
ním bez peč nos ti a sta bi li ty vod ných sta vieb, me ra ním
ich de for má cií, sle do va ním prie sa ku vôd, hod no te ním
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vý sled kov tých to po zo ro va ní a me ra ní a na vr ho va ním
opat re ní na od strá ne nie zis te ných ne dos tat kov.

(2) Od bor ný technicko-bezpečnostný do h¾ad sa vy -
ko ná va v ob do bí prí pra vy vod nej stav by, jej usku toč ne -
nia ale bo re kon štruk cie a po čas pre vádz ky vod nej stav -
by až do jej uve de nia do ne škod né ho sta vu. 

(3) Z h¾a di ska od bor né ho technicko-bezpečnostného
do h¾a du sa vod né stav by roz de ¾u jú do I. až IV. ka te gó rie 
pod ¾a bo do vé ho sys té mu, kto rý zoh ¾ad ňu je výz nam
vod nej stav by, ri zi ko mož né ho ohroz e nia ¾ud ských ži -
vo tov a škôd na ma jet ku v pri ¾ah lom úze mí a ne bez pe -
čen stvo vzni ku po rúch na vod nej stav be. 

(4) Mi nis ter stvo za ra dí ale bo pre ra dí vod nú stav bu do 
nie ktorej zo šty roch ka te gó rií na zá kla de po sud ku štát -
nej or ga ni zá cie, kto rá je na vý kon od bor né ho
technicko-bezpečnostného do h¾a du ním po ve re ná. 

(5) Od bor ný technicko-bezpečnostný do h¾ad je po -
vin ný za bez pe či� na svoj ná klad vlast ník, prí pad ne sta -
veb ník vod nej stav by.

(6) Pri vod ných stav bách za ra de ných do I. a II. ka te -
gó rie je ich vlast ník, prí pad ne sta veb ník po vin ný za bez -
pe či� od bor ný technicko-bezpečnostný do h¾ad  pro -
stredníctvom štát nej or ga ni zá cie, kto rá je na vý kon
od bor né ho technicko-bezpečnostného do h¾a du po ve -
re ná a kto rá za mest ná va od bor ne spô so bi lé oso by na
vý kon od bor né ho technicko-bezpečnostného do h¾a du
(ïa lej len „od bor ne spô so bi lá oso ba“). Pri vod ných stav -
bách za ra de ných do III. a IV. ka te gó rie môže od bor ný
technicko-bezpečnostný do h¾ad vy ko ná va� ich vlast -
ník, prí pad ne sta veb ník od bor ne spô so bi lou oso bou. 

(7) Pri vy ko ná va ní od bor né ho technicko-bezpečnostného
do h¾a du je vlast ník, prí pad ne sta veb ník vod nej stav by po -
vin ný 
a) ur či� za mest nan ca zod po ved né ho za od bor ný

technicko-bezpečnostný do h¾ad a ohlá si� ho or gá nu
štát nej vod nej sprá vy; pri vod ných stav bách za ra de -
ných do I. a II. ka te gó rie ohlá si� aj od bor ne spô so bi lú 
oso bu, pros tred níc tvom kto rej sa od bor ný
technicko-bezpečnostný do h¾ad vy ko ná va,

b) pri zva� or gán štát nej vod nej sprá vy na pre hliad ku
vod nej stav by, kto rá sa pri vod ných stav bách za ra -
de ných do I. ka te gó rie vy ko ná va naj me nej raz roč ne,
pri vod ných stav bách za ra de ných do II. ka te gó rie raz 
za dva roky a pri vod ných stav bách za ra de ných do
III. a IV. ka te gó rie raz za šty ri roky,

c) za sla� sprá vu o vý sled koch od bor né ho tech-
nicko-bezpečnostného  do h¾a du  or gá nu  štát nej  vod -
nej  sprá vy,  kto rý  vy ko ná  technicko-bezpečnostný
do zor.

§ 57

Ma ni pu lač ný po ria dok vod nej stav by

(1) Ma ni pu lač ný po ria dok vod nej stav by upra vu je
pos tup vlast ní ka vod nej stav by pri oso bit nom uží va ní
vôd a pri pre vádz ke vod nej stav by. Schva ¾u je ho or gán
štát nej vod nej sprá vy na ná vrh vlast ní ka vod nej stav -
by.

(2) Vod né stav by, pri kto rých pre vádz ke sa ovplyv ňu -
je prie tok vody, hla di na vody ale bo kva li ta vody a vy u ží -

va hyd ro e ner ge tic ký po ten ciál vo vod nom toku, mož no
pre vádz ko va� len pod ¾a schvá le né ho ma ni pu lač né ho
po riad ku. Ta kými vod ný mi stav ba mi sú
a) vod né ná dr že vrá ta ne su chých ná dr ží (pol drov), do

kto rých voda pri te ká z vod né ho toku ale bo od te ká do 
vod né ho toku,

b) hate s vý pust ným za ria de ním,
c) od ka li ská vy tvo re né hrá dzo vým sys té mom,
d) ka ná le a od ber né za ria de nia ok rem od ber ných za -

ria de ní, kto ré sú sú čas �ou úpra vní vôd, kto rý mi sa
od vá dza ale bo odo be rá voda v množ stve, kto ré
ovplyv ňu je vo do hos po dár sku bi lan ciu prí sluš né ho
úse ku vod né ho toku o viac ako 20 % prie mer né ho
roč né ho prie to ku,

e) vý pust né za ria de nia ok rem vý pust ných za ria de ní,
kto ré sú sú čas �ou čis tiar ní od pa do vých vôd, kto rý mi 
sa vy púš �a jú do vod né ho toku od pa do vé vody, oso -
bit né vody ale bo pod zem né vody, kto ré môžu ovplyv -
ni� množ stvo ale bo zhor ši� kva li tu vody v re ci pien te
o viac ako 20 % v prí sluš ných uka zo va te ¾och, a je
mož né za bez pe či� ria de né vy púš �a nie tých to vôd,

f) čer pa cie sta ni ce vnú tor ných vôd a zá vla ho vých sys -
té mov,

g) vod né elek trár ne,
h) pla veb né ka ná le a pre pla vo va cie za ria de nia (pla veb -

né ko mo ry).

(3) Ak to vy ža du je vo do hos po dár ska bi lan cia, ohroz e -
nie množ stva ale bo kva li ty vody a ochra na eko sys té mu
vod né ho toku, môže or gán štát nej vod nej sprá vy ulo ži�
vlast ní ko vi inej vod nej stav by, ako je uve de né v od se ku
2, po vin nos� vy pra co va� ma ni pu lač ný po ria dok vod nej
stav by a pred lo ži� ho na schvá le nie or gá nu štát nej vod -
nej sprá vy. 

(4) Správ ca vo do hos po dár sky výz namné ho vod né ho
toku vy pra cú va na zá kla de ma ni pu lač ných po riad kov
jed not li vých vod ných sta vieb na vod nom toku sú hrnný
ma ni pu lač ný po ria dok vod ných sta vieb za celý hlav ný
vod ný tok a jeho prí to ky a pred kla dá ho na schvá le nie
or gá nu štát nej vod nej sprá vy.

DE V IA  TA  ČASŤ
PÔ SOB NOSŤ OR GÁ NOV

ŠTÁT NEJ VOD NEJ SPRÁ VY

§ 58

Zá klad né usta no ve nia

Or gá ny štát nej vod nej sprá vy sú:
a) mi nis ter stvo,
b) kraj ské úra dy ži vot né ho pros tre dia,
c) ob vod né úra dy ži vot né ho pros tre dia,
d) in špek cia,
e) obce.

§ 59

Mi nis ter stvo

(1) Mi nis ter stvo ako ústred ný or gán štát nej vod nej
sprá vy a vod né ho hos po dár stva
a) vy ko ná va štát nu vod nú sprá vu pod ¾a toh to zá ko na

a ria di jej vý kon,
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b) za bez pe ču je zis �o va nie vý sky tu a hod no te nie sta vu
po vrcho vých vôd a pod zem ných vôd (§ 4) a ur čo va nie 
en vi ron men tál nych cie ¾ov (§ 5),

c) za bez pe ču je vy pra co va nie, schva ¾o va nie, ak tu a li zá -
ciu a pl ne nie prog ra mu mo ni to ro va nia [§ 4 ods. 14
písm. e)],

d) vy pra cú va prog ram opat re ní a ča so vý roz vrh ich rea -
li zá cie na úče ly zlep še nia kva li ty po vrcho vých vôd
ur če ných na od be ry pre pit nú vodu (§ 7 ods. 5),

e) za bez pe ču je iden ti fi ká ciu vôd vhod ných na kú pa nie
(§ 8 ods. 2),

f) za bez pe ču je vy pra co va nie prog ra mu pro ti e róz nych
opat re ní na zvy šo va nie re tenč nej schop nos ti čiast -
ko vých po vo dí a kon tro lu je jeho pl ne nie [§ 11 ods. 4
písm. e)],

g) za bez pe ču je vy pra co va nie plá nov ma naž men tu po -
vo dí, Vod né ho plá nu Slo ven ska a ich ko or di ná ciu
v rám ci me dzi ná rod nej spo lu prá ce v po vo dí Du na ja
a po vo dí Vis ly (§ 13 a 14),

h) vy pra cú va kon cep cie a roz vo jo vé prog ra my vo vod -
nom hos po dár stve a ústred ne ria di čin nos ti na úse -
ku sprá vy a pre vádz ky vod ných to kov a vod ných sta -
vieb vo vlast níc tve štá tu, kto ré slú žia na pl ne nie
funk cií vod né ho toku,

i) vy dá va vy jad re nie k in ves tič nej čin nos ti, kto rá môže
výz namným spô so bom ovplyv ni� na kla da nie s vo da -
mi, ochra nu vôd a vod ných po me rov (§ 28 ods. 1),

j) pra vi del ne pre hod no cu je roz sah vy hlá se ných cit li -
vých ob las tí a roz sah zra ni te¾ ných ob las tí (§ 33
ods. 3 a § 34 ods. 3),

k) vy pra cú va a ak tu a li zu je prog ram zni žo va nia zne čis -
�o va nia vôd škod li vý mi lát ka mi a ob zvláš� škod li vý -
mi lát ka mi (§ 40 ods. 3), 

l) za bez pe ču je evi den ciu vod ných to kov a ich po vo dí
(§ 44 ods. 3),

m) roz ho du je o tom, či sprá vu drob né ho vod né ho toku
ale bo jeho uce le né ho úse ku mož no pre vies� do sprá -
vy inej štát nej or ga ni zá cie (§ 51 ods. 1),

n) ústred ne za bez pe ču je úlo hy na úse ku vý ko nu od bor -
né ho technicko-bezpečnostného do h¾a du a za ra ïu je
ale bo pre ra ïu je vod né stav by do prí sluš nej ka te gó rie
a po ve ru je štát nu or ga ni zá ciu vý ko nom od bor né ho
technicko-bezpečnostného do h¾a du nad vod ný mi
stav ba mi za ra de ný mi do I. a II. ka te gó rie (§ 56),

o) vy ko ná va hlav ný štát ny vo do och ran ný do zor (§ 67).

(2) Mi nis ter stvo plní úlo hy vy plý va jú ce z člen stva
Slo ven skej re pub li ky v Eu róp skej únii vo vod nom plá -
no va ní, za bez pe ču je ko or di ná ciu tých to úloh s prí sluš -
ný mi ústred ný mi or gán mi štát nej sprá vy a po dá va
sprá vy o pl ne ní úloh vy plý va jú cich z práv nych ak tov
Eu róp ske ho spo lo čen stva a Eu róp skej únie v ob las ti
a) ur če nia or gá nov štát nej vod nej sprá vy a ich pô sob -

nos tí v pro ce se vod né ho plá no va nia (od sek 1, § 14
ods. 2 a 3, § 60 ods. 1 písm. a) prvý bod a § 60 ods. 4),

b) vy pra co va nia ana lýz cha rak te ris tík čiast ko vých po -
vo dí, zhod no te nia vplyvov ¾ud ských čin nos tí na stav
po vrcho vých vôd a stav pod zem ných vôd a vy pra co -
va nia eko no mic kých ana lýz na kla da nia s vo da mi
[§ 13 ods. 3 písm. a)],

c) sle do va nia a hod no te nia sta vu po vrcho vých vôd
a sta vu pod zem ných vôd a chrá ne ných úze mí pod ¾a
prog ra mov mo ni to ro va nia [§ 4 ods. 14 písm. e)],

d) vod né ho plá no va nia a uplat ňo va nia prog ra mov
opat re ní do troch me sia cov od ich zve rej ne nia ale bo
ich ak tu a li zá cie (§ 13 ods. 3 písm. d) a § 13 ods. 5).

§ 60

Kraj ský úrad ži vot né ho pros tre dia

(1) Kraj ský úrad ži vot né ho pros tre dia vo ve ciach štát -
nej vod nej sprá vy
a) roz ho du je v správ nom ko na ní v pr vom stup ni štát -

nej vod nej sprá vy pod ¾a toh to zá ko na, ak ide o
1. me dzi ná rod né vody ale bo hra nič né vody,
2. vod nú stav bu a s ňou spo je né na kla da nie s vo da -

mi, kto ré za sa hu je ale bo ovplyv ňu je úze mie
dvoch ale bo via ce rých ob vo dov,

3. vod nú stav bu a s ňou spo je né oso bit né uží va nie
geo ter mál nych vôd,

4. vod nú stav bu s ener ge tic kým za ria de ním s in šta -
lo va ným vý ko nom nad 100 kW a s ňou spo je né
oso bit né uží va nie vôd,

b) ude ¾u je vý nim ky zo zá ka zu plav by na od kry tých
pod zem ných vo dách na špor to vú a re kre ačnú čin -
nos� (§ 19 ods. 2),

c) dáva vy jad re nia vo ve ciach, v kto rých v správ nom
ko na ní roz ho du je v pr vom stup ni, a vo ve ciach tý ka -
jú cich sa hra nič ných vod ných to kov (§ 28),

d) ve die evi den ciu o vo dách (§ 29),
e) ude ¾u je vý nim ky zo zá ka zu sta va� a roz ši ro va� ro po -

vo dy a iné lí nio vé pro duk to vo dy na pre pra vu ne bez -
peč ných lá tok v chrá ne ných vo do hos po dár skych ob -
las tiach (§ 31 ods. 7),

f) roz ho du je o schvá le ní sú hrnné ho ma ni pu lač né ho
po riad ku vod ných sta vieb na celý hlav ný vod ný tok
a jeho prí to ky (§ 57 ods. 4),

g) vy ko ná va štát ny vo do och ran ný do zor v rám ci svo jej
pô sob nos ti a roz ho du je o opat re niach na ná pra vu
a o ob me dze ní ale bo zá ka ze vý ro by ale bo čin nos ti
(§ 66),

h) vy me nú va a od vo lá va čle nov vod nej strá že a usmer -
ňu je ich čin nos� (§ 69 ods.1).

(2) V prí pa doch, v kto rých je kraj ský úrad ži vot né ho
pros tre dia prí sluš ný na po vo le nie vod nej stav by, roz -
ho du je aj v ostat ných ve ciach tý ka jú cich sa tej to vod nej 
stav by ale bo na kla da nia s vo da mi s vý nim kou po kút
a prie stup kov.

(3) Vo ve ciach tý ka jú cich sa hra nič ných vôd kraj ský
úrad ži vot né ho pros tre dia vy ko ná va štát nu vod nú
sprá vu po pre ro ko va ní s mi nis ter stvom, a ak roz ho do -
va nie môže ma� vplyv na prie beh, po va hu ale bo vy zna -
če nie štát nej hra ni ce, aj s Mi nis ter stvom vnút ra Slo -
ven skej re pub li ky.

(4) Kraj ský úrad ži vot né ho pros tre dia ko or di nu je pl -
ne nie úloh vy plý va jú cich z plá nov ma naž men tu po vo dí
a prog ra mov opat re ní za me ra ných na do siah nu tie en -
vi ron men tál nych cie ¾ov.

(5) Kraj ský úrad ži vot né ho pros tre dia si môže vy hra -
di� pô sob nos� ob vod né ho úra du ži vot né ho pros tre dia
vo ve ciach roz ho do va nia pod ¾a od se ku 4.

(6) Kraj ský úrad ži vot né ho pros tre dia môže vše obec -
ne zá väz nou vy hláš kou
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a) vy hlá si� vodu vhod nú na kú pa nie a ulo ži� opat re nia
(§ 8 ods. 3 a 4),

b) ur či� po vrcho vé vody ako vody vhod né pre ži vot
a rep ro duk ciu rýb, naj mä pô vod ných dru hov rýb,
a ulo ži� opat re nia (§ 10 ods. 2),

c) vy da� zá väz nú čas� plá nu ma naž men tu po vo dí, kto -
rá ob sa hu je prog ram opat re ní (§ 13 ods. 5),

d) upra vi�, ob me dzi�, prí pad ne za ká za� po u ží va nie vôd
na plav bu (§ 19 ods. 8).

§ 61

Ob vod ný úrad ži vot né ho pros tre dia

Ob vod ný úrad ži vot né ho pros tre dia vo ve ciach štát -
nej vod nej sprá vy
a) roz ho du je v správ nom ko na ní v pr vom stup ni vo ve -

ciach pod ¾a toh to zá ko na (§ 21, § 22 ods. 3, § 23
ods. 1, § 24, § 25 písm. c), § 26, § 27, § 30 ods. 3, § 32, 
§ 39 ods. 5 a 9, § 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 vy dá va vy jad re nia (§ 28),
ak ich ten to zá kon ne zve ru je iným or gá nom štát nej
vod nej sprá vy, 

b) vy dá va kaž dé dva roky si tu ač nú sprá vu o zneš kod ňo -
va ní ko mu nál nych od pa do vých vôd a čis tia ren ských
ka lov v ob las ti ich územ nej pô sob nos ti [§ 4 ods. 14
písm. f)],

c) je špe ciál nym sta veb ným úra dom vo ve ciach vod -
ných sta vieb (§ 26 ods. 3),

d) ve die evi den ciu o vo dách (§ 29 ods. 3),
e) po vo ¾u je po u ži tie škod li vých lá tok na vy me dze né

úče ly (§ 39 ods. 9),
f) roz ho du je o od vo la niach pro ti roz hod nu tiam, kto ré

vy dala obec [§ 63 ods. 1 a od sek 2 písm. c) a d)],
g) vy ko ná va štát ny vo do och ran ný do zor v rám ci svo jej

pô sob nos ti (§ 66 ods. 1 až 5),
h) pre jed ná va prie stup ky na úse ku ochra ny vôd, vod -

ných to kov a vod ných sta vieb [§ 77 ods. 3 písm. b)],
i) môže vše obec ne zá väz nou vy hláš kou

1. upra vi�, ob me dzi�, prí pad ne za ká za� vše obec né
užíva nie po vrcho vých vôd na vo do hos po dár sky
výz namných vod ných to koch (§ 18 ods. 5), 

2. ur či� roz sah inun dač né ho úze mia pri vo do hos po -
dár sky výz namných vod ných to koch (§ 46 ods. 1).

§ 62

In špek cia

(1) In špek cia je od bor ný kon trol ný or gán, pros tred -
níc tvom kto ré ho mi nis ter stvo vy ko ná va hlav ný štát ny
vo do och ran ný do zor vo ve ciach ochra ny vôd a hos po -
dá re nia s vo da mi.

(2) In špek cia vy ko ná va do zor naj mä nad
a) vy púš �a ním od pa do vých vôd ale bo oso bit ných vôd

do po vrcho vých vôd ale bo do pod zem ných vôd,
b) pre vádz kou čis tiar ní od pa do vých vôd,
c) ochra nou po vrcho vých vôd a pod zem ných vôd pred

ich zne čis �o va ním ne bez peč ný mi lát ka mi,
d) do dr žia va ním zá kon ných po vin nos tí na úse ku

ochra ny vôd a hos po dá re nia s vo da mi,
e) pl ne ním pod mie nok a opat re ní ulo že ných roz hod nu -

tia mi or gá nov štát nej vod nej sprá vy na úse ku ochra -
ny vôd a hos po dá re nia s vo da mi,

f) vy púš �a ním splaš ko vých od pa do vých vôd z pla vi diel
a nad za ob chá dza ním s ne bez peč ný mi lát ka mi a iný -
mi od pa do vý mi vo da mi v sú čin nos ti so Štát nou pla -
veb nou sprá vou.

(3) In špek cia pre be rá hlá se nie o mi mo riad nom zhor -
še ní vôd od pô vod cu mi mo riad ne ho zhor še nia vôd a od
toho, kto zis tí prí zna ky mi mo riad ne ho zhor še nia vôd,
ako aj hlá se nia ozná me né pod ¾a § 41 ods. 3.

(4) In špek cia ria di prá ce pri rie še ní mi mo riad ne ho
zhor še nia vôd a je opráv ne ná vy ža do va�
a) spo lu prá cu or gá nov štát nej sprá vy a iných práv nic -

kých osôb a fy zic kých osôb (§ 41 ods. 10),
b) pot reb né úda je od kaž dé ho, kto sa zú čast nil na zis -

�o va ní ale bo zneš kod ňo va ní mi mo riad ne ho zhor še -
nia vôd (§ 41 ods. 11).

(5) In špek cia pri ria de ní prác na rie še ní mi mo riad ne -
ho zhor še nia vôd vy dá va pô vod co vi mi mo riad ne ho
zhor še nia vôd prí ka zy na vy ko na nie opat re ní na zneš -
kod ne nie zne čis te nia vôd a od strá ne nie jeho škod li -
vých ná sled kov (§ 41 ods. 8).

(6) In špek cia ok rem úloh pod ¾a od se kov 1 až 5 v rám -
ci vý ko nu štát nej vod nej sprá vy
a) schva ¾u je ha va rij ný plán [§ 39 ods. 3 písm. a)],
b) roz ho du je o ulo že ní opat re ní pri mi mo riad nom zhor -

še ní vôd (§ 41 ods. 9),
c) ukla dá po ku ty (§ 74 ods. 3). 

(7) In špek cia na úče ly kon tro ly za bez pe ču je vlast né
sle do va nie kva li ta tív nych a kvan ti ta tív nych hod nôt vy -
púš �a ných od pa do vých vôd a ich vplyv na re ci pient. 

(8) In špek cia plní úlo hy Slo ven skej re pub li ky v me -
dzi ná rod nom sys té me ochra ny vôd a pri cez hra nič nom
zhor še ní kva li ty vôd na hra nič ných to koch a za bez pe -
ču je pre vádz ku Me dzi ná rod né ho va rov né ho stre di ska
Slo ven skej re pub li ky v sú la de s Do ho vo rom o spo lu -
prá ci pri ochra ne a tr va lom vy u ží va ní Du na ja.

(9) In špek cia spo lu pra cu je s or gán mi štát nej vod nej
sprá vy pri pl ne ní svo jich úloh a pos ky tu je im od bor nú
po moc.

§ 63

Obec 

(1) Obec v pre ne se nom vý ko ne pô sob nos ti na úse ku
štát nej vod nej sprá vy roz ho du je vo ve ciach 
a) po vo le nia na od ber po vrcho vých vôd a pod zem ných

vôd a ich iné uží va nie na pot re by jed not li vých ob ča -
nov (do mác nos tí), usku toč ne nie, zme nu a od strá ne -
nie vod ných sta vieb, kto ré sú vi sia s tým to od be rom
(§ 21 ods. 1 písm. a) a b) a § 26),

b) v kto rých je prí sluš ná po vo ¾o va� vod nú stav bu, ako
aj v ostat ných vo do hos po dár skych ve ciach tý ka jú -
cich sa tej to vod nej stav by,

c) po vo le nia čer pa nia a vy púš �a nia pod zem ných vôd
do po vrcho vých vôd ale bo do pod zem ných vôd pri
hyd ro ge o lo gic kom prie sku me pri pred po kla da nej
dobe tr va nia čer pa cej skúš ky do pia tich dní [§ 21
ods. 1 písm. g)],

d) po vo le nia na oso bit né uží va nie vôd a po vo le nia sta -
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vieb na od vod ňo va nie po zem kov do vý me ry 5 ha
(§ 21 ods. 1 písm. i) a § 26),

e) sú hla su na stav by v inun dač ných úze miach drob -
ných vod ných to kov [§ 27 ods. 1 písm. a)],

f) po chyb nos tí o ur če nie hra ni ce po brež né ho po zem ku 
pri drob ných vod ných to koch (§ 50 ods. 5),

g) ulo že nia opat re ní na od strá ne nie škod li vé ho sta vu
pri po ško de ní ve rej nej ka na li zá cie ale bo ve rej né ho
vo do vo du, prí pad ne pri ohroz e ní ich pre vádz ky, ak
tie to opat re nia ne vy ža du jú po vo le nie (§ 55 ods. 3).

(2) Obec v pre ne se nom vý ko ne pô sob nos ti na úse ku
štát nej vod nej sprá vy 
a) dáva vy jad re nie pod ¾a § 28 k vod nej stav be v prí pa -

doch, v kto rých je prí sluš ná vy da� po vo le nie, a vy -
jad re nie k stav be ro din né ho domu, k stav be na in di -
vi du ál nu rek re á ciu a na do mo vé žum py,

b) ve die evi den ciu o vo dách (§ 29),
c) vy ko ná va štát ny vo do och ran ný do zor v rám ci svo jej

pô sob nos ti a ukla dá opat re nia na od strá ne nie zis te -
ných ne dos tat kov (§ 66 ods. 1),

d) pre jed ná va prie stup ky na úse ku ochra ny vôd, vod -
ných to kov a vod ných sta vieb [§ 77 ods. 3 písm. a)].

(3) Obec môže vše obec ne zá väz ným na ria de ním 
a) upra vi�, ob me dzi�, prí pad ne za ká za� vše obec né uží -

va nie po vrcho vých vôd na drob ných vod ných to koch
a iných vod ných út va roch (§ 18 ods. 5),

b) ur či� inun dač né úze mie pri drob ných vod ných to -
koch (§ 46 ods. 1).

§ 64

Mi nis ter stvo pô do hos po dár stva

Mi nis ter stvo pô do hos po dár stva
a) ur ču je vody na zá vla hy a pod mien ky na ich vy u ži tie

(§ 9 ods. 2),
b) za bez pe ču je sle do va nie kva li ty vôd ur če ných na zá -

vla hy (§ 9 ods. 3),
c) vy dá va Kó dex správ nej po ¾no hos po dár skej pra xe

(§ 35 ods. 2),
d) za bez pe ču je vy pra co va nie a kon tro lu je pl ne nie Prog -

ra mu po ¾no hos po dár skych čin nos tí vo vy hlá se ných
zra ni te¾ ných ob las tiach a pra vi del ne ich pre hod no -
cu je (§ 35 ods. 3 a 4).

§ 65

Pod kla dy na vý kon štát nej vod nej sprá vy

Or gá ny štát nej vod nej sprá vy pri vy dá va ní po vo le ní
na oso bit né uží va nie vôd, sú hla sov, vy jad re ní a pri
inom roz ho do va ní sú po vin né vy chá dza� z vý sled kov
zis �o va nia vý sky tu a hod no te nia sta vu po vrcho vých
vôd a pod zem ných vôd, z vod nej bi lan cie, z prog ra mu
opat re ní na úče ly zlep še nia kva li ty po vrcho vých vôd
ur če ných na od be ry pre pit nú vodu, z plá nov ma naž -
men tu po vo dí, z Vod né ho plá nu Slo ven ska, z prog ra mu 
zni žo va nia zne čis te nia vôd škod li vý mi lát ka mi a ob -
zvláš� škod li vý mi lát ka mi a z kon cep cií a roz vo jo vých
prog ra mov vo vod nom hos po dár stve.

§ 66

Štát ny vo do och ran ný do zor or gá nov
štát nej vod nej sprá vy 

(1) Or gá ny štát nej vod nej sprá vy do ze ra jú na do dr -
žia va nie usta no ve ní toh to zá ko na a vše obec ne zá väz -
ných práv nych pred pi sov vy da ných na jeho vy ko na nie. 

(2) Or gá ny štát nej vod nej sprá vy sú po vin né v roz sa -
hu svo jej pô sob nos ti do ze ra�, či sa do dr žia va jú nimi vy -
da né roz hod nu tia.

(3) Or gá ny štát nej vod nej sprá vy môžu pri vy ko ná va -
ní štát ne ho vo do och ran né ho do zo ru vy ža do va� spo lu -
prá cu od bor ných sub jek tov, sub jek tov sle du jú cich
kva li tu a zdra vot nú bez chyb nos� vôd, správ cu vod né ho 
toku, prí pad ne ïal ších práv nic kých osôb. 

(4) Or gá ny štát nej vod nej sprá vy ako sú čas� štát ne ho vo -
do och ran né ho do zo ru vy ko ná va jú technicko-bezpečnostný
do zor nad vod ný mi stav ba mi, kto rých stav by mo hol ohroz i�
bez peč nos� osôb ale bo ma jet ku; naj mä do ze ra jú, ako vlast -
ní ci ale bo uží va te lia tých to vod ných sta vieb za bez pe ču jú na
nich od bor ný technicko-bezpečnostný do h¾ad, a vy ko ná va jú 
pot reb né opat re nia na ich bez peč nos�.

(5) Or gá ny štát nej vod nej sprá vy na zá kla de vý sled kov štát -
ne ho vo do och ran né ho do zo ru a technicko-bezpečnostného
do zo ru uk la da jú opat re nia na od strá ne nie zis te ných ne dos -
tat kov. 

(6) Ak na priek ulo že ným opat re niam do chá dza k vy -
púš �a niu od pa do vých vôd s ob sa hom škod li vých lá tok
ale bo ob zvláš� škod li vých lá tok v roz po re s po vo le ním
ale bo do chá dza k úni ku ne bez peč ných lá tok do po -
vrcho vých vôd ale bo do pod zem ných vôd, ale bo do
pros tre dia s nimi sú vi sia ce ho a ak hro zí ne bez pe čen -
stvo po ško de nia ži vot né ho pros tre dia ale bo ohroz e nia
prí rod né ho de dič stva, môže or gán štát nej vod nej sprá -
vy ob me dzi� ale bo za ká za� sú vi sia cu vý ro bu ale bo čin -
nos� až do od strá ne nia ne dos tat kov ale bo ich prí čin. 

§ 67

Hlav ný štát ny vo do och ran ný do zor

(1) Pri vý ko ne hlav né ho štát ne ho vo do och ran né ho
do zo ru mi nis ter stvo do ze rá, ako sa do dr žia vajú usta -
no ve nia toh to zá ko na, vše obec ne zá väz né práv ne pred -
pi sy vy da né na jeho vy ko na nie a po vin nos ti z nich vy -
plý va jú ce. 

(2) Mi nis ter stvo do ze rá v rám ci hlav né ho štát ne ho
vo do och ran né ho do zo ru, ako or gá ny štát nej vod nej
sprá vy vy ko ná va jú usta no ve nia toh to zá ko na a vše -
obec ne zá väz ných práv nych pred pi sov vy da ných na
jeho vy ko na nie. 

(3) Ak mi nis ter stvo pri vý ko ne hlav né ho štát ne ho vo -
do och ran né ho do zo ru pod ¾a od se kov 1 a 2 zis tí ne dos -
tat ky, je opráv ne né ulo ži� opat re nia na ná pra vu ale bo
vy ža do va� pri ja tie opat re ní kon tro lo va ným sub jek tom.

§ 68

Opráv ne nia osôb vy ko ná va jú cich štát ny
vo do och ran ný do zor

(1) Oso ba po ve re ná vý ko nom štát ne ho vo do och ran -
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né ho do zo ru je opráv ne ná pri vý ko ne svo jej čin nos ti
vstu po va� na po zem ky, do cu dzích ob jektov a za ria de -
ní, ak na to nie je pot reb né po vo le nie pod ¾a oso bit ných
pred pi sov,59) vy ko ná va� pot reb né zis te nia, po ža do va�
pot reb né úda je, in for má cie, do kla dy a úst ne vy svet le -
nia tý ka jú ce sa pred me tu štát ne ho vo do och ran né ho
do zo ru, ako aj na ze ra� do prí sluš ných pod kla dov; po ve -
re ný za mest na nec in špek cie je na tento účel opráv ne ný 
vstu po va� za účas ti zá stup cu Štát nej pla veb nej sprá vy
aj na pla vid lá po čas plav by ale bo po čas ich stá tia a má
prá vo vstu po va� do ob jektov a za ria de ní slú žia cich na
plav bu.

(2) Oso by vy ko ná va jú ce štát ny vo do och ran ný do zor
sú pri pl ne ní svo jich úloh po vin né pre u ká za� sa  pre -
ukazom or gá nu, z kto ré ho po ve re nia vy ko ná va jú štát ny
vo do och ran ný do zor, za cho va� ml čan li vos� o štát nom
ta jom stve a slu žob nom ta jom stve a o sku toč nos tiach,
kto ré sa doz ve de li pri vý ko ne štát ne ho vo do och ran né ho
do zo ru, a pred vstu pom do cu dzích ob jektov in for mo va�
pre vádz ko va te ¾a. 

(3) Usta no ve nia od se kov 1 a 2 sa vz�a hu jú aj na po ve -
re ných za mest nan cov správ cu vo do hos po dár sky  vý -
znamných vod ných to kov pri kon tro le vy ko ná va nej
pod ¾a § 79 ods. 7.

(4) Na vý kon štát ne ho vo do och ran né ho do zo ru sa
pri me ra ne vz�a hu je oso bit ný pred pis.62)

§ 69

Vod ná stráž

(1) Or gán štát nej vod nej sprá vy vo svo jom územ nom
ob vo de ale bo jeho čas ti na ná vrh správ cov vod ných to -
kov, vlast ní kov vod ných sta vieb a obcí vy me nú va a od -
vo lá va na ochra nu vôd, vod ných to kov a vod ných sta -
vieb čle nov vod nej strá že. Opráv ne nie čle na vod nej
strá že majú aj ur če ní za mest nan ci or gá nov štát nej vod -
nej sprá vy vy ko ná va jú ci štát ny vo do och ran ný do zor
a hlav ný štát ny vo do och ran ný do zor nad vo da mi.

(2) Čle nom vod nej strá že môže by� oso ba, kto rá do vŕ -
ši la 21 ro kov, je bez ú hon ná, od bor ne spô so bi lá a je za -
pí sa ná v zo zna me čle nov vod nej strá že, kto rý ve die
kraj ský úrad ži vot né ho pros tre dia.

(3) Za bez ú hon né ho sa na úče ly toh to zá ko na po va -
žu je ten, kto ne bol prá vo plat ne od sú de ný za úmy sel ný
trest ný čin ale bo za trest ný čin po ru šo va nia ochra ny
vôd.63) Bez ú hon nos� sa pre u ka zu je vý pi som z re gis tra
tres tov nie star ším ako tri me sia ce.

(4) Od bor ná spô so bi los� uchá dza ča za čle na vod nej
strá že sa ove ru je skúš kou na kraj skom úra de ži vot né -
ho pros tre dia.

(5) Člen vod nej strá že skla dá do rúk pred nos tu kraj -
ské ho úra du ži vot né ho pros tre dia s¾ub toh to zne nia:
„S¾u bu jem, že ako člen vod nej strá že bu dem do dr žia va� 
zá ko ny a vy ko ná va� svo je po vin nos ti zod po ved ne pod ¾a
svoj ho naj lep šie ho sve do mia.“.

(6) Člen vod nej strá že sa pri vý ko ne svo jej funk cie

pre u ka zu je pre u ka zom čle na vod nej strá že a  od -
znakom čle na vod nej strá že so štát nym zna kom
Slo ven skej re pub li ky. Člen vod nej strá že je opráv ne ný
a) vstu po va� na cu dzie po zem ky a vod né stav by, ak na

to nie je pot reb né po vo le nie pod ¾a oso bit ných pred -
pi sov,59)

b) zis �o va� po ru šo va nie po vin nos tí usta no ve ných na
ochra nu vôd, vod ných to kov a vod ných sta vieb,

c) uk la da� a vy be ra� po ku ty v blo ko vom ko na ní za prie -
stup ky na úse ku ochra ny vôd, vod ných to kov a vod -
ných sta vieb,

d) ozna mo va� or gá nom štát nej vod nej sprá vy zis te nie
po ru še nia práv nych po vin nos tí práv nic ký mi oso ba -
mi a fy zic ký mi osobami-podnikate¾mi,

e) po žia da� pri pl ne ní svo jich úloh o spo lu prá cu po lí -
ciu, ak ich pl ne nie ne mô že za bez pe či� vlast ný mi si -
la mi ale bo pros tried ka mi.

(7) Ná kla dy na čin nos� vod nej strá že zná ša ten, na
kto ré ho ná vrh bol člen vod nej strá že vy me no va ný; je
po vin ný sle do va�, či člen vod nej strá že riad ne vy ko ná va 
svo ju funk ciu.

(8) Člen stvo vo vod nej strá ži za ni ká 
a) od vo la ním čle na vod nej strá že, 
b) smr �ou čle na vod nej strá že,
c) vzda ním sa funk cie čle na vod nej strá že,
d) prá vo plat nos �ou roz sud ku, kto rým bol člen vod nej

strá že od sú de ný za trest ný čin pod ¾a od se ku 3.

§ 70

Vo do hos po dár

(1) Práv nic ké oso by a fy zic ké osoby-podnikatelia,
kto rí na zá kla de po vo le nia or gá nu štát nej vod nej sprá -
vy odo be ra jú vodu ale bo vy púš �a jú od pa do vé vody do
po vrcho vých vôd ale bo do pod zem ných vôd v množ stve
väč šom ako 400 m3 za deň, ale bo za ob chá dza jú s ne -
bez peč ný mi lát ka mi v množ stve uve de nom v § 39
ods. 3, sú po vin ní usta no vi� funk ciu vo do hos po dá ra
a vy tvo ri� pred po kla dy na jej vý kon. Túto po vin nos�
nemá pre vádz ko va te¾ ve rej né ho vo do vo du a ve rej nej
ka na li zá cie.

(2) Funk ciu vo do hos po dá ra môže vy ko ná va�  bez -
úhonná fy zic ká oso ba, kto rá má po ža do va nú kva li fi ká -
ciu a ab sol vo va la od bor nú prax, ale bo práv nic ká oso -
ba, kto rá ta ké oso by za mest ná va.

(3) Funk ciu vo do hos po dá ra v pra cov nom po me re
môže vy ko ná va� bez ú hon ná fy zic ká oso ba, kto rá má
po ža do va nú kva li fi ká ciu a ab sol vo va la od bor nú prax;
funk ciu vo do hos po dá ra môže na zá kla de zmluv né ho
vz�a hu vy ko ná va� aj fy zic ká osoba-podnikate¾ ale bo
práv nic ká oso ba, kto rá ta ké oso by za mest ná va.

(4) Po ža do va nou kva li fi ká ciou a od bor nou pra xou na
vy ko ná va nie čin nos ti vo do hos po dá ra pod ¾a od se ku 2 je 
vy so ko škol ské vzde la nie 2. stup ňa v od bo re tech nic -
kých vied ale bo prí rod ných vied a naj me nej troj roč ná
od bor ná prax, ale bo úpl né stred né od bor né vzde la nie
tech nic ké ho sme ru a naj me nej šes� roč ná od bor ná
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prax, prí pad ne vy so ko škol ské vzde la nie 1. stup ňa v od -
bo re tech nic kých vied ale bo prí rod ných vied a naj me -
nej štvor roč ná od bor ná prax.

(5) Od bor ná prax pod ¾a od se ku 4 je prax vo do hos po -
dár ske ho sme ru, chemicko-technologického sme ru
ale bo iné ho prí buz né ho sme ru. Pri po su dzo va ní prí -
buz né ho sme ru sa vy chá dza z po va hy za mest na nia,
v kto rom mo hol hod no te ný zís ka� prak tic ké skú se nos -
ti.

(6) Mi nis ter stvo môže v odô vod ne ných prí pa doch
upus ti� od spl ne nia pod mien ky od bor nej pra xe pod ¾a
od se ku 4.

(7) Po vin nos �ou vo do hos po dá ra je naj mä
a) sle do va� a kon tro lo va� do dr žia va nie vše obec ne zá -

väz ných práv nych pred pi sov a pod mie nok ude le né -
ho po vo le nia pri oso bit nom uží va ní vôd a pri za ob -
chá dza ní s ne bez peč ný mi lát ka mi,

b) vies� zá zna my o vý sled koch kon tro ly, ozna mo va�
zis te né ne dos tat ky šta tu tár ne mu or gá nu ale bo inej
ním ur če nej oso be a na vr ho va� opat re nia na od strá -
ne nie zis te ných ne dos tat kov,

c) po ža do va� po u ží va nie vhod ných tech no ló gií, kto ré
ne ma jú ne priaz ni vý vplyv na po vrcho vé vody ale bo
pod zem né vody pri oso bit nom uží va ní vôd, a na vr ho -
va� opat re nia za me ra né na zni žo va nie množ stva
odo be ra nej vody, na zmen šo va nie strát vody a na
zmen šo va nie množ stva a škod li vos ti od pa do vých
vôd,

d) oboz na mo va� ostat ných za mest nan cov s po vin nos -
�a mi pri oso bit nom uží va ní vôd a pri za ob chá dza ní
s ne bez peč ný mi lát ka mi,

e) vy jad ro va� sa k plá nom zme ny vý ro by a k pro jek to vej
do ku men tá cii sta vieb pri zme nách a re kon štruk -
ciách sta vieb a pre vádz kar ní, kto ré môžu ovplyv ni�
oso bit né uží va nie vôd a za ob chá dza nie s ne bez peč -
ný mi lát ka mi.

DE S IA  TA  ČASŤ

OSO BI TOS TI KO NA NIA

§ 71

Miest na prí sluš nos�

(1) Miest na prí sluš nos� or gá nov štát nej vod nej sprá -
vy na vy dá va nie po vo le ní na oso bit né uží va nie vôd, na
vod né stav by a na iné čin nos ti sa spra vu je mies tom
oso bit né ho uží va nia vôd, vod nej stav by ale bo mies tom
čin nos ti.

(2) Miest ne prí sluš ným or gá nom na pl ne nie úloh
pod ¾a § 60 ods. 4 a od se ku 6 písm. c) je ten kraj ský úrad 
ži vot né ho pros tre dia, do kto ré ho územ né ho ob vo du
spa dá naj väč šia čas� ob las ti po vo dia.

(3) Ak je vod ná stav ba, na kto rej po vo le nie je prí sluš -
ný kraj ský úrad ži vot né ho pros tre dia, na úze mí via ce -
rých kra jov, prí sluš ný je kraj ský úrad ži vot né ho  pro -
stredia, v kto ré ho územ nom ob vo de je pre važ ná čas�
vod nej stav by; ak vznik nú po chyb nos ti o prí sluš nos ti,
prí sluš nos� určí mi nis ter stvo.

§ 72

Sú beh roz hod nu tí

Ak tá istá oso ba po ža du je spo lu so žia dos �ou o po vo -
le nie na vod nú stav bu vy da nie ïal ších roz hod nu tí  po -
d¾a toh to zá ko na, pri čom na ich vy da nie sú prí sluš né
or gá ny štát nej vod nej sprá vy rôz nych stup ňov, o tých to 
žia dos tiach roz hod ne or gán štát nej vod nej sprá vy prí -
sluš ný na vy da nie po vo le nia na vod nú stav bu.

§ 73

Pos tup v ko na ní

(1) Na ko na nie or gá nov štát nej vod nej sprá vy (ïa lej
len „vo dop ráv ne ko na nie”) pod ¾a toh to zá ko na sa vz�a -
hu jú vše obec né pred pi sy o správ nom ko na ní,64) ak ten -
to zá kon ne us ta no vu je inak. Na roz ho do va nie tý ka jú ce
sa vod ných sta vieb sa vz�a hu jú vše obec né pred pi sy
o sta veb nom ko na ní.

(2) Žia dos� o vy da nie roz hod nu tia sa musí do lo ži� prí -
lo ha mi ob sa hu jú ci mi úda je a pod kla dy, kto ré vy plý va -
jú z jed not li vých usta no ve ní toh to zá ko na a sú pot reb -
né na po sú de nie vply vu žia da né ho roz hod nu tia na
vod né po me ry. Ak ide o žia dos� o vy da nie po vo le nia,
kto ré je sú čas ne sta veb ným po vo le ním, tre ba pri po ji� aj 
do kla dy, kto ré sú pot reb né k žia dos ti o také roz hod nu -
tie pod ¾a sta veb né ho zá ko na, a úda je o hyd ro lo gic kých
ve li či nách pos ky to va ných po ve re nou oso bou. Žia da te¾
je po vin ný na vy zva nie or gá nu štát nej vod nej sprá vy
pred lo ži� ïal šie do kla dy, prí pad ne po sud ky o vply ve
žia da né ho roz hod nu tia na zá uj my chrá ne né tým to zá -
ko nom a na prá va a prá vom chrá ne né zá uj my iných.

(3) Účast ní kom vo dop ráv ne ho ko na nia je vo veci po -
vo le nia tý ka jú ce ho sa vod né ho toku správ ca vod né ho
toku. Účast ní kom vo dop ráv ne ho ko na nia vo veci sú -
hla su pod ¾a § 27 ods.1 je len žia da te¾; ak sa sú hlas týka
vod né ho toku, aj správ ca vod né ho toku. 

(4) V prí pa doch, v kto rých roz hod nu tie or gá nu štát -
nej vod nej sprá vy môže vo ve¾ kom roz sa hu ovplyv ni�
vod né po me ry v obci ale bo v územ ných ob vo doch via ce -
rých obcí ale bo sa týka ve¾ ké ho poč tu účast ní kov ko na -
nia, ozná mi or gán štát nej vod nej sprá vy ter mín a pred -
met úst ne ho po jed ná va nia ve rej nou vy hláš kou, kto rá
sa uve rej ní vo všet kých dotk nu tých ob ciach. V ta kých
prí pa doch je účast ní kom ko na nia aj obec. Na úst ne po -
jed ná va nie po zve všet kých jemu zná mych účast ní kov
ko na nia.

(5) Po zva nie na úst ne po jed ná va nie do ru čí or gán
štát nej vod nej sprá vy účast ní kom ko na nia do vlast -
ných rúk naj ne skôr osem dní, v zlo ži tej ších prí pa doch
30 dní pred dňom úst ne ho po jed ná va nia. V tom čase
mu sia by� vy ve se né aj vy hláš ky o ozná me ní úst ne ho
po jed ná va nia pod ¾a od se ku 4 spô so bom v obci ob vyk -
lým. Or gán štát nej vod nej sprá vy v obi dvoch prí pa doch
upo zor ní, že na ná miet ky, kto ré ne bu dú ozná me né naj -
ne skôr na úst nom po jed ná va ní, ne mož no bra� zre te¾.

(6) Ak roz hod nu tie or gá nu štát nej vod nej sprá vy
ovplyv ní vod né po me ry v ob vo de pô sob nos ti iné ho or -
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gá nu štát nej vod nej sprá vy ale bo ak leží vod ná stav ba,
o kto rej sa roz ho du je, sčas ti v územ nom ob vo de iné ho
or gá nu štát nej vod nej sprá vy, roz hod ne vec ne a miest -
ne prí sluš ný or gán štát nej vod nej sprá vy po pre ro ko va -
ní s or gán mi štát nej vod nej sprá vy územ ných ob vo dov,
kto rých sa roz hod nu tie týka.

(7) V jed no du chých ve ciach, naj mä ak mož no roz hod -
nú� na zá kla de pod kla dov pred lo že ných účast ní kom
vo dop ráv ne ho ko na nia, roz hod ne or gán štát nej vod nej
sprá vy ne od klad ne. V ostat ných prí pa doch roz hod ne
naj ne skor šie do 60 dní, v oso bit ne zlo ži tých prí pa doch
naj ne skor šie do troch me sia cov od za ča tia vo dop ráv ne -
ho ko na nia. Ak ne mož no vzh¾a dom na po va hu veci roz -
hod nú� ani v tej to le ho te, môže le ho tu pri me ra ne pre dĺ -
ži� od vo la cí or gán.

(8) Or gán štát nej vod nej sprá vy môže v prí pa doch
uve de ných v od se ku 4 do ru či� roz hod nu tie účast ní kom 
ko na nia ve rej nou vy hláš kou s vý nim kou žia da te ¾a,
správ cu vod né ho toku, prí pad ne toho, kto po dal ná -
miet ky.

(9) Ak dô jde vo vo dop ráv nom ko na ní k pro ti chod ným
sta no vis kám me dzi or gán mi štát nej sprá vy spo lu pô so -
bia ci mi v ko na ní, taký roz por rie šia or gá ny nad ria de né
tým to or gá nom do ho dou. Ak sa roz por ne po da rí od strá -
ni� do ho dou nad ria de ných or gá nov, roz hod ne mi nis -
ter stvo po pre ro ko va ní s prí sluš ný mi ústred ný mi or -
gán mi štát nej sprá vy.

(10) Ak or gán štát nej vod nej sprá vy vy dá va tomu is té -
mu žia da te ¾o vi sú čas ne nie ko¾ ko po vo le ní, môže tak
uro bi� v jed nom roz hod nu tí.

(11) Or gán štát nej vod nej sprá vy môže, ak je to v zá uj -
me ochra ny vôd, zme ni� ale bo zru ši� pod mien ky roz -
hod nu tia, kto rým sa po vo ¾u je vod ná stav ba, a roz hod -
nu tia, kto ré sa tý ka jú za ob chá dza nia s ne bez peč ný mi
lát ka mi. 

(12) Ná kla dy na od bor né po sud ky vo vo dop ráv nom ko -
na ní a pri vy dá va ní vy jad re ní zná ša ten, kto pred lo žil
žia dos� o vy da nie roz hod nu tia ale bo vy jad re nia.

(13) Or gán štát nej vod nej sprá vy za sta ví vo dop ráv ne
ko na nie, ak žia da te¾ ne do pl ní žia dos� v ur če nej le ho te
ale bo ak sa vo vo dop ráv nom ko na ní pre u ká že, že od pa -
dol dô vod ko na nia.

(14) V ko na ní vo veci po vo le nia na vy púš �a nie od pa do -
vých vôd zo spa ¾ov ne od pa dov ale bo zo za ria de nia na
spo lu spa ¾o va nie od pa dov po stu pu je or gán štát nej vod -
nej sprá vy aj pod ¾a oso bit né ho pred pi su.65)

(15) Na práv ne úko ny vy ko ná va né pod ¾a § 19 ods. 2,
§ 22 ods. 2, § 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 ne vz�a hu jú vše obec né pred pi sy 
o správ nom ko na ní s vý nim kou usta no ve ní o miest nej
prí sluš nos ti.

(16) Or gán štát nej vod nej sprá vy prí sluš ný na vy da nie
po vo le nia pod ¾a § 21 ods. 1 písm. c), § 26 ods. 1, sú hla -

su pod ¾a § 27 a vy jad re nia pod ¾a § 28 je v in teg ro va nom
po vo ¾o va ní dotk nu tým or gá nom.66)

(17) Súdy ne pre skú ma va jú roz hod nu tia o 
a) po vo le niach na oso bit né uží va nie vôd (§ 21),
b) po vo le niach na vod né stav by (§ 26), 
c) ur če ní ochran né ho pás ma vo dá ren ských zdro jov

(§ 32),
d) schvá le ní ma ni pu lač né ho po riad ku vod nej stav by

(§ 57).

JE  DE  NÁS  TA  ČASŤ

ZOD PO VED NOSŤ ZA PO RU ŠE NIE PO VIN NOS TÍ

§ 74

Správ ne de lik ty

(1) Or gán štát nej vod nej sprá vy ulo ží po ku tu práv nic -
kej oso be ale bo fy zic kej osobe-podnikate¾ovi, kto rá
a) odo be rie po vrcho vé vody bez po vo le nia or gá nu štát -

nej vod nej sprá vy ale bo v roz po re s ním (§ 21 ods. 1
písm. a) prvý bod), 

b) odo be rie pod zem né vody bez po vo le nia or gá nu štát -
nej vod nej sprá vy ale bo v roz po re s ním (§ 21 ods. 1
písm. b) prvý bod),

c) uží va po vrcho vé vody na ich vzdú va nie a na iný spô -
sob aku mu lá cie ale bo uží va pod zem né vody na ich
aku mu lá ciu ale bo čer pa nie na účel zni žo va nia ich
hla di ny ale bo na ume lé zvy šo va nie ich množ stva po -
vrcho vou vo dou bez po vo le nia or gá nu štát nej vod nej
sprá vy ale bo v roz po re s ním (§ 21 ods. 1 písm. a)
dru hý bod a § 21 ods. 1 písm. b) dru hý až štvr tý bod),

d) vy u ží va hyd ro e ner ge tic ký po ten ciál vod ných to kov
bez po vo le nia or gá nu štát nej vod nej sprá vy ale bo
v roz po re s ním (§ 21 ods. 1 písm. a) tre tí bod),

e) vy púš �a od pa do vé vody ale bo oso bit né vody do po -
vrcho vých vôd ale bo do pod zem ných vôd bez po vo le -
nia or gá nu štát nej vod nej sprá vy ale bo v roz po re
s ním [§ 21 ods. 1 písm. c)],

f) vy púš �a vody z po vrcho vé ho od to ku do po vrcho vých
vôd ale bo do pod zem ných vôd, čer pá zne čis te né pod -
zem né vody na úče ly zní že nia ich zne čis te nia ale bo
zní že nia zne čis te nia hor ni no vé ho pros tre dia ale bo
čer pá pod zem né vody pri hyd ro ge o lo gic kom prie -
sku me a pri za kla da ní sta vieb a ná sled ne ich vy púš -
�a do po vrcho vých vôd ale bo do pod zem ných vôd bez
po vo le nia or gá nu štát nej vod nej sprá vy ale bo v roz -
po re s ním [§ 21 ods. 1 písm. d), f) a g)],

g) vy u ží va po vrcho vé vody ale bo pod zem né vody na
hos po dár sky chov rýb ale bo na chov vod nej hy di ny
ale bo iných ži vo čí chov na účel pod ni ka nia bez po vo -
le nia or gá nu štát nej vod nej sprá vy ale bo v roz po re
s ním [§ 21 ods. 1 písm. e)],

h) vy ko ná va čin nos ti, kto ré môžu ovplyv ni� vod né po -
me ry bez po vo le nia ale bo sú hla su or gá nu štát nej
vod nej sprá vy ale bo v roz po re s nimi [§ 23 a § 27
ods. 1 písm. e)],

i) po ru šu je po vin nos ti usta no ve né v § 39 pri za ob chá -
dza ní s ne bez peč nými lát ka mi,
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65) Zá kon č. 478/2002 Z. z. o ochra ne ovzdu šia a kto rým sa do pĺ ňa zá kon č. 401/1998 Z. z.  o po plat koch za zne čis �o va nie ovzdu šia v zne ní
ne skor ších pred pi sov (zá kon o ov zdu ší) v zne ní ne skor ších pred pi sov.

66) Zá kon č. 245/2003 Z. z.  o in teg ro va nej pre ven cii a kon tro le zne čis �o va nia ži vot né ho pros tre dia a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov.



j) zne čis tí po vrcho vé vody ale bo pod zem né vody po ru -
še ním po vin nos tí usta no ve ných v § 39 pri za ob chá -
dza ní s ne bez peč ný mi lát ka mi,

k) ne za bez pe ču je od bor ný technicko-bezpečnostný do -
h¾ad nad pre vádz kou vod nej stav by, kto rej stav
môže ohroz i� bez peč nos� osôb ale bo ma jet ku pod ¾a
§ 56 ods. 5,

l) pre vádz ku je vod nú stav bu bez ma ni pu lač né ho po -
riad ku schvá le né ho or gá nom štát nej vod nej sprá vy
ale bo v roz po re s ním (§ 57 ods. 1),

m) ne u mož ní kon trol ným or gá nom prí stup do ob jektov
a za ria de ní na vy ko ná va nie pot reb né ho zis �o va nia
ale bo na po žia da nie ne po skyt ne pot reb né úda je
a úpl né in for má cie (§ 68),

n) ne pl ní iné po vin nos ti usta no ve né tým to zá ko nom
ale bo po vin nos ti pod ¾a neho ulo že né or gá nom štát -
nej vod nej sprá vy.

(2) Za po ru še nie po vin nos tí na úse ku sta veb né ho po -
riad ku or gá ny štát nej vod nej sprá vy uk la da jú po ku ty
pod ¾a oso bit ných pred pi sov.67)

(3) In špek cia ukla dá po ku ty za po ru še nie po vin nos tí
usta no ve ných v od se ku 1 v tých prí pa doch, v kto rých
má pô sob nos� na vý kon štát ne ho vo do och ran né ho do -
zo ru.

(4) Vý no sy po kút ulo že ných pod ¾a toh to zá ko na sú
príj mom štát ne ho roz po čtu.

§ 75

Po ku ty

(1) Po ku tu pod ¾a § 74 ods. 1 písm. a) mož no ulo ži�
v sume vy po čí ta nej ako ná so bok sadz by 5 Sk za 1 m3

a množ stva ne po vo le ne odob ra tých po vrcho vých vôd,
naj dlh šie za ob do bie jed né ho roka od jeho zis te nia. Naj -
niž šiu po ku tu mož no ulo ži� vo výš ke 10 000 Sk.

(2) Po ku tu pod ¾a § 74 ods. 1 písm. b) mož no ulo ži�
v sume vy po čí ta nej ako ná so bok sadz by 15 Sk za 1m3

a množ stva ne po vo le ne odob ra tých pod zem ných vôd
naj dlh šie za ob do bie jed né ho roka od jeho zis te nia. Naj -
niž šiu po ku tu mož no ulo ži� vo výš ke 20 000 Sk.

(3) Po ku tu pod ¾a § 74 ods. 1 písm. e) mož no ulo ži� do
výš ky troj ná sob ku od plát za roč né vy púš �a nie od pa do -
vých vôd ale bo oso bit ných vôd. Ak ne mož no tak to ur či�
výš ku po ku ty, vy po čí ta sa ako ná so bok sadz by 15 Sk za
1 m3 a množ stva vy púš �a ných od pa do vých vôd ale bo
oso bit ných vôd, naj dlh šie však za ob do bie jed né ho roka. 
Naj niž šiu po ku tu mož no ulo ži� vo výš ke 30 000 Sk.

(4) Po ku tu pod ¾a § 74 ods. 1 písm. c) a j) mož no ulo ži�
do výš ky 500 000 Sk.

(5) Po ku tu pod ¾a § 74 ods. 1 písm. f) až i) mož no ulo ži� 
do výš ky 200 000 Sk.

(6) Po ku tu pod ¾a § 74 ods. 1 písm. d), k) a l) mož no
ulo ži� do výš ky 2 000 000 Sk.

(7) Po ku tu pod ¾a § 74 ods. 1 písm. n) mož no ulo ži�
do výš ky 100 000 Sk.

(8) Po ku tu pod ¾a § 70 ods. 1 písm. m) mož no ulo ži�
do výš ky 20 000 Sk.

(9) Ak ne po vo le ným vy púš �a ním od pa do vých vôd ale -
bo ne do vo le ným za ob chá dza ním s ne bez peč ný mi lát -
ka mi dô jde k mi mo riad ne mu zhor še niu vôd, po ku tu
mož no ulo ži� až do výš ky 5 000 000 Sk.

§ 76

Uk la da nie po kút

(1) Pri uk la da ní po ku ty pod ¾a § 75 ods. 3 až 7 a 9 sa pri -
hlia da naj mä na škod li vé ná sled ky po ru še nia po vin nos tí, 
na okol nos ti, za kto rých sa po vin nos ti po ru ši li, a ako sa
práv nic ká oso ba ale bo fy zic ká osoba-podnikate¾ pri či ni li
o od strá ne nie ale bo zmier ne nie škod li vých ná sled kov.

(2) Po ku ta pod ¾a § 74 ods. 1 písm. n) sa ne u lo ží, ak sa
sú čas ne po ru ši li po vin nos ti, za kto ré sa ukla dá po ku ta
pod ¾a § 74 ods. 1 písm. a) až l).

(3) Ko na nie o ulo že ní po ku ty mož no za ča� naj ne skor -
šie do jed né ho roka odo dňa, keï sa or gán štát nej vod -
nej sprá vy doz ve del o po ru še ní po vin nos tí, naj dlh šie
však do uply nu tia troch ro kov odo dňa, keï k po ru še -
niu po vin nos ti do šlo.

(4) Ko na nie o ulo že ní po ku ty vy ko ná or gán štát nej
vod nej sprá vy, kto rý ako prvý zis til po ru še nie po vin -
nos tí. 

(5) Po ku ta je splat ná do 15 dní odo dňa na do bud nu -
tia prá vo plat nos ti roz hod nu tia, ak or gán štát nej vod nej 
sprá vy ne ur čí le ho tu jej splat nos ti inak.

§ 77

Prie stup ky

(1) Prie stup ku na úse ku ochra ny vôd, vod ných to kov
a vod ných sta vieb sa do pus tí ten, kto
a) vy ko ná va plav bu pla vid lom so spa ¾o va cím mo to -

rom na po vrcho vých vo dách na chá dza jú cich sa
v ochran ných pás mach vo dá ren ských zdro jov, na
vod ných ná dr žiach ur če ných na hos po dár sky
chov rýb a na od kry tých pod zem ných vo dách
(§ 19 ods. 2),

b) odo be rá po vrcho vé vody ale bo pod zem né vody ale bo
vy púš �a od pa do vé vody do po vrcho vých vôd ale bo do 
pod zem ných vôd bez po vo le nia or gá nu štát nej vod -
nej sprá vy ale bo v roz po re s ním [§ 21 ods. 1 písm. a)
prvý bod a písm. b) prvý bod a písm. c)],

c) vy sá dza, stí na a od stra ňu je stro my a kry v ko ry tách,
na po brež ných po zem koch a v inun dač ných úze -
miach ale bo �aží rieč ny ma te riál z po zem kov tvo ria -
cich ko ry to bez po vo le nia or gá nu štát nej vod nej
sprá vy ale bo v roz po re s ním [§ 23 ods. 1 písm. a)
a b)],

d) usku toč ňu je, mení ale bo od stra ňu je vod nú stav bu
bez po vo le nia or gá nu štát nej vod nej sprá vy ale bo
v roz po re s ním (§ 26),

e) po ru šu je zá ka zy a ob me dze nia v ochran ných pás -
mach vo dá ren ských zdro jov, čím po ško dzu je ale bo
ohroz u je kva li tu ale bo zdra vot nú bez chyb nos� vôd
(§ 32), 

f) umý va mo to ro vé vo zid lá a me cha niz my v po vrcho -
vých vo dách ale bo v od kry tých pod zem ných vo dách,
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ale bo na mies tach, z kto rých by unik nu té po hon né
lát ky moh li vnik nú� do po vrcho vých vôd ale bo do
pod zem ných vôd (§ 39 ods. 10),

g) mení smer ko ry ta, po ško dzu je bre hy, ukla dá pred -
me ty do vod né ho toku, kto ré môžu ohroz i� ply nu los�
od to ku vody v ko ry te, zdra vie ¾udí a ich bez peč nos�,
ale bo ukla dá pred me ty na mies ta, z kto rých môžu
by� spla ve né do vod né ho toku (§ 47 ods. 1),

h) po ško dzu je vod né stav by a ich funk cie naj mä tým, že 
�aží ze mi nu z ochran ných hrádzí, vy sá dza na nich
dre vi ny, pa sie na nich ale bo pre há ňa cez ne hos po -
dár ske zvie ra tá, jaz dí po nich mo to ro vý mi vo zid la mi
(§ 55 ods. 1), 

i) po ško dzu je cia chy, vo doč ty, vo do me ry a iné me ra cie
za ria de nia a po ško dzu je pla veb né zna ky a vý straž né
ta bu le (§ 55 ods. 1).

(2) Za prie stu pok pod ¾a 
a) od se ku 1 písm. f) mož no ulo ži� po ku tu do výš ky

2 000 Sk,
b) od se ku 1 písm. b), c) a g) mož no ulo ži� po ku tu

do výš ky 3 000 Sk,
c) od se ku 1 písm. a),d),e), h) a i) mož no ulo ži� po ku tu

do výš ky 5 000 Sk.

(3) Prie stup ky pod ¾a 
a) od se ku 1 písm. c), f), g), h) a i) pre jed ná va obec,
b) od se ku 1 písm. a), b), d) a e) pre jed ná va ob vod ný

úrad ži vot né ho pros tre dia.

(4) Na prie stup ky a na ich pre jed ná va nie sa vz�a hu jú
vše obec né pred pi sy o prie stup koch.68) 

(5) Vý no sy z po kút ulo že ných za prie stup ky pod ¾a
a) od se ku 1 písm. c), f), g), h) a i) sú príj mom roz po čtu

obce,
b) od se ku 1 písm. a), b), d) a e) sú príj mom štát ne ho

roz po čtu.

DVA NÁS  TA  ČASŤ

SPOP LAT ŇO VA NIE ZA UŽÍ VA NIE VÔD

§ 78

Plat by za uží va nie vôd

(1) Plat bou za uží va nie vôd na úče ly toh to zá ko na je
fi nanč ná ná hra da ná kla dov za pos kyt nu té vý rob ky
a ostat né vo do hos po dár ske služ by, za vy u ží va nie hyd -
ro e ner ge tic ké ho po ten ciá lu a za vy u ží va nie ener ge tic -
kej vody.

(2) Plat by za uží va nie po vrcho vých vôd pod ¾a od se ku 3 
písm. a) až d) je po vin ný pla ti� ten, kto uží va po vrcho vé
vody. Plat by za po u ží va nie vôd pod ¾a od se ku 3 písm. e)
uhrá dza štát.

(3) Plat ba mi za uží va nie po vrcho vých vôd sa spop lat -
ňu jú vo do hos po dár ske služ by, kto ré pos ky tu je správ ca 
vod né ho toku a slú žia na úhra du ná kla dov spo je ných
s tý mi to služ ba mi a so sprá vou vod ných to kov a sprá -
vou po vo dia. Plat by sa pla tia za

a) od be ry po vrcho vých vôd z vod ných to kov v množ stve
nad 15 000 m3 roč ne ale bo 1 250 m3 me sač ne,

b) vy u ží va nie hyd ro e ner ge tic ké ho po ten ciá lu vod ných
to kov na vod ných stav bách v sprá ve správ cu vod né ho 
toku pri in šta lo va nom vý ko ne väč šom ako 100 kW,

c) od be ry ener ge tic kej vody z vod ných to kov na vod -
ných stav bách vo vlast níc tve vy u ží va te ¾a hyd ro e ner -
ge tic ké ho po ten ciá lu vod né ho toku pri in šta lo va -
nom vý ko ne väč šom ako 10 MW,

d) vy u ží va nie hyd ro e ner ge tic ké ho po ten ciá lu vod ných
to kov na vod ných stav bách usku toč ne ných pod ¾a
me dzi ná rod nej zmlu vy,69) 

e) po u ží va nie vôd na plav bu na vod ných ces tách a za
pos ky to va nie ïal ších slu žieb vo ve rej nom zá uj me.

(4) Výš ka pla tieb za uží va nie po vrcho vých vôd pod ¾a
od se ku 3 písm. a) až c) sa ur ču je na zá kla de roz hod nu tia 
Úra du pre re gu lá ciu sie �o vých od vet ví pod ¾a oso bit né ho
predpisu70) a pod ¾a od se ku 3 písm. d) oso bit ným po stu -
pom. Roz hod nu tie sa ozna mu je uží va te ¾om po vrcho -
vých vôd naj ne skôr do 15. de cem bra bež né ho roka, kto -
rý pred chá dza roku, v kto rom sa tie to plat by uplat ňu jú.

(5) Po vin nos� pla ti� plat by pod ¾a od se ku 2 sa ne vz�a -
hu je na od be ry vody na 
a) na púš �a nie od sta ve ných ra mien vod ných to kov tvo -

ria cich chrá ne ný bio top rast lín a ži vo čí chov,
b) na púš �a nie ve rej ných kú pa lísk,
c) pro ti po žiar ne opat re nia,
d) pre vádz ku ry bo chov ných za ria de ní a ryb ní kov na

na púš �a nie vod ných ná dr ží oso bit ne vhod ných na
chov rýb,

e) na za vla žo va nie po ¾no hos po dár skej pôdy.

(6) Plat by pod ¾a od se ku 3 písm. a), b), c) a e) sa pla tia
správ co vi vod né ho toku a sú jeho príj mom. Plat by  po -
d¾a od se ku 3 písm. d) sa pla tia správ co vi vod ných sta -
vieb a sú jeho príj mom.

§ 79

Po plat ky za od be ry pod zem ných vôd a za vy púš �a nie
od pa do vých vôd do po vrcho vých vôd

(1) Po plat kom na úče ly toh to zá ko na je fi nanč ná ná -
hra da za od ber pod zem ných vôd a za vy púš �a nie od pa -
do vých vôd do po vrcho vých vôd.

(2) Po plat ky za od be ry pod zem ných vôd je po vin ný
pla ti� ten, kto odo be rá pod zem né vody v množ stve pre -
sa hu jú com 15 000 m3 za ka len dár ny rok ale bo 1 250 m3

za me siac.

(3) Po vin nos� pla ti� po plat ky pod ¾a od se ku 2 sa ne -
vz�a hu je na od be ry pod zem ných vôd pri 
a) hyd ro ge o lo gic kom prie sku me, 
b) čer pa ní zne čis te ných pod zem ných vôd na účel zní -

že nia ich zne čis te nia, 
c) hyd ra u lic kej ochra ne pod zem ných vôd pred zne čis -

te ním, ak sa tie to vody ne po u ží va jú na iné úče ly,
d) za kla da ní sta vieb, 
e) od vod ne ní po zem kov,
f) pre vádz ke ry bo chov ných za ria de ní, ryb ní kov a na
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68) Zá kon Slo ven skej ná rod nej rady č. 372/1990 Zb. o prie stup koch v zne ní ne skor ších pred pi sov.
69) Na prí klad vy hláš ka mi nis tra za hra nič ných vecí č. 109/1978 Zb. o Zmlu ve me dzi Čes ko slo ven skou so cia lis tic kou re pub li kou a Ma ïar skou

¾u do vou re pub li kou o vý stav be a pre vádz ke Sús ta vy vod ných diel Gab čí ko vo — Na gy ma ros. 
70) § 2 písm. a) pia ty bod zá ko na č. 276/2001 Z. z.  o re gu lá cii v sie �o vých od vet viach a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov v znení zá ko -

na č. 442/2002 Z. z.



na púš �a nie vod ných ná dr ží oso bit ne vhod ných na
chov rýb,

g) od be roch v zá hrad kár skych osa dách pre spo loč ný
zá vla ho vý sys tém,

h) od be roch na za vla žo va nie po ¾no hos po dár skej pôdy.

(4) Po plat ky za vy púš �a nie od pa do vých vôd do po -
vrcho vých vôd pla tí ten, kto vy púš �a od pa do vé vody do
po vrcho vých vôd v množ stve pre sa hu jú com 10 000 m3

za ka len dár ny rok ale bo 1 000 m3 za me siac a pre kro čí
v prí sluš nom uka zo va te li zne čis te nia usta no ve né li mi -
ty [§ 81 ods. 1 písm. e)].

(5) Po vin nos� pla ti� po plat ky pod ¾a od se ku 4 sa ne -
vz�a hu je na vy púš �a nie od pa do vých vôd do po vrcho -
vých vôd z
a) prie toč né ho chla de nia tur bín, 
b) od ¾ah čo va cích ob jektov sto ko vej sie te. 

(6) Po plat ky za od be ry pod zem ných vôd a za vy púš �a nie
od pa do vých vôd vy be rá správ ca vo do hos po dár sky  vý -
znamných vod ných to kov a sú príj mom štát ne ho roz po čtu 
ka pi to ly mi nis ter stva.71) Vo ve ciach ur čo va nia sku toč nej
výš ky po plat kov za od be ry pod zem ných vôd a výš ky po -
plat kov za vy púš �a nie od pa do vých vôd do po vrcho vých
vôd a vo ve ciach vy be ra nia a vy má ha nia tých to po plat kov
koná správ ca vo do hos po dár sky výz namných vod ných to -
kov pod ¾a oso bit né ho pred pi su.72) Na ko na nie v pr vom
stup ni je prí sluš ný od štep ný zá vod správ cu vo do hos po -
dár sky výz namných vod ných to kov a na ko na nie v dru -
hom stup ni je prí sluš né jeho pod ni ko vé ria di te¾ stvo. 

(7) Ná vrh na výš ku po plat kov po dá va na zá kla de
vlast né ho vý po čtu ten, kto odo be rá pod zem né vody,
a ten, kto vy púš �a od pa do vé vody do po vrcho vých vôd
v po plat ko vom pri zna ní. Správ ca vo do hos po dár sky
výz namných vod ných to kov ur ču je sku toč nú výš ku po -
plat kov za ka len dár ny rok a výš ku pred dav kov, sle du je
pla te nie pred dav kov a vy dá va vý kaz o výš ke ne do plat -
kov ale bo o výš ke pre plat kov pod ¾a oso bit né ho pred pi -
su.73) Správ ca vo do hos po dár sky výz namných vod ných
to kov je opráv ne ný vy ko ná va� kon tro lu sku toč né ho
odo be ra nia pod zem ných vôd a vy púš �a nia od pa do vých
vôd do po vrcho vých vôd v prie be hu ka len dár ne ho roka.

(8) Vý kaz o výš ke ne do plat kov za od be ry pod zem ných 
vôd a za vy púš �a nie od pa do vých vôd do po vrcho vých
vôd za pred chá dza jú ci ka len dár ny rok mož no vy má ha�
vý ko nom roz hod nu tia pod ¾a oso bit né ho pred pi su.74)

TRI  NÁS  TA  ČASŤ

PRE CHOD NÉ A ZÁ VE REČ NÉ USTA NO VE NIA

§ 80

Pre chod né usta no ve nia

(1) Prá va a po vin nos ti vy plý va jú ce z do te raj ších po vo -
le ní zos tá va jú v plat nos ti, ak ten to zá kon ne us ta no vu je
inak.

(2) Chrá ne né vo do hos po dár ske ob las ti vy hlá se né
pod ¾a do te raj ších práv nych pred pi sov sa po va žu jú za
chrá ne né vo do hos po dár ske ob las ti pod ¾a toh to zá ko -
na.

(3) Ochran né pás ma ur če né na ochra nu vý dat nos ti,
kva li ty ale bo zdra vot nej ne zá vad nos ti vod ných zdro jov
pod ¾a do te raj ších práv nych pred pi sov sa po va žu jú za
ochran né pás ma vo dá ren ských zdro jov pod ¾a toh to zá -
ko na.

(4) Or gá ny štát nej vod nej sprá vy sú po vin né pri roz -
ho do va ní, vy dá va ní vy jad re ní a pri vy ko ná va ní ostat -
ných opat re ní pod ¾a toh to zá ko na vy chá dza� z vod ných
plá nov vy da ných pod ¾a do te raj ších práv nych pred pi sov 
až do doby schvá le nia no vých vod ných plá nov. 

(5) Vod né toky, kto ré spra vu je správ ca vo do hos po -
dár sky výz namných vod ných to kov pod ¾a do te raj ších
práv nych pred pi sov, zos tá va jú v ich sprá ve pod ¾a toh to
zá ko na. Vod né toky, kto ré ku dňu účin nos ti toh to zá -
ko na spra vu jú iné štát ne or ga ni zá cie ako správ ca vo -
do hos po dár sky výz namné ho vod né ho toku pod ¾a do te -
raj ších pred pi sov, zos tá va jú v ich sprá ve až do doby
pre vza tia ich sprá vy správ com vo do hos po dár sky  vý -
znamných vod ných to kov ale bo do pre ve de nia ich sprá -
vy na zá kla de roz hod nu tia mi nis ter stva (§ 51 ods. 1).

(6) Práv nic ké oso by ale bo fy zic ké oso by, kto ré vy ko -
ná va jú čin nos ti pod ¾a § 21 ods. 1 písm. a) druhého
a tre tie ho bodu a písm. b) druhého až štvrtého bodu,
§ 21 ods. 1 písm. e) a f) toh to zá ko na, sú po vin né po žia -
da� or gán štát nej vod nej sprá vy o vy da nie po vo le nia na
tie to čin nos ti naj ne skor šie do šiestich me sia cov odo
dňa účin nos ti toh to zá ko na, inak sa jeho čin nos� po va -
žu je za čin nos� v roz po re s tým to zá ko nom.

(7) Or gán štát nej vod nej sprá vy v ko na niach na zá -
kla de ozná me ní o vy púš �a ní od pa do vých vôd ale bo oso -
bit ných vôd do po vrcho vých vôd a do pod zem ných vôd
ale bo do ve rej nej ka na li zá cie za sla ných do 30. no vem -
bra 2002 a v ko na niach na zá kla de ozná me ní o za ob -
chá dza ní s ne bez peč ný mi lát ka mi za sla ných do 1. júna
2003 po stu pu je pod ¾a do te raj ších pred pi sov.

(8) Or gán štát nej vod nej sprá vy pri roz ho do va ní  po -
d¾a od se ku 7 môže vy chá dza� z vý sled kov pred chá dza -
jú ce ho zis �o va nia vy ko na né ho pod ¾a § 37 ods. 1 toh to
zá ko na. 

(9) Vo dop ráv ne ko na nia za ča té a ne skon če né pred
účin nos �ou toh to zá ko na, ok rem ko na ní pod ¾a od se ku
7, sa do kon čia pod ¾a toh to zá ko na.

(10) Za ra de nie vod ných sta vieb do ka te gó rií na úče ly
od bor né ho technicko-bezpečnostného do h¾a du pod ¾a
do te raj ších práv nych pred pi sov zos tá va jú v plat nos ti.

§ 81

(1) Na ria de nie, kto ré vydá vlá da, usta no ví
a) po žia dav ky na kva li tu po vrcho vej vody a kva li ta tív ne 
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cie le po vrcho vej vody ur če nej na od ber pit nej vody,
vody ur če nej na zá vla hy a vody vhod nej pre ži vot
a rep ro duk ciu pô vod ných dru hov rýb a roz sah mo ni -
to ro va nia tých to vôd (§ 6 až 10),

b) cit li vé ob las ti a zra ni te¾ né ob las ti (§ 33 a 34),
c) li mit né hod no ty zne čis te nia splaš ko vých od pa do -

vých vôd, ko mu nál nych od pa do vých vôd a oso bit -
ných vôd vy púš �a ných do po vrcho vých vôd ale bo do
pod zem ných vôd, oso bit ne pre ich vy púš �a nie v cit li -
vých ob las tiach, a po žia dav ky na vy púš �a nie od pa -
do vých vôd z od ¾ah čo va cích ob jektov a z po vrcho vé -
ho od to ku (§ 36 a 37), 

d) li mit né hod no ty zne čis te nia prie my sel ných od pa do -
vých vôd vy púš �a ných do po vrcho vých vôd s ob sa -
hom škod li vých lá tok, ob zvláš� škod li vých lá tok, pri -
o rit ných lá tok a ri zi ko vé pri o rit né lát ky a ich li mit né
hod no ty (§ 36 a 38),

e) výš ku ne re gu lo va ných pla tieb, výš ku po plat kov
a po dro bnos ti sú vi sia ce so spop lat ne ním uží va nia
vôd (§ 78 a 79).

(2) Vše obec ne zá väz ný práv ny pred pis, kto rý vydá
mi nis ter stvo, usta no ví po dro bnos ti o
a) zis �o va ní vý sky tu a hod no te ní sta vu po vrcho vých

vôd a pod zem ných vôd, o ich mo ni to ro va ní a ve de ní
evi den cie o vo dách a vod nej bi lan cii (§ 4 ods. 1 až 11,
§ 6 a 29),

b) vy me dze ní ob las tí po vo dí, en vi ron men tál nych cie -
¾och a o vod nom plá no va ní (§ 5, 11 až 16), 

c) spô so be a roz sa hu ozna mo va nia úda jov o od be roch
po vrcho vých vôd, pod zem ných vôd a oso bit ných vôd
a o vy púš �a ní od pa do vých vôd (§ 6),

d) vy u ží va ní hyd ro e ner ge tic ké ho po ten ciá lu vod ných
to kov (§ 21 ods. 1 písm. a) tre tí bod),

e) tech nic kých úpra vách v ochran ných pás mach vo dá -
ren ských zdro jov (§ 32 ods. 7),

f) ur čo va ní ochran ných pá siem vo dá ren ských zdro jov
a o opat re niach na ochra nu vôd,

g) za ob chá dza ní s ne bez peč ný mi lát ka mi a o ná le ži tos -
tiach ha va rij né ho plá nu a o po stu pe pri rie še ní mi -
mo riad ne ho zhor še nia vôd (§ 39 a 41),

h) o vý ko ne od bor né ho technicko-bezpečnostného do -
h¾a du a o za ra ïo va ní vod ných sta vieb do jed not li -
vých ka te gó rií a o vý ko ne technicko-bezpečnostného 
do zo ru (§ 56 a § 66 ods. 4 a 5),

i) vý ko ne vod nej strá že (§ 69),
j) ná le ži tos tiach ma ni pu lač né ho po riad ku.

(3) Zoz nam vo do hos po dár sky výz namných vod ných to -
kov a vo dá ren ských vod ných to kov usta no ví vše obec ne
zá väz ný práv ny pred pis, kto rý vydá mi nis ter stvo (§ 44).

(4) Prog ram po ¾no hos po dár skych čin nos tí vo vy hlá -
se ných zra ni te¾ ných ob las tiach usta no ví vše obec ne zá -
väz ný práv ny pred pis, kto rý vydá mi nis ter stvo pô do -
hos po dár stva. 

§ 82

Tým to zá ko nom sa do práv ne ho po riad ku Slo ven skej
re pub li ky preberajú smer ni ce Eu róp ske ho par la men tu 
a Rady uve de né v prí lo he č. 6.

§ 83

Zru šu je sa zá kon č. 184/2002 Z. z. o vo dách a o zme -
ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov (vod ný zá kon) v zne ní 
zá ko na č. 245/2003 Z. z.

Čl. II

Zá kon Slo ven skej ná rod nej rady č. 372/1990 Zb.
o prie stup koch v zne ní zá ko na Slo ven skej ná rod nej
rady č. 524/1990 Zb., zá ko na Slo ven skej ná rod nej
rady č. 266/1992 Zb., zá ko na Slo ven skej ná rod nej
rady č. 295/1992 Zb., zá ko na Slo ven skej ná rod nej
rady č. 511/1992 Zb., zá ko na Ná rod nej rady Slo ven -
skej re pub li ky č. 237/1993 Z. z., zá ko na Ná rod nej rady
Slo ven skej re pub li ky č. 42/1994 Z. z., zá ko na Ná rod -
nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 248/1994 Z. z., zá ko -
na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
č. 249/1994 Z. z., zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re -
pub li ky č. 250/1994 Z. z., zá ko na Ná rod nej rady Slo -
ven skej re pub li ky č. 202/1995 Z. z., zá ko na Ná rod nej
rady Slo ven skej re pub li ky č. 207/1995 Z. z., zá ko na
Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 265/1995 Z. z.,
zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
č. 285/1995 Z. z., zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re -
pub li ky č. 160/1996 Z. z., zá ko na Ná rod nej rady Slo -
ven skej re pub li ky č. 168/1996 Z. z., zá ko na
č. 143/1998 Z. z., ná le zu Ústav né ho súdu Slo ven skej
re pub li ky č. 319/1998 Z. z., zá ko na č. 298/1999 Z. z.,
zá ko na č. 313/1999 Z. z., zá ko na č. 195/2000 Z. z., zá -
ko na č. 211/2000 Z. z., zá ko na č. 367/2000 Z. z., zá ko -
na č. 122/2001 Z. z., zá ko na č. 223/2001 Z. z., zá ko na
č. 253/2001 Z. z., zá ko na č. 441/2001 Z. z., zá ko na
č. 490/2001 Z. z., zá ko na č. 507/2001 Z. z., zá ko na
č. 139/2002 Z. z., zá ko na č. 422/2002 Z. z., zá ko na
č. 190/2003 Z. z. a zá ko na č. 515/2003 Z. z. sa mení
tak to:

§ 34 sa zru šu je.

Čl. III

Zá kon č. 442/2002 Z. z. o ve rej ných vo do vo doch a ve -
rej ných ka na li zá ciách a o zme ne a do pl ne ní zá ko na
č. 276/2001 Z. z. o re gu lá cii v sie �o vých od vet viach
v zne ní zá ko na č. 525/2003 Z. z. sa mení tak to:

1. V § 5 ods. 2 sa slo vá „Mi nis ter stvu pô do hos po dár -
stva“ na hrá dza jú slo va mi „Mi nis ter stvu ži vot né ho
pros tre dia“.

2. V § 37 ods. 5 sa slo vá „Mi nis ter stvom ži vot né ho
pros tre dia Slo ven skej re pub li ky“ na hrá dza jú slo vom
„mi nis ter stvom“.

Čl. IV

Zá kon č. 188/2003 Z. z. o ap li ká cii čis tia ren ské ho
kalu a dno vých se di men tov do pôdy a o do pl ne ní zá ko -
na č. 223/2001 Z. z. o od pa doch a o zme ne a do pl ne ní
nie ktorých zá ko nov v zne ní ne skor ších pred pi sov sa
mení a do pĺ ňa tak to:

1. V § 6 od sek 3 znie:

Čiastka 153 Zbierka zákonov č. 364/2004 Strana 3563



„(3) Ak sa zme nia vlast nos ti čis te ných od pa do vých
vôd, or ga ni zá cia po ve re ná Mi nis ter stvom ži vot né ho
pros tre die Slo ven skej re pub li ky (ïa lej len „po ve re ná
or ga ni zá cia“) určí pro du cen to vi čis tia ren ské ho kalu
od ber vzo riek čis tia ren ské ho kalu a ich ana lý zu v krat -
ších ča so vých in ter va loch, ako je ur če né v od se ku 2.“.

2. V § 7 od sek 3 znie:
„(3) Pro jekt od bor ne po sú de ný po ve re nou or ga ni zá -

ciou a Vý skumným ús ta vom pô do zna lec tva a ochra ny
pôdy v prí pa de, ak čis tia ren ský kal ale bo dno vé se di -
men ty sú ap li ko va né do po ¾no hos po dár skej pôdy, ale -
bo Les níc kym vý skumným ús ta vom vo Zvo le ne v prí pa -
de, ak čis tia ren ský kal ale bo dno vé se di men ty sú
ap li ko va né do les nej pôdy, schva ¾u je or gán ochra ny
 po¾ nohospodárskeho pôd ne ho fon du ale bo prí sluš ný
or gán štát nej sprá vy les né ho hos po dár stva.“.

3. V § 8 pís mená f) a g) znejú:
„f) za sla� uží va te ¾om pôdy vy pl ne né a pod pí sa né po tvr -

de nie o do dáv ke a ap li ká cii čis tia ren ské ho kalu
a dno vých se di men tov po ve re nej or ga ni zá cii, Vý -
skumné mu ús ta vu pô do zna lec tva a ochra ny pôdy
a Ústred né mu kon trol né mu a skú šob né mu ús ta vu
po ¾no hos po dár ske mu v Bra ti sla ve (ïa lej len „kon -
trol ný ús tav“), v prí pa de les nej pôdy Les níc ke mu vý -
skumné mu ús ta vu vo Zvo le ne,

g) za sie la� evi do va né úda je uve de né v pís me ne a) do
31. ja nu ára ka len dár ne ho roka za pred chá dza jú ci
ka len dár ny rok po ve re nej or ga ni zá cii.“.

4. V § 10 pís me no a) znie:
„a) Mi nis ter stvo pô do hos po dár stva Slo ven skej re pub li -

ky (ïa lej len „mi nis ter stvo“),“.

5. § 11 vrá ta ne nad pi su znie:

„§ 11

Po vin nos ti mi nis ter stva a or ga ni zá cií

(1) Mi nis ter stvo
a) ria di vý kon štát nej kon tro ly nad ap li ká ciou čis tia -

ren ské ho kalu a dno vých se di men tov do po ¾no hos -
po dár skej pôdy ale bo do les nej pôdy, 

b) vy ko ná va kon tro lu čin nos tí or ga ni zá cií uve de ných
v § 8 písm. f) sú vi sia cich s ap li ká ciou zá ko na, 

c) ukla dá po ku ty (§ 14),
d) vy pra cú va raz za tri roky sek to ro vú sprá vu o za ve de -

ní smer níc uve de ných v prí lo he č. 1,
e) pos ky tu je in for má cie o po u ží va ní čis tia ren ské ho

kalu v po ¾no hos po dár stve me dzi ná rod ným in šti tú -
ciám, kto rých čle nom je Slo ven ská re pub li ka, ale bo
ak taká po vin nos� vy plý va z me dzi ná rod ných do hôd, 
kto rý mi je Slo ven ská re pub li ka via za ná.

(2) Po dro bnos ti o ob sa hu pro jek tu (§ 7 ods. 3) a po -
dro bnos ti po stu pu vy ho to vo va nia po tvr de nia o do dáv -
ke a ap li ká cii čis tia ren ské ho kalu a dno vých se di men -
tov [§ 8 písm. e) a f) a § 9 písm. c)] usta no ví vše obec ne
zá väz ný práv ny pred pis, kto rý vydá mi nis ter stvo v spo -
lu prá ci s Mi nis ter stvom ži vot né ho pros tre dia Slo ven -
skej re pub li ky. 

(3) Po ve re ná or ga ni zá cia

a) ve die evi den ciu o kva li te a množ stve vy pro du ko va -
né ho čis tia ren ské ho kalu ale bo dno vých se di men -
tov, 

b) vy pra cú va od bor né po sú de nia pro jek tov z vo do hos -
po dár ske ho h¾a di ska.

(4) Vý skumný ús tav pô do zna lec tva a ochra ny pôdy 
a) ve die evi den ciu o kaž dej ap li ká cii čis tia ren ské ho

kalu a dno vých se di men tov do po ¾no hos po dár skej
pôdy,

b) ukla dá úda je o kaž dej ap li ká cii čis tia ren ské ho kalu
a dno vých se di men tov do po ¾no hos po dár skej pôdy
do Geo gra fic ké ho infor mač né ho sys té mu o pô dach
Slo ven skej re pub li ky,

c) vy pra cú va od bor né po sú de nia pro jek tov z pô do hos -
po dár ske ho h¾a di ska,

d) evi du je pro jek ty, 
e) za sie la mi nis ter stvu do 31. mar ca ka len dár ne ho

roka pre h¾ad o množ stve ap li ko va né ho čis tia ren ské -
ho kalu a dno vých se di men tov do po ¾no hos po dár -
skej pôdy a mies te ich ap li ká cie za uply nu lý ka len -
dár ny rok.

(5) Les níc ky vý skumný ús tav vo Zvo le ne
a) ve die evi den ciu o kaž dej ap li ká cii čis tia ren ské ho

kalu a dno vých se di men tov do les nej pôdy,
b) vy pra cú va od bor né po sú de nia pro jek tov z les níc ke -

ho h¾a di ska,
c) evi du je pro jek ty,
d) za sie la mi nis ter stvu do 31. mar ca ka len dár ne ho

roka pre h¾ad o množ stve ap li ko va né ho čis tia ren ské -
ho kalu a dno vých se di men tov do les nej pôdy a mies -
te ich ap li ká cie za uply nu lý ka len dár ny rok.“.

Čl. V

Zá kon č. 543/2002 Z. z. o ochra ne prí ro dy a kra ji ny
v zne ní zá ko na č. 525/2003 Z. z. a zá ko na č. 205/2004
Z. z. sa mení a do pĺ ňa tak to:

1. V § 28 ods. 2 sa vy púš �a jú slo vá „ale bo na úze mie
eu róp ske ho výz namu (§ 27)“.

2. V § 28 ods. 3 sa vy púš �a jú slo vá „ale bo na úze -
miach eu róp ske ho výz namu“.

3. V § 35 ods. 3 sa slo vá „písm. a), f), g) a i)“ na hrá dza -
jú slo va mi „písm. a), f), g), i) a k)“.

4. V § 35 ods. 4 sa slo vá „písm. a) a f) až i)“ na hrá dza jú 
slo va mi „písm. a), f) až i) a k)“.

5. V § 61 ods. 1 sa na kon ci pri pá ja jú tie to slo vá: „a na 
po zem koch vo vlast níc tve štá tu“.

6. V § 61 ods. 2 písm. a) sa vy púš �a jú slo vá „ak sa ten -
to po ze mok tak to ob hos po da ru je naj me nej dva roky
pred po da ním žia dos ti (od sek 5),“.

7. V § 61 ods. 2 pís me no b) znie:
„b) hos po dá re nie na les nom po zem ku,90) kto ré zod po ve -

dá ná vr hu hos po dár skych opat re ní pre jed not ky
prie sto ro vé ho roz de le nia lesa91) bez ob me dzu jú cich
po žia da viek or gá nov ochra ny prí ro dy vy plý va jú cich
zo zá ka zov a iných pod mie nok ochra ny prí ro dy,
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usta no ve ných tým to zá ko nom ale bo na jeho zá kla -
de; bež ným ob hos po da ro va ním sa tiež ro zu mie pos -
tup pod ¾a oso bit ných pred pi sov pri od stra ňo va ní ná -
sled kov mi mo riad nych okol nos tí a ne pred ví da ných
škôd v le soch,91a)“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 91a znie:
„91a) § 21 ods. 1 zá ko na Slo ven skej ná rod nej rady č. 100/1977 Zb.

o hos po dá re ní v le soch a štát nej sprá ve les né ho hos po dár stva
v zne ní ne skor ších pred pi sov.
§ 3 ods. 1 vy hláš ky Mi nis ter stva pô do hos po dár stva Slo ven skej
re pub li ky č. 244/1997 Z. z. o vy zna čo va ní a evi den cii �až by
dre va.“.

8. V § 61 ods. 3 dru há veta znie: „Po schvá le ní zme ny
les né ho hos po dár ske ho plá nu pat rí vlast ní ko vi ná hra -
da pod ¾a od se ku 1 vrá ta ne ná hra dy ná kla dov na vy ho -
to ve nie zme ne né ho pred pi su les né ho hos po dár ske ho
plá nu.“.

9. V § 61 ods. 6 sa na kon ci pri pá ja jú tie to slo vá:
„a o oslo bo de nie od dane pod ¾a oso bit né ho predpisu92a)
za ob do bie, za kto ré sa pos ky tu je“. 

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 92a znie:
„92a) § 4 zá ko na Slo ven skej ná rod nej rady č. 317/1992 Zb. o dani

z ne hnu te¾ nos ti v zne ní ne skor ších pred pi sov.“.

10. V § 61 ods. 7 pís me no a) znie:
„a) les ných po zem koch, za čí na ply nú� pr vým dňom po

skon če ní plat nos ti les né ho hos po dár ske ho plá nu,
v kto rom boli uplat ne né ob me dzu jú ce po žia dav ky
or gá nu ochra ny prí ro dy, ale bo dňom na do bud nu tia
prá vo plat nos ti roz hod nu tia or gá nu ochra ny prí ro dy
o ne vy da ní sú hla su, ne po vo le ní vý nim ky ale bo roz -
hod nu tia s ur če ný mi ob me dzu jú ci mi pod mien ka mi
vy ko ná va nia čin nos ti,“.

11. V § 61 ods. 8 sa do pĺ ňa jú pís me ná f) až i), kto ré
zne jú:
„f) ak bola ná hra da uhra de ná pred chá dza jú ce mu vlast -

ní ko vi po zem ku, na kto rom sa uplat ňu je ná hra da
pod ¾a od se ku 1, ale bo

g) ak vlast ník (správ ca, ná jom ca) ne po žia dal o ude le -
nie vý nim ky na od strá ne nie ná sled kov mi mo riad -
nych okol nos tí a ne pred ví da ných škôd v le soch, ale -
bo 

h) ak ob me dze nie uží va nia po zem kov vzni ká pod ¾a oso -
bit ných pred pi sov,93) ale bo

i) ak sa ná hra da uplat ňu je v ochran ných lesoch93a)
a v le soch oso bit né ho ur če nia s vý nim kou le sov
v chrá ne ných úze miach a iných čas tí le sov  vý -
znamných z h¾a di ska ochra ny prí ro dy.93b)“.

Po znám ky pod čia rou k od ka zom 93a a 93b zne jú:
„93a) § 23 zá ko na č. 61/1977 Zb. 
93b) § 2 ods. 3 písm. e) vy hláš ky Mi nis ter stva pô do hos po dár stva

Slo ven skej re pub li ky č. 5/1995 Z. z.“.

12. V § 61 ods. 9 sa slo vá „od se ku 8 písm. b) a c)“ na -
hrá dza jú slo va mi „od se ku 8 písm. b) až i)“.

13. V § 61 sa vy púš �a od sek 10. 

Do te raj šie od se ky 11 a 12 sa ozna ču jú ako od se ky 10
a 11.

14. V § 65 ods. 1 písm. h) sa vy púš �a jú slo vá „úze mie
pat ria ce do sú vis lej eu róp skej sús ta vy chrá ne ných
úze mí (§ 28), ná rod ný park, ná rod né prí rod né re zer vá -
cie a ná rod né prí rod né pa miat ky s vý nim kou prí rod nej
pa miat ky a ná rod nej prí rod nej pa miat ky a ich ochran -
né ho pás ma pod ¾a § 24 a ak ide o“.

15. V § 67 písm. i) sa na kon ci pri pá ja jú tie to slo vá: „a
ak ide o dru hy pod ¾a § 40 v sú vis los ti s po vo ¾o va ním vý -
nim ky z územ nej ochra ny, ak tak určí mi nis ter stvo,“.

16. V § 81 ods. 2 písm. g) sa na kon ci pri pá ja jú tie to
slo vá: „a na ur če nie kom pe ten cie pod ¾a § 67 písm. i)“.

17. § 104 sa do pĺ ňa od sek mi 25 až 27, kto ré zne jú:
„(25) Ko na nia, kto ré ne bo li do kon če né do 31. júna

2004, do kon čia or gá ny ochra ny prí ro dy pod ¾a do te raj -
šie ho práv ne ho pred pi su s vý nim kou ko na ní pod ¾a
§ 61.

 (26) Ná rok na ná hra du za ob me dze nie bež né ho ob -
hos po da ro va nia pod ¾a do te raj ších práv nych pred pi sov
uplat ne ný do 31. júna 2004 sa uhra dí pod ¾a do te raj -
ších pred pi sov. 

 (27) Ná rok na ná hra du za ob me dze nie bež né ho ob -
hos po da ro va nia mož no v prí pa de les ných hos po dár -
skych plá nov schvá le ných do 31. júna 2004 uplat ni�
pod ¾a § 61 ods. 7, ak sú k to mu to ter mí nu v tých to plá -
noch za e vi do va né ob me dzu jú ce po žia dav ky or gá nu
ochra ny prí ro dy a ná rok na ná hra du ne bol uplat ne ný
pod ¾a do te raj ších práv nych pred pi sov.“.

Čl. VI

Zá kon č. 76/1998 Z. z. o ochra ne ozó no vej vrst vy
Zeme a o do pl ne ní zá ko na č. 455/1991 Zb. o živ nos ten -
skom pod ni ka ní (živ nos ten ský zá kon) v zne ní ne skor -
ších pred pi sov v zne ní zá ko na č. 408/2000 Z. z., zá ko -
na č. 553/2001 Z. z. a zá ko na č. 525/2003 Z. z. sa mení 
a do pĺ ňa tak to:

1. V § 1 ods. 1 sa vy púš �a jú slo vá „po plat ky za na kla -
da nie s nimi“ a za slo vo „ulo že ných“ sa vkla da jú slo vá
„práv nym ak tom Eu róp skych spo lo čen stiev a Eu róp -
skej únie1) (ïa lej len „na ria de nie“) a“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 1 znie:
„1) Na ria de nie (ES) Eu róp ske ho par la men tu a Rady č. 2037/2000

z 29. júna 2000 o lát kach, kto ré po ško dzu jú ozó no vú vrst vu
(Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo čen stiev L 244, 29. 09. 2000) 
v zne ní ne skor ších pred pi sov (ïa lej len „na ria de nie“).“.

Do te raj ší od kaz 1 sa ozna ču je ako od kaz 1a.

2. V § 1 ods. 2 sa za slo vo „ak“ vkla da jú slo vá „na ria -
de nie ale bo“.

3. V § 2 sa vy púš �a jú pís me ná a) a f) až zb).

4. V § 3 sa vy púš �a jú od se ky 1 a 3 až 6 a zá ro veň sa
ruší ozna če nie od se ku 2.

5. V § 3 sa za slo vo „usta no ve né“ vkla da jú slo vá „na -
ria de ním a“.

6. § 4 sa vy púš �a.
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7. § 8 vrá ta ne nad pi su znie: 

„§ 8

Po vin nos ti pri pre vádz ke chla dia ren ských,
mra zia ren ských, kli ma ti zač ných za ria de ní ale bo
te pel ných čer pa diel s ob sa hom re gu lo va nej lát ky

Ak pod ni ka te¾ pre vádz ku je chla dia ren ské, mra zia ren -
ské, kli ma ti zač né za ria de nia ale bo te pel né čer pad lá
s ob sa hom re gu lo va nej lát ky (ïa lej len „chla dia ce za ria -
de nie“) nad 1 kg, za bez pe ču je pra vi del né kon tro ly tech -
nic ké ho sta vu chla dia cich za ria de ní s ob sa hom chlór -
flu ó ro va ných pl no ha lo ge no va ných uh¾ovodíkov10)
kaž dých 6 me sia cov a s ob sa hom chlór flu ó ro va ných
neplnohalogenovaných10a) uh ¾o vo dí kov kaž dých 12 me -
sia cov.“.

Po znám ky pod čia rou k od ka zom 10 a 10a zne jú:
„10) Člá nok 2 pia ta a šies ta od ráž ka na ria de nia (ES) Eu róp ske ho

par la men tu a Rady č. 2037/2000.
10a) Člá nok 2 je de nás ta od ráž ka na ria de nia (ES) Eu róp ske ho par -

la men tu a Rady č. 2037/2000.“.

  8. V § 9 ods.1 pís me no f) znie: 
„f) vy ko ná va op ra vy a údrž bu chla dia cich za ria de ní,“.

  9. V § 9 sa od sek 1 do pĺ ňa pís me nom l), kto ré znie:
„l) uvá dza na trh re gu lo va né lát ky ale bo vý rob ky.“.

10. § 11 a 11a sa vy púš �a jú.

11. § 12 sa do pĺ ňa od se kom 5, kto rý znie:
„(5) Oso by vy ko ná va jú ce štát ny do zor sú opráv ne né

na ná kla dy kon tro lo va né ho sub jek tu odo be ra� vzor ky
re gu lo va ných lá tok na účel ich ana lý zy.“.

12. § 14 až 16 sa vy púš �a jú.

13. § 17 až 19 zne jú:

„§ 17

Pod ni ka te¾ sa do pus tí správ ne ho de lik tu tým, že
a) do vá ža ale bo vy vá ža re gu lo va né lát ky bez li cen cie

Eu róp skej komisie17a) ale bo v roz po re s ňou,
b) ne spl ní ozna mo va ciu po vin nos� o re gu lo va ných lát -

kach ale bo vý rob koch pod ¾a § 9 ods. 3 ale bo ne spl ní
ozna mo va ciu po vin nos� voči Eu róp skej ko mi sii,17b)

c) pre pra vu je lát ky cez úze mie Slo ven skej re pub li ky
bez sú hla su mi nis ter stva ale bo v roz po re s ním,

d) vy ko ná va bez sú hla su ale bo vy jad re nia, ale bo v roz -
po re s ním čin nos� uve de nú v § 5 ods. 1 písm. a) a b)
a v § 5 ods. 2 a 4,

e) po ru ší pri uvá dza ní re gu lo va ných lá tok na trh a pri
ich po u ží va ní usta no ve né po vin nos ti,17c)

f) po ru ší pri po u ží va ní chlór flu ó ro va ných ne pl no ha lo -
ge no va ných uh ¾o vo dí kov usta no ve né po vin nos ti,17d)

g) ne ve die ale bo ne u cho vá va evi den ciu o re gu lo va ných
lát kach ale bo vý rob koch,

h) vy ko ná va čin nos� uve de nú v § 10 ods. 1 bez osved če -
nia o od bor nej spô so bi los ti na na kla da nie ale bo
v roz po re s ním,

i) vy rá ba re gu lo va né lát ky ale bo vý rob ky, uvá dza re gu -
lo va né lát ky ale bo vý rob ky do obe hu na priek zá ka zu
a ob me dze niam,17e) 

j) po ru ší pri do vo ze a vý vo ze re gu lo va ných lá tok a vý -
rob kov usta no ve né po vin nos ti,17f)

k) ne spl ní po vin nos� pod ¾a § 12 ods. 4 a 5,
l) po ru šu je po vin nos ti usta no ve né v § 8, 

m) po ru šu je pri na kla da ní s re gu lo va ný mi lát ka mi vše -
obec ne zá väz né práv ne pred pi sy vy da né pod ¾a toh to
zá ko na ale bo ne vy ko ná opat re nia ulo že né in špek -
ciou na od strá ne nie ne dos tat kov (§ 12 ods. 2), 

n) ne vy ko ná pre ven tív ne opat re nie pro ti úni kom re gu -
lo va ných lá tok.17g)

§ 18

(1) Správ ne de lik ty pod ¾a § 17 písm. b), d) až i), l) až n)
pre jed ná va in špek cia.

(2) In špek cia ulo ží s pri hliad nu tím na zá važ nos�
ohroz e nia ži vot né ho pros tre dia a zdra via ¾udí po ku tu
do
a) 200 000 Sk za správ ne de lik ty uve de né v § 17

písm. b), g) a l),
b) 1 000 000 Sk za správ ne de lik ty uve de né v § 17

písm. h), k), m) a n),
c) 3 000 000 Sk za správ ne de lik ty uve de né v § 17

písm. d), e), f) a i).

(3) In špek cia môže v roz hod nu tí o ulo že ní po ku ty sú -
čas ne ulo ži� po vin né mu, aby v ur če nej le ho te vy ko nal
opat re nia na ná pra vu. Ak po vin ný v ur če nej le ho te tie to 
opat re nia ne vy ko ná, ulo ží sa mu ïal šia po ku ta až do
výš ky dvoj ná sob ku prí sluš nej hor nej hra ni ce.

(4) Po ku tu mož no ulo ži� do jed né ho roka odo dňa,
keï sa in špek cia doz ve de la o po ru še ní po vin nos ti, naj -
ne skôr však do troch ro kov odo dňa, keï k po ru še niu
po vin nos ti do šlo. Ďal šiu po ku tu pod ¾a od se ku 3 mož no
ulo ži� do jed né ho roka odo dňa, keï sa mala po vin nos�
ulo že ná v roz hod nu tí pod ¾a od se ku 3 spl ni�.

(5) Vý no sy po kút ulo že ných za správ ne de lik ty pod ¾a
od se kov 2 až 4 sú príj mom štát ne ho roz po čtu.

§ 19

Správ ne de lik ty pod ¾a § 17 písm. a), c), a j) pre jed ná -
va jú col né or gá ny pod ¾a oso bit né ho práv ne ho pred pi -
su.19)“.

Po znám ky pod čia rou k od ka zom 17a, 17b, 17c, 17d,
17e, 17f a 17g zne jú:
„17a) Články 6 a 12 na ria de nia (ES) Eu róp ske ho par la men tu

a Rady č. 2037/2000.
17b) Člá nok 19 na ria de nia (ES) Eu róp ske ho par la men tu a Rady

č. 2037/2000.
17c) Člán ky 4 a 16 na ria de nia (ES) Eu róp ske ho par la men tu

a Rady č. 2037/2000.
17d) Člá nok 5 na ria de nia (ES) Eu róp ske ho par la men tu a Rady

č. 2037/2000.
17e) Člán ky 3 a 5 na ria de nia (ES) Eu róp ske ho par la men tu

a Rady č. 2037/2000. 
17f) Člán ky 8 až 11 a 14 na ria de nia (ES) Eu róp ske ho par la men tu 

a Rady č. 2037/2000.
17g) Člá nok 17 na ria de nia (ES) Eu róp ske ho par la men tu a Rady

č. 2037/2000.“.

14. § 20 sa vy púš �a.

15. V § 21 sa vy púš �a jú slo vá „§ 3 ods. 3, § 4 ods. 2,“.
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16. § 23 a 23a sa vy púš �a jú.

17. Prí lo hy č. 1, 2, 4 až 7 sa vy púš �a jú.

18. V prí lo he č. 3 sa vy púš �a bod XI.

Čl. VII

Účin nos�

Ten to zá kon na do bú da účin nos� 1. júla 2004.

Ru dolf Schus ter v. r.

Pa vol Hru šov ský v. r.

Mi ku láš Dzu rin da v. r.
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Prí lo ha č. 1
k zákonu č. 364/2004 Z. z.

ZOZ NAM SKU PÍN OB ZVLÁŠŤ ŠKOD LI VÝCH LÁ TOK, ŠKOD LI VÝCH LÁ TOK
A IM PRÍ BUZ NÝCH LÁ TOK A PRI O RIT NÝCH LÁ TOK

ZOZ NAM I

Ob zvláš� škod li vé lát ky

Ob zvláš� škod li vé lát ky sú lát ky vy bra né hlav ne na zá kla de ich to xi ci ty, roz lo ži te¾ nos ti a bio a ku mu lá cie s vý nim kou
tých, kto ré sú bio lo gic ky ne škod né ale bo sa rých lo me nia na lát ky bio lo gic ky ne škod né.

Sku pina ob zvláš� škod li vých lá tok

1. Or ga no ha lo gé no vé zlú če ni ny a lát ky, kto ré môžu vy tvá ra� ta ké to zlú če ni ny vo vod nom pros tre dí
2. Or ga nic ké zlú če ni ny fos fo ru
3. Or ga nic ké zlú če ni ny cínu
4. Lát ky, kto ré majú vo vod nom pros tre dí ale bo pô so be ním vod né ho pros tre dia kar ci no gén ne, mu ta gén ne ale bo te ra -

to gén ne účin ky
5. Or tu� a jej zlú če ni ny
6. Kad mium a jeho zlú če ni ny
7. Per zis tent né mi ne rál ne ole je a uh ¾o vo dí ky rop né ho pô vo du
8. Ky a ni dy
9. Per zis tent né syn te tic ké lát ky, kto ré môžu plá va� na hla di ne, zos tá va� v sus pen zii ale bo kle sa� ku dnu a kto ré môžu 

za me dzo va� aké muko¾ vek po u ži tiu vôd

Ob zvláš� škod li vé lát ky sú uve de né v oso bit nom pred pi se.1) Ostat né lát ky, kto ré nie sú uve de né v oso bit nom pred pi -
se,  sa po va žu jú za škod li vé lát ky. 
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ZOZ NAM II

Škod li vé lát ky

Škod li vé lát ky sú jed not li vé lát ky a sku pi ny lá tok, kto ré majú škod li vý vplyv na vod né pros tre die, kto rý však môže by� 
ob me dze ný na danú ob las� v zá vis los ti od cha rak teru re ci pien tu a miesta, v kto rom sa tie to lát ky vy púš �ajú. 

1. Po lo ko vy, kovy a ich zlú če ni ny
1. Zi nok 11. Cín
2. Meï 12. Bá rium
3. Ni kel 13. Be rý lium
4. Chróm 14. Bór
5. Olo vo 15. Urán
6. Se lén 16. Va nád
7. Ar zén 17. Ko balt
8. An ti món 18. Tá lium
9. Mo lyb dén 19. Te lúr

10. Ti tán 20. Strieb ro

2. Bio cí dy a ich de ri vá ty, kto ré nie sú uve de né me dzi ob zvláš� škod li vý mi lát ka mi a im prí buz ný mi lát ka mi

3. Lát ky, kto ré majú škod li vý vplyv na chu� ale bo pach vody, a zlú če ni ny spô so bu jú ce vznik ta kýchto lá tok vo vode

4. To xic ké ale bo per zis tent né or ga nic ké zlú če ni ny kre mí ka a lát ky, kto ré môžu spô so bi� vznik ta kýchto lá tok vo vo -
dách s vý nim kou tých, kto ré sú bio lo gic ky ne škod né ale bo sa rých lo vo vode me nia na ne škod né lát ky

5. Roz lo ži te¾ né mi ne rál ne ole je a uh ¾o vo dí ky rop né ho pô vo du

6. Flu o ri dy

7. Lát ky, kto ré majú ne priaz ni vý vplyv na rov no vá hu kys lí ka vo vode (me ra né ako uka zo va te le BSK5 a CHSK), a tie,
kto ré môžu pri spie� k eut ro fi zá cii (pre do všet kým zlú če ni ny du sí ka a fos fo ru)

8. Si láž ne š�a vy, prie my sel né a or ga nic ké hno ji vá a ich te ku té zlož ky
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ZOZ NAM III

Pri o rit né lát ky
 

CAS číslo1) EU čís lo2) Ná zov pri o rit nej lát ky

(1)  15972-60-8 240-110-8 2-chlór-2,6,-dietylfenyl-N-metoxymetyl-acetanilíd
(Alach lór)

(2) 120-12-7 204-371-1 An tra cén

(3) 1912-24-9 217-617-8 At ra zín

(4) 71-43-2 200-753-7 Ben zén

(5) ne po u ží va sa ne po u ží va sa Bró mo va né di fe ny lé te ry

(6) 7440-43-9 231-152-8 Kad mium a jeho zlú če ni ny

(7) 85535-84-8 287-476-5 C10-13-chlóralkány

(8) 470-90-6 207-432-0 Chlór fen vin fos

(9) 2921-88-2 220-864-4 Chlór py ri fos

(10) 107-06-2 203-458-1 1,2-dichlóretán

(11) 75-09-2 200-838-9 Dich lór me tán

(12) 117-81-7 204-211-0 Di(2-etylhexyl)fta lát (DEHP) 

(13) 330-54-1 206-354-4 Diu rón

(14) 115-29-7 204-079-4 En do sul fán

959-98-8 ne po u ží va sa (alfa-endosulfán)

(15) 206-44-0 205-912-4 Flu o ran tén

(16) 118-74-1 204-273-9 He xach lór ben zén

(17) 87-68-3 201-765-5 Hexachlór-1,3-butadién 

(18) 608-73-1 210-158-9 He xach lór cyk lo he xán 
(lin dán)

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-di me tyl mo čo vi na
(izo pro tu ron)

(20) 7439-92-1 231-100-4 Olo vo a jeho zlú če ni ny

(21) 7439-97-6 231-106-7 Or tu� a jej zlú če ni ny

(22) 91-20-3 202-049-5 Na fta lén 

(23) 7440-02-0 231-111-4 Ni kel a jeho zlú če ni ny

(24) 25154-52-3 246-672-0 No nyl fe no ly

104-40-5  203-199-4 (4-nonylfenol)

(25) 1806-26-4 217-302-5 Ok tyl fe no ly

140-66-9 ne po u ží va sa (1,1,3,3-tetrametylbutyl)fe nol

(26) 608-93-5 210-172-5 Pen tach lór ben zén 

(27) 87-86-5 201-778-6 Pen tach lór fe nol 

(28) ne po u ží va sa ne po u ží va sa Po ly a ro ma tic ké uh ¾o vo dí ky

50-32-8 200-028-5 (Ben zo(a)py rén)

205-99-2 205-911-9 (Ben zo(b)flu o ran tén)

191-24-2 205-883-8 (Ben zo(g,h,i)pe ry lén)

207-08-9 205-916-6 (Ben zo(k)flu o ran tén)

193-39-5 205-893-2 (In de no(1,2,3-cd)py rén)

(29) 122-34-9 204-535-2 Si ma zín
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(30) 688-73-3 211-704-4 Tributylstanium-hydrid zlú če ni ny

36643-28-4 ne po u ží va sa (Tributyltin-katión)

(31) 12002-48-1 234-413-4 Trich lór ben zé ny

120-82-1 204-428-0 (1,2,4-trichlórbenzén)

(32) 67-66-3 200-663-8 Trich lór me tán
(Chlo ro form)

(33) 1582-09-8 216-428-8 Trif lu ra lín

1) CAS-číslo: Che mi cal Ab stract Ser vi ces.
2) EU-číslo: Eu róp sky zoz nam exis tu jú cich ko merč ných che mic kých lá tok [Eu ro pe an In ven to ry of Exis ting

Com mer cial Che mi cal Sub stan ces (EI NECS)] ale bo Eu róp sky zoz nam no ti fi ko va ných che mic kých
lá tok [Eu ro pe an List of No ti fied Che mi cal Sub stan ces (ELINCS)].
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Prí lo ha č. 2
k zákonu č. 364/2004 Z. z.

ZÁ SA DY NA VY PRA CO VA NIE PROG RA MU MO NI TO RO VA NIA KVA LI TY VÔD
V ZRA NI TE¼ NÝCH OB LAS TIACH

1. Na vy hod no co va nie účin nos ti prog ra mov po ¾no hos po dár skych čin nos tí sa vy pra cú va jú a rea li zu jú prog ra my mo -
ni to ro va nia, kto ré sú za me ra né na sle do va nie ob sa hu du sič na nov v po vrcho vých vo dách a v pod zem ných vo dách
vo vy bra ných po zo ro va cích mies tach, čo umož ní usta no vi� roz sah zne čis te nia vôd du sič nan mi z po ¾no hos po dár -
skych zdro jov.

2. Na úče ly vy hla so va nia a re ví zie zra ni te¾ ných ob las tí tre ba do dr ža� tie to zá sa dy:
a) do jed né ho roka od na do bud nu tia účin nos ti toh to zá ko na mo ni to ro va� kon cen trá cie du sič na nov v po vrcho vých 

vo dách v prie be hu jed né ho roka, pri čom:
1. mies to od be ru vzo riek vody na po vrcho vých to koch je to tož né s pro fi lom od be ru po vrcho vej vody ur če nej na

od ber pit nej vody pred jej ïal šou úpra vou ale bo v iných vy bra ných re pre zen ta tív nych mies tach; od ber vzo -
riek vody sa vy ko ná va naj me nej je den raz za me siac, v ob do bí po vod ňo vých sta vov čas tej šie,

2. vzor ky pod zem ných vôd tre ba pra vi del ne odo be ra� v ob las tiach s vý sky tom výz namných ko lek to rov pod zem -
nej vody, z kto rých sú odo be ra né vody na zá so bo va nie oby va te¾ stva pit nou vo dou; vzor ky pod zem nej vody tre -
ba od be ra� tak, aby re pre zen to va li kva li tu vody vy u ží va nej na pit né úče ly po čas ce lé ho roka,

b) prog ra my mo ni to ro va nia tre ba opa ko va� mi ni mál ne kaž dé šty ri roky s vý nim kou tých po zo ro va cích ob jektov,
kde kon cen trá cia du sič na nov vo všet kých pred chá dza jú cich vzor kách bola niž šia ako 25 mg.l-1 a kde ne bo li zis -
te né žiad ne sku toč nos ti, kto ré by moh li vies� k zvý še niu ich kon cen trá cie. V ta kých prí pa doch prog ram mo ni to -
ro va nia tre ba opa ko va� iba raz za osem ro kov,

c) stav eut ro fi zá cie v po vrcho vých vo dách tre ba po su dzo va� kaž dé šty ri roky.

3. Urči� roz sah a spô sob mo ni to ro va nia a jeho hod no te nia.
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Prí lo ha č. 3
k zákonu č. 364/2004 Z. z.

KRITÉRIÁ NA IDENTIFIKÁCIU CITLIVÝCH OBLASTÍ

Vod ný út var sa iden ti fi ku je ako cit li vá ob las�, ak pat rí do jed nej z na sle du jú cich sku pín:

1. Prí rod né slad ko vod né ja ze rá a iné vod né út va ry, kto ré sa po kla da jú za eut ro fic ké ale bo kto ré sa v blíz kej bu dúc -
nos ti môžu sta� eut ro fic ký mi, ak sa ne us ku toč nia opat re nia pro ti eut ro fi zá cii. Pri po su dzo va ní, kto ré ži vi ny by
mali by� zní že né ïal ším čis te ním, sa môže zoh ¾ad ni� sla bá vý me na ob je mu vody v ja ze rách ale bo vo vod ných ná dr -
žiach, čím môže do chá dza� k jej aku mu lá cii v dô sled ku ne dos ta toč né ho prí to ku. V tých to ob las tiach sa musí za hr -
nú� od stra ňo va nie fos fo ru, ak sa pre u ká že, že od stra ňo va nie fos fo ru ne bu de ma� úči nok na úro veň eut ro fi zá cie.
V mies tach vy púš �a nia od pa do vých vôd z ve¾ kých sí del ných út va rov, z kto rých sa môžu do po vrcho vých vôd do sta�
du sič na ny, po sú di� tiež od stra ňo va nie du sič na nov.

2. Po vrcho vé vody ur če né na od ber pit nej vody, kto ré by moh li ob sa ho va� vyš šie kon cen trá cie nut rien tov, ako sú sta -
no ve né v oso bit nom pred pi se, kto rý vydá vlá da, ak sa ne pod nik nú prí sluš né opat re nia.

3. Ob las ti, kde z vý sled kov mo ni to rin gu je evi dent ný stú pa jú ci trend kon cen trá cií nut rien tov, a ak by sa ne vy ko na li
prí sluš né opat re nia a ten to trend by po kra čo val, tre ba ïal šie čis te nie ok rem čis te nia uve de né ho v  § 36 toh to zá ko na.
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Prí lo ha č. 4
k zákonu č. 364/2004 Z. z.

KRI TÉ RIÁ NA IDEN TI FI KÁ CIU VÔD V  ZRA NI TE¼ NÝCH  OB LAS TIACH

A. Zra ni te¾ né ob las ti pod ¾a § 34  ods. 1 sa iden ti fi ku jú ok rem iné ho s po u ži tím tých to kri té rií:

1. či po vrcho vé vody, naj mä tie, kto ré sa vy u ží vajú ale bo kto ré sú ur če né na od ber pit nej vody, ob sa hu jú ale bo môžu
ob sa ho va� vyš šiu kon cen trá ciu du sič na nov, ako je sta no ve né v oso bit nom pred pi se, kto rý vydá vlá da, ak sa ne us -
ku toč nia opat re nia pod ¾a § 34 a 35 toh to zá ko na,

2. či pod zem né vody ob sa hu jú viac ako 50 mg/l du sič na nov ale bo môžu ob sa ho va� viac ako 50 mg/l du sič na nov, ak
sa ne us ku toč nia opat re nia pod ¾a § 34 a 35 toh to zá ko na,

3. či v ja ze rách, od kry tých pod zem ných vo dách ale bo iných vod ných út va roch ne do chá dza k eut ro fi zá cii ale bo v blíz -
kej bu dúc nos ti sa môžu sta� eut ro fic ký mi, ak sa ne us ku toč nia opat re nia pod ¾a § 30 a 31 toh to zá ko na.

B. Pri po u ži tí tých to kri té rií sa tiež zoh ¾ad nia:

1. fy zi kál ne a en vi ron men tál ne cha rak te ris ti ky vôd a úze mia vrá ta ne spô so bu jeho po ¾no hos po dár ske ho vy u ží va nia,

2. sú čas ný stav po znat kov o vply voch zlú če nín du sí ka na  ži vot né pros tre die (voda a pôda),

3. sú čas ný stav po znat kov o vply ve opat re ní usku toč ne ných pod ¾a § 34 a 35 toh to zá ko na.

Strana 3574 Zbierka zákonov č. 364/2004 Čiastka 153



Prí lo ha č. 5
k zákonu č. 364/2004 Z. z.

ZÁ KLAD NÉ PO ŽIA DAV KY NA VY PRA CO VA NIE KÓ DE XU SPRÁV NEJ
PO ¼NO HOS PO DÁR SKEJ PRA XE A  PROG RA MU PO ¼NO HOS PO DÁR SKYCH ČIN NOS TÍ

A. KÓ DEX SPRÁV NEJ PO ¼NO HOS PO DÁR SKEJ PRA XE

1. Kó dex správ nej po ¾no hos po dár skej pra xe, kto ré ho cie ¾om je zní že nie zne čis te nia du sič nan mi a zoh ¾ad ne -
nie pod mie nok v rôz nych re gió noch, musí ob sa ho va� tie to opat re nia:
1. ob do bie, keï je ap li ká cia hno jív na po zem ky ne vhodná,
2. ap li ká ciu hno jív na po zem ky s ve¾ kým sklo nom te ré nu,
3. ap li ká ciu hno jív na po zem ky na sý te né vo dou, za pla ve né, za mrz nu té ale bo po kry té 

sne hom,
4. pod mien ky na ap li ká ciu hno jív na po zem ky v blíz kos ti vod ných to kov,
5. ka pa ci tu a kon štruk ciu skla do va cích nádrží1) pre or ga nic ké hno ji vá vrá ta ne opat re ní pro ti prie sa kom or ga nic -

kých hno jív do pod zem ných vôd a po vrcho vých vôd a vý to kom z usklad ne ných rast lin ných ma te riá lov, na prí -
klad zo si láže,

6. po stu py na ap li ká ciu prie my sel ných hno jív a or ga nic kých hno jív na po zem ky vrá ta ne množ stva a rov no mer -
nos ti ich ap li ká cie, kto ré budú udr žia va� trans port ži vín z pôdy do vody na pri ja te¾ nej úrov ni.

2. V kó de xe správ nej po ¾no hos po dár skej pra xe môžu by� za hr nu té aj tie to opat re nia:
1. hos po dá re nie na po zem koch vrá ta ne po u ží va nia sys té mov strie da nia plo dín a po me ru plôch po zem kov vy hra -

de ných na tr va lé plo di ny k jed no roč ným plo di nám,
2. udr žia va nie as poň mi ni mál ne ho ve ge tač né ho po ras tu na po zem koch, naj mä po čas daž di vých ob do bí, kto rý

odo be rá z pôdy du sík;2) v opač nom prí pa de môže do chá dza� k zne čis te niu vôd du sič nan mi,
3. vy pra co va nie plá nov hno je nia pre jed not li vé sub jek ty hos po dá ria ce na po zem koch a ve de nie zá zna mov o po u ži -

tí hno jív,
4. ochra na vody pred zne čis te ním z po vrcho vé ho od to ku a prie sa ku zá vla ho vých vôd. 

B. PROG RAM PO ¼NO HOS PO DÁR SKYCH ČIN NOS TÍ

Prog ram po ¾no hos po dár skych čin nos tí ob sa hu je čin nos ti tý ka jú ce sa:

1. ob do bí, keï je ap li ká cia ur či tých ty pov hno jív na po zem ky za ká za ná,
2. ka pa ci ty skla do va cích ná dr ží na or ga nic ké hno ji vá;3) táto ka pa ci ta musí pre sa ho va� ka pa ci tu skla do va cích ná dr ží 

po ža do va nú na skla do va nie po čas naj dlh šie ho ob do bia, keï je ap li ká cia na pozemky4) v ohroz e ných ob las tiach za -
ká za ná, s vý nim kou prí pa dov, keï mož no or gá nu štát nej vod nej sprá vy pre u ká za�, že aké ko¾ vek množ stvo or ga -
nic ké ho hno ji va pre sa hu jú ce skla do va ciu ka pa ci tu bude zneš kod ne né spô so bom, kto rý ne po ško dí ži vot né  pro -
stredie,

3. ob me dze ní ap li ká cie hno jív na po zem ky v sú la de so správ nou po ¾no hos po dár skou pra xou a so zoh ¾ad ne ním cha -
rak te ris tík ohroz e nej ob las ti, naj mä:
3.1 pôd ne pod mien ky, typ pôdy a sklon po zem kov,
3.2 kli ma tic ké pod mien ky, zráž ky a za vla žo va nie,
3.3 vy u ži tie pôdy a po ¾no hos po dár ske po stu py vrá ta ne sys té mov strie da nia plo dín; na  zá kla de rov no vá hy me dzi:

3.3.1 pred ví da te¾ ný mi po žia dav ka mi plo dín na du sík a 
3.3.2 prí su nom du sí ka do plo dín z pôdy a z hno je nia zod po ve da jú ce mu

3.3.2.1 množ stvu du sí ka prí tom né ho v pôde vte dy, keï ho plo di na za čne vy u ží va� v znač nej mie re (zos -
tat ko vé množ stvá na kon ci zimy),

3.3.2.2 prí sunu množ stva du sí ka vznik nu té ho mi ne ra li zá ciou z or ga nic ké ho du sí ka v pôde,
3.3.2.3 prí rast kom zlú če nín du sí ka z or ga nic ké ho hno ji va,
3.3.2.4 prí rastkom zlú če nín du sí ka z prie my sel ných hno jív5) a iných hno jív,

4. opat re ní, kto ré  za bez pe čia,  že  pre  jed not li vé hos po dár ske sub jek ty ale bo do byt čiu jednotku6) vrá ta ne sa mých
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zvie rat množ stvo or ga nic kých hno jív ap li ko va ných na po zem ky  kaž dý  rok ne pre kro čí ur če né množ stvo na hek tár. 
Urče né množ stvo na hek tár je množ stvo or ga nic ké ho hno ji va, kto ré ob sa hu je 170 kg N; pri čom
1. na prvý rok štvor roč né ho ob do bia prog ra mu čin nos ti mož no po vo li� množ stvo hno ji va7)  ob sa hu jú ce až 210 kg N,
2. po čas a po skon če ní pr vé ho štvor roč né ho ob do bia prog ra mu čin nos ti možno sta no vi� od liš né množ stvá hno jív.

Tie to množ stvá mu sia by� sta no ve né tak, aby ne brá ni li do siah nu� zní že nie zne čis te nia vody spô so be né ho du -
sič nan mi z po ¾no hos po dár skych zdro jov a za brá ni li ïal šie mu zne čis �o va niu, a 

3. mu sia by� opod stat ne né na zá kla de ob jektív nych kri té rií, ako sú na prí klad:
1. rast li ny s dlhou ve ge tač nou do bou,
2. plo di ny s vy so kou ab sor pciou du sí ka,
3. vy so ké zráž ky v ohroz e nej ob las ti,
4. pôdy s vý ni moč ne ve¾ kou ka pa ci tou de nit ri fi ká cie, 
5. množ stvá hno jív uve de né v bode 4 mož no vy po čí ta� na zá kla de poč tu hos po dár skych zvie rat.8)
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1) Skla do va cia ná drž je ne prie pust ný nad zem ný zá sob ník na usklad ne nie hno jív.
2) Zlú če ni na du sí ka je aká ko¾ vek lát ka ob sa hu jú ca du sík ok rem mo le ku lár ne ho plyn né ho du sí ka.
3) Or ga nic ké hno ji vo je pro duk t od pa du vy lu čo va ný hos po dár sky mi zvie ra ta mi aj v spra co va nej for me.
4) Ap li ká cia na po zem ky zna me ná pri dá va nie lá tok do pôdy naj mä roz pty ¾o va ním po po vrchu pôdy, vstre ko va ním do pôdy, umies tne ním

pod po vrch pôdy ale bo zmie ša ním s po vrcho vý mi vrst va mi pôdy.
5) Prie my sel né hno ji vo je hno ji vo vy rá ba né v prie my sel nom pro ce se.
6) Do byt čia jed not ka pred sta vu je 500 kg ži vej hmot nos ti hos po dár skych zvie rat vy ná so be ná ko efi cien tom sta no ve ným pre jed not li vé

dru hy hos po dár skych zvie rat.
7) Hno ji vo je aká ko¾ vek lát ka ob sa hu jú ca zlú če ni nu ale bo zlú če ni ny du sí ka po u ží va ná na po zem ky na pod po ru ras tu ve ge tá cie, môže

ob sa ho va� or ga nic ké hno ji vo, zvyš ky zo spra co va nia rýb a čis tia ren ský kal.
8) Hos po dár ske zvie ra tá  sú všet ky zvie ra tá cho va né na spot re bu ale bo zisk.



Prí lo ha č. 6
k zákonu č. 364/2004 Z. z.

ZOZ NAM PRE BE RA NÝCH PRÁV NYCH AK TOV
EU RÓP SKYCH SPO LO ČEN STIEV A EU RÓP SKEJ ÚNIE

1. Smer ni ca Rady 75/440/EHS zo 16. júna 1975 o kva li te po vrcho vých vôd ur če ných na od ber pit nej vody (Úrad ný
ves tník Eu róp skych spo lo čen stiev L 194, 25. 07. 1975) v zne ní smer ni ce Rady 79/869/EHS z 9. ok tób ra 1979 (Úrad -
ný ves tník Eu róp skych spo lo čen stiev L 271, 29.10.1979) a smer ni ce Rady 91/692/EHS z 23. de cem bra 1991  (Úrad -
ný ves tník Eu róp skych spo lo čen stiev L 377, 31.12.1991).

2. Smer ni ca Rady 76/160/EHS z 8. de cem bra 1975 o kva li te vody ur če nej na kú pa nie (Úrad ný ves tník Eu róp -
skych spo lo čen stiev L 031, 05. 02.1976) v zne ní smer ni ce Rady 91/692/EHS z 23. de cem bra 1991 (Úrad ný ves tník
Eu róp skych spo lo čen stiev L 377, 31.12.1991) a na ria de nia Rady (ES) č. 807/2003 zo 14. ap rí la 2003 (Úrad ný ves -
tník Eu róp skej únie L 122, 16. 05. 2003).

3. Smer ni ca Rady 76/464/EHS zo 4. mája 1976 o zne čis te ní spô so be nom ur či tý mi ne bez peč ný mi lát ka mi vy púš -
�a ný mi do vod né ho pros tre dia (Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo čen stiev L 129, 18. 05.1976) v zne ní smer ni ce Rady
91/692/EHS z 23. de cem bra 1991 (Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo čen stiev L 377, 31.12.1991) a smer ni ce Eu róp -
ske ho par la men tu a Rady 2000/60/ES z 23. ok tób ra 2000 (Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo čen stiev L 327,
22.12. 2000).

4. Smer ni ca Rady 78/659/EHS z 18. júna 1978 o kva li te slad kých vôd vy ža du jú cich ochra nu ale bo zlep še nie kva li -
ty na účel pod po ry ži vo ta rýb (Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo čen stiev L 222, 14. 08.1978) v zne ní smer ni ce Rady
91/692/EHS z 23. de cem bra 1991 (Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo čen stiev L 377,  31.12.1991) a na ria de nia Rady 
(ES) č. 807/2003 zo 14. ap rí la 2003 (Úrad ný ves tník Eu róp skej únie L 122,  16. 05. 2003).

5. Smer ni ca Rady 79/869/EHS z 9. ok tób ra 1979 tý ka jú ca sa me tód me ra nia a po čet nos ti od be rov a roz bo rov po -
vrcho vých vôd ur če ných na pit né úče ly (Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo čen stiev L 271, 29.10.1979) v zne ní smer -
ni ce Rady 81/855/EHS z 19. ok tób ra 1981 (Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo čen stiev L 319, 07. 11.1981), smer ni ce 
Rady 91/692/EHS z 23. de cem bra 1991 (Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo čen stiev L 377, 31.12.1991) a na ria de nia
Rady (ES) č. 807/2003 zo 14. ap rí la 2003 (Úrad ný ves tník Eu róp skej únie L 122, 16. 05. 2003).

6. Smer ni ca Rady 80/68/EHS zo 17. de cem bra 1979 o ochra ne pod zem ných vôd pro ti zne čis te niu spô so be né mu
ur či tý mi ne bez peč ný mi lát ka mi (Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo čen stiev L 020, 26. 01.1980) v zne ní smer ni ce
Rady 91/692/EHS z 23. de cem bra 1991 (Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo čen stiev L 377, 31.12.1991).

7. Smer ni ca Rady 82/176/EHS z 22. mar ca 1982 pre li mit né hod no ty a cie ¾o vé kva li ta tív ne uka zo va te le pre od pa -
do vé vody s ob sa hom or tu ti vy púš �a né z vý ro by chlór-alkalickej elek tro lý zy (Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo čen -
stiev L 081, 27. 03.1982) v zne ní smer ni ce Rady 91/692/EHS z 23. de cem bra 1991 (Úrad ný ves tník Eu róp skych spo -
lo čen stiev L 377,  31.12.1991).

8. Smer ni ca Rady 83/513/EHS z 26. sep tem bra 1983 pre li mit né hod no ty a cie ¾o vé kva li ta tív ne uka zo va te le pre
vy púš �a nie lá tok s ob sa hom kad mia (Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo čen stiev L  291, 24.10.1983) v zne ní smer ni ce 
Rady 91/692/EHS z 23. de cem bra 1991 (Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo čen stiev L 377,  31.12.1991).

9. Smer ni ca Rady 84/156/EHS z 8. mar ca 1984 pre li mit né hod no ty a cie ¾o vé kva li ta tív ne uka zo va te le pre vy púš -
�a nie lá tok s ob sa hom or tu ti v iných vý ro bách než chlór-alkalická elek tro lý za (Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo čen -
stiev L 074, 17. 03.1984) v zne ní smer ni ce Rady 91/692/EHS z 23. de cem bra 1991 (Úrad ný ves tník Eu róp skych spo -
lo čen stiev L 377, 31.12.1991).

10. Smer ni ca Rady 84/491/EHS z 9. ok tób ra 1984 pre li mit né hod no ty a kva li ta tív ne  uka zo va te le pre vy púš �a nie
lá tok s ob sa hom hexa—chlór cyk lo he xá nu (Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo čen stiev L 274, 17. 10. 1984) v zne ní
smer ni ce Rady 91/692/EHS z 23. de cem bra 1991 (Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo čen stiev  L 377,  31.12.1991).

11. Smer ni ca Rady 86/280/EHS z 12. júna 1986 o hra nič ných hod no tách a kva li ta tív nych cie ¾och pre vy púš �a nie
nie ktorých ne bez peč ných lá tok uve de ných v Zo zna me prí lo hy k smer ni ci Rady 76/464/EHS (Úrad ný ves tník Eu róp -
skych spo lo čen stiev L 181, 04. 07.1986) v zne ní smer ni ce Rady 88/347/EHS zo 16. júna 1988 (Úrad ný ves tník Eu -
róp skych spo lo čen stiev L 158, 25. 06.1988), smer ni ce Rady 90/415/EHS z 27. júla 1990  (Úrad ný ves tník Eu róp -
skych spo lo čen stiev L 219,  14. 08.1990) a smer ni ce Rady 91/692/EHS z 23. de cem bra 1991 (Úrad ný ves tník
Eu róp skych spo lo čen stiev L 377, 31.12.1991).

12. Smer ni ca Rady 91/271/EHS z 21. mája 1991 o čis te ní mest ských  od pa do vých vôd (Úrad ný ves tník Eu róp skych
spo lo čen stiev L 135, 30. 05.1991) v zne ní smer ni ce Ko mi sie 98/15/ES z 27. feb ru ára 1998  (Úrad ný ves tník Eu róp skych
spo lo čen stiev L 67, 07. 03.1998).

13. Smer ni ca Rady 91/676/EHS z 12. de cem bra 1991 o ochra ne vôd pred zne čis te ním du sič nan mi z po ¾no hos po -
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dár skych zdro jov (Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo čen stiev L 375, 31.12.1991) v zne ní na ria de nia Eu róp ske ho par -
la men tu a Rady (ES) č. 1882/2003 z 29. sep tem bra 2003 (Úrad ný ves tník Eu róp skej únie L 284, 31.10. 2003).

14. Smer ni ca Rady 98/83/EHS z 3. no vem bra 1998 o kva li te vody ur če nej pre ¾ud skú spot re bu  (pit ná voda) (Úrad ný 
ves tník Eu róp skych spo lo čen stiev L 330, 05.12.1998) v zne ní na ria de nia Eu róp ske ho par la men tu a Rady (ES)
č. 1882/2003 z 29. sep tem bra 2003 (Úrad ný ves tník Eu róp skej únie L 284, 31.10. 2003).

15. Smer ni ca 2000/60/ES Eu róp ske ho par la men tu a Rady z 23. ok tób ra 2000 usta no vu jú ca rá mec pô sob nos ti
spo lo čen stva v ob las ti vod nej po li ti ky (Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo čen stiev  L 327, 22.12. 2000).
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365

Z Á K O N

z 20. mája 2004

o rov na kom za ob chá dza ní v nie ktorých ob las tiach a o ochra ne pred dis kri mi ná ciou
a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov (an ti dis kri mi nač ný zá kon)

Ná rod ná rada Slo ven skej re pub li ky sa uznies la na
tom to zá ko ne:

Čl. I

§ 1

Pred met úpra vy

Ten to zá kon upra vu je uplat ňo va nie zá sa dy rov na ké -
ho za ob chá dza nia a usta no vu je pros tried ky práv nej
ochra ny, ak dô jde k po ru še niu tej to zá sa dy. 

Zá klad né usta no ve nia

§ 2

(1) Do dr žia va nie zá sa dy rov na ké ho za ob chá dza nia
spo čí va v zá ka ze dis kri mi ná cie z aké ho ko¾ vek dô vo du,
vo vý ko ne práv a po vin nos tí v sú la de s dob rý mi mrav -
mi, ako aj v pri jí ma ní opat re ní na ochra nu pred dis kri -
mi ná ciou, ak je mož né pri ja tie ta kýchto opat re ní po ža -
do va� vzh¾a dom na kon krét ne okol nos ti a  na mož nos ti
oso by, kto rá má po vin nos� túto zá sa du do dr žia va�.

(2) Dis kri mi ná cia je pria ma dis kri mi ná cia, ne pria ma 
dis kri mi ná cia,  ob �a žo va nie a ne opráv ne ný po stih; dis -
kri mi ná cia je aj po kyn na dis kri mi ná ciu a na bá da nie
na dis kri mi ná ciu.

(3) Pria ma dis kri mi ná cia je ko na nie ale bo opo me nu -
tie, pri kto rom sa s  oso bou za ob chá dza me nej priaz ni -
vo, ako sa za ob chá dza, za ob chá dza lo ale bo by sa moh lo 
za ob chá dza� s inou oso bou v po rov na te¾ nej si tu á cii.

(4) Ne pria ma dis kri mi ná cia je na vo nok neu trál ny
pred pis, roz hod nu tie, po kyn ale bo prax, kto ré zne vý -
hod ňu jú oso bu v po rov na ní s inou oso bou; ne pria ma
dis kri mi ná cia nie je, ak ta ký to pred pis, roz hod nu tie,
po kyn ale bo prax sú ob jektív ne odô vod ne né sle do va -
ním opráv ne né ho zá uj mu a sú pri me ra né a ne vy hnut -
né na do siah nu tie ta ké ho zá uj mu.

(5) Ob �a žo va nie je také za ob chá dza nie s oso bou, kto -
ré táto oso ba môže odô vod ne ne po va žo va� za ne prí jem -
né, ne vhodné ale bo uráž li vé a
a) kto ré ho úmys lom ale bo ná sled kom je ale bo mô že by� 

zní že nie dôs toj nos ti tej to oso by ale bo vy tvo re nie ne -

pria te¾ ské ho, po ni žu jú ce ho ale bo za stra šu jú ce ho
pros tre dia ale bo

b) kto ré ho str pe nie mô že po kla da� za pod mien ku na
roz hod nu tie ale bo vý kon práv a po vin nos tí vy plý va -
jú cich z práv nych vz�a hov.

(6) Po kyn na dis kri mi ná ciu je ko na nie, kto ré spo čí va
v zne uži tí pod ria de nos ti oso by na účel dis kri mi ná cie
tre tej oso by.

(7) Na bá da nie na dis kri mi ná ciu je pre svied ča nie,
utvr dzo va nie ale bo pod ne co va nie oso by na dis kri mi ná -
ciu tre tej oso by.

(8) Ne opráv ne ný po stih je také ko na nie ale bo opo me -
nu tie, kto ré je pre oso bu, kto rej sa týka, ne priaz ni vé
a pria mo sú vi sí
a) s do má ha ním sa práv nej ochra ny pred dis kri mi ná -

ciou vo svo jom mene ale bo v mene inej oso by ale bo
b) s po da ním sve dec kej vý po ve de, vy svet le nia ale bo sú -

vi sí s inou účas �ou tej to oso by v ko na ní vo ve ciach
po ru še nia zá sa dy rov na ké ho za ob chá dza nia.

(9) Dis kri mi ná cia práv nic kej oso by je ne do dr ža nie
zá sa dy rov na ké ho za ob chá dza nia vo vz�a hu k tej to oso -
be z dô vo dov pod ¾a § 6 ods. 1, ak ide o jej čle nov, spo loč -
ní kov, ak cio ná rov, čle nov jej or gá nov, jej za mest nan -
cov, osôb ko na jú cich v jej mene ale bo osôb, v mene
kto rých koná táto práv nic ká oso ba.

§ 3

(1) Štát ne or gá ny, or gá ny územ nej samo sprá vy, or -
gá ny zá uj mo vej samo sprá vy, fy zic ké oso by a práv nic ké
oso by sú po vin né do dr žia va� zá sa du rov na ké ho za ob -
chá dza nia v ob las tiach usta no ve ných tým to zá ko nom;
to ne pla tí, ak by v kon krét nom prí pa de jej do dr ža nie
bolo ale bo moh lo by� v roz po re s opat re nia mi usta no ve -
ný mi oso bit ný mi pred pis mi,1) pot reb ný mi na za bez pe -
če nie bez peč nos ti, vnú tor né ho po riad ku, pred chá dza -
nie pro ti práv nej čin nos ti, za bez pe če nie ochra ny
zdra via ale bo ochra ny práv, prá vom chrá ne ných zá uj -
mov a slo bôd osôb.

(2) Pri po su dzo va ní, či ide o dis kri mi ná ciu ale bo nie,
sa ne be rie do úva hy, či dô vo dy, kto ré k nej vied li, vy -
chá dza li zo sku toč nos ti ale bo z myl nej dom nien ky.
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1) Na prí klad ústav ný zá kon č. 227/2002 Z. z. o bez peč nos ti štá tu v čase voj ny, voj no vé ho sta vu, vý ni moč né ho sta vu a nú dzo vé ho sta vu,
zá kon č. 387/2002 Z. z. o ria de ní štá tu v krí zo vých si tu á ciách mimo času voj ny a voj no vé ho sta vu v zne ní zá ko na č. 515/2003 Z. z.,
zá kon č. 319/2002 Z. z. o ob ra ne Slo ven skej re pub li ky v zne ní ne skor ších pred pi sov , zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
č. 46/1993 Z. z. o Slo ven skej in for mač nej služ be v zne ní ne skor ších pred pi sov, zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 198/1994
Z. z. o Vo jen skom spra vo daj stve v zne ní zá ko na č. 166/2003 Z. z.



(3) Pri uplat ňo va ní zá sa dy rov na ké ho za ob chá dza nia 
sa po u ži jú usta no ve nia toh to zá ko na a aj oso bit ných
zá ko nov, ak usta no vu jú ïal šie dô vo dy, na zá kla de kto -
rých sa dis kri mi ná cia za ka zu je.

§ 4

(1) Ten to zá kon sa ne vz�a hu je na
a) roz diel ne za ob chá dza nie vy plý va jú ce z pod mie nok

vstu pu a zdr žia va nia sa cu dzin cov na úze mí Slo ven -
skej re pub li ky vrá ta ne za ob chá dza nia s nimi, kto ré
usta no vu jú oso bit né pred pi sy,2)

b) roz diel ne za ob chá dza nie z dô vo du zdra vot né ho  po -
stihnutia ale bo veku, kto ré vy plý va z usta no ve ní
oso bit ných predpisov3) upra vu jú cich slu žob ný po -
mer col ní kov, prí sluš ní kov ozbro je ných síl, ozbro je -
ných bez peč nost ných zbo rov, ozbro je ných zbo rov,
Ná rod né ho bez peč nost né ho úra du, Slo ven skej in -
for mač nej služ by a Ha sič ské ho a zá chran né ho zbo -
ru.

(2) Usta no ve nia mi toh to zá ko na nie je dotk nu té prá -
vo zdru žo va� sa a ani prá vo na za kla da nie od bo ro vých
or ga ni zá cií.

§ 5

Zá sa da rov na ké ho za ob chá dza nia
v so ciál nom za bez pe če ní, zdra vot nej sta rost li vos ti,

pos ky to va ní to va rov a slu žieb a vo vzde la ní

(1) V sú la de so zá sa dou rov na ké ho za ob chá dza nia sa 
v so ciál nom za bez pe če ní, zdra vot nej sta rost li vos ti a pri
pos ky to va ní to va rov, slu žieb a vzde lá va nia za ka zu je
dis kri mi ná cia osôb z dô vo du ich po hla via, ra so vé ho pô -
vo du, ná rod nost né ho ale bo et nic ké ho pô vo du.

(2) Zá sa da rov na ké ho za ob chá dza nia pod ¾a od se ku 1 
sa uplat ňu je len v spo je ní s prá va mi osôb usta no ve ný -
mi oso bit ný mi zá kon mi v ob las tiach prí stu pu a pos ky -
to va nia
a) so ciál nej po mo ci, so ciál ne ho po is te nia, štát nej so -

ciál nej podpory4) a so ciál nych vý hod,
b) zdra vot nej sta rost li vos ti,5)
c) vzde la nia,6)
d) to va rov a slu žieb vrá ta ne bý va nia, kto ré sú pos ky to -

va né ve rej nos ti práv nic ký mi oso ba mi a fy zic ký mi
osobami-podnikate¾mi.7)

(3) Dis kri mi ná cia z dô vo du ra so vé ho pô vo du, ná rod -
nost né ho ale bo et nic ké ho pô vo du je aj dis kri mi ná cia
z dô vo du vz�a hu k oso be ur či té ho ra so vé ho pô vo du, ná -
rod nost né ho ale bo et nic ké ho pô vo du.

(4) So ciál na vý ho da je na úče ly toh to zá ko na z¾a va,
oslo bo de nie od po plat kov, pe ňaž né pl ne nie ale bo ne pe -
ňaž né pl ne nie pos ky to va né ne zá vis le od dá vok so ciál -
ne ho za bez pe če nia pria mo ale bo ne pria mo ur či tej sku -
pi ne fy zic kých osôb, ob vyk le s niž ší mi príj ma mi ale bo
vyš ší mi ži vot ný mi ná klad mi, ako majú iné fy zic ké oso -
by.

Zá sa da rov na ké ho za ob chá dza nia
v pra cov nop ráv nych vz�a hoch

a ob dob ných práv nych vz�a hoch

§ 6

(1) V sú la de so zá sa dou rov na ké ho za ob chá dza nia sa 
v pra cov nop ráv nych vz�a hoch, ob dob ných práv nych
vz�a hoch a v práv nych vz�a hoch s nimi sú vi sia cich za -
ka zu je dis kri mi ná cia osôb z dô vo du ich po hla via, ná bo -
žen ské ho vy zna nia ale bo vie ry, ra so vé ho pô vo du, ná -
rod nost né ho ale bo et nic ké ho pô vo du, zdra vot né ho
pos tih nu tia, veku ale bo se xu ál nej orien tá cie.

(2) Zá sa da rov na ké ho za ob chá dza nia pod ¾a od se ku 1 
sa uplat ňu je len v spo je ní s prá va mi fy zic kých osôb
usta no ve ný mi oso bit ný mi zá kon mi v ob las tiach
a) prí stu pu k za mest na niu, po vo la niu, inej zá rob ko vej

čin nos ti ale bo funk cii (ïa lej len „za mest na nie“) vrá -
ta ne po žia da viek pri pri jí ma ní do za mest na nia
a pod mie nok a spô so bu usku toč ňo va nia vý be ru do
za mest na nia,8)

b) vý ko nu za mest na nia a pod mie nok vý ko nu prá ce
v za mest na ní vrá ta ne od me ňo va nia, funk čné ho po -
stu pu v za mest na ní a  pre púš �a nia,

c) prí stu pu k od bor né mu vzde lá va niu, ïal šie mu od -
bor né mu vzde lá va niu a účas ti na prog ra moch ak tív -
nych opat re ní na trhu prá ce vrá ta ne prí stu pu k po -
ra den stvu pre vý ber za mest na nia a zme nu
zamestnania9) (ïa lej len „od bor né vzde lá va nie“) ale -
bo

d) člen stva a pô so be nia v or ga ni zá cii za mest nan cov,
or ga ni zá cii za mest ná va te ¾ov a v or ga ni zá ciách zdru -
žu jú cich oso by ur či tých pro fe sií vrá ta ne pos ky to va -
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2) Na prí klad zá kon č. 48/2002 Z. z. o po by te cu dzin cov a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov v zne ní ne skor ších pred pi sov, zá kon
č. 480/2002 Z. z. o azy le a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov v zne ní zá ko na č. 606/2003 Z. z.

3) Zá kon č. 200/1998 Z. z. o štát nej služ be col ní kov a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých ïal ších zá ko nov v zne ní ne skor ších pred pi sov.
Zá kon č. 370/1997 Z. z. o vo jen skej služ be v zne ní ne skor ších pred pi sov.
Zá kon č. 73/1998 Z. z. o štát nej služ be prí sluš ní kov Po li caj né ho zbo ru, Slo ven skej in for mač nej služ by, Zbo ru vä zen skej a jus tič nej strá že
Slo ven skej re pub li ky a Že lez nič nej po lí cie v zne ní ne skor ších pred pi sov. 
Zá kon č. 315/2001 Z. z. o Ha sič skom a zá chran nom zbo re v zne ní ne skor ších pred pi sov.

4) Na prí klad zá kon č. 195/1998 Z. z. o so ciál nej po mo ci v zne ní ne skor ších pred pi sov, zá kon č. 461/2003 Z. z. o so ciál nom po is te ní v zne ní
ne skor ších pred pi sov.

5) Na prí klad zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 277/1994 Z. z. o zdra vot nej sta rost li vos ti v zne ní ne skor ších pred pi sov.
6) Na prí klad zá kon č. 131/2002 Z. z. o vy so kých ško lách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zne ní ne skor ších pred pi sov, zá kon

č. 386/1997 Z. z. o ïal šom vzde lá va ní a o zme ne zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 387/1996 Z. z. o za mest na nos ti v zne ní
zá ko na č. 70/1997 Z. z. v zne ní zá ko na č. 567/2001 Z. z.

7) Na prí klad zá kon č. 634/1992 Zb. o ochra ne spot re bi te ¾a v zne ní ne skor ších pred pi sov.
8) Na prí klad Zá kon ník prá ce, zá kon č. 312/2001 Z. z. o štát nej služ be a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov v zne ní ne skor ších

pred pi sov.
9) Na prí klad zá kon č. 5/2004 Z. z. o služ bách za mest na nos ti a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov v zne ní zá ko na č. 191/2004 Z. z.



nia vý hod, kto ré tie to or ga ni zá cie svo jim čle nom
pos ky tu jú.

(3) Za dis kri mi ná ciu z dô vo du
a) po hla via sa po va žu je aj dis kri mi ná cia z dô vo du te ho -

ten stva ale bo ma ter stva, ako aj dis kri mi ná cia z dô -
vo du po hlav nej ale bo ro do vej iden ti fi ká cie,

b) ra so vé ho pô vo du, ná rod nost né ho ale bo et nic ké ho
pô vo du sa po va žu je aj dis kri mi ná cia z dô vo du vz�a -
hu k oso be ur či té ho ra so vé ho pô vo du, ná rod nost né -
ho ale bo et nic ké ho pô vo du,

c) ná bo žen ské ho vy zna nia ale bo vie ry sa po va žu je aj
dis kri mi ná cia z dô vo du vz�a hu k oso be ur či té ho ná -
bo žen ské ho vy zna nia ale bo vie ry a aj dis kri mi ná cia
fy zic kej oso by bez ná bo žen ské ho vy zna nia,

d) zdra vot né ho pos tih nu tia sa po va žu je aj dis kri mi ná -
cia z dô vo du pred chá dza jú ce ho zdra vot né ho pos tih -
nu tia ale bo dis kri mi ná cia oso by, u kto rej by na
 základe von kaj ších prí zna kov bolo mož né pred po -
kla da�, že je zdra vot ne pos tih nu tá.

§ 7

(1) Ne pria mou dis kri mi ná ciou z dô vo du zdra vot né ho
pos tih nu tia je aj od miet nu tie ale bo opo me nu tie za mest -
ná va te ¾a pri ja� také opat re nia, kto ré by umož ňo va li oso -
be so zdra vot ným pos tih nu tím prí stup k ur či té mu za -
mest na niu, k vý ko nu ur či tej čin nos ti v za mest na ní,
k funk čné mu či iné mu po stu pu v za mest na ní ale bo prí -
stup k od bor né mu vzde lá va niu; to ne pla tí, ak by pri ja tie
ta kýchto opat re ní bolo pre za mest ná va te ¾a ne pri me ra ne 
ná roč né.

(2) Pri po sú de ní, či je pri ja tie opat re ní pod ¾a od se -
ku 1 ne pri me ra ne ná roč né, sa be rie do úva hy
a) pro spech, kto rý by pri ja tie opat re nia pri nies lo oso be

so zdra vot ným pos tih nu tím,
b) fi nanč né mož nos ti za mest ná va te ¾a vrá ta ne do stup -

nos ti fi nanč nej ale bo inej po mo ci pot reb nej  na pri ja -
tie opat re nia a

c) mož nos� do siah nu� účel opat re nia pod ¾a od se ku 1
iným, ná hrad ným spô so bom.

(3) Za ne pri me ra ne ná roč né sa ne po va žu je pri ja tie
ta ké ho opat re nia, na kto ré ho pri ja tie je za mest ná va te¾
po vin ný pod ¾a oso bit ných pred pi sov.10)

Pr í  pust né roz die l  ne za ob chá dza nie

§ 8

(1) Dis kri mi ná ciou nie je také roz diel ne za ob chá dza -
nie, kto ré je ob jektív ne odô vod ne né po va hou čin nos tí
vy ko ná va ných v za mest na ní ale bo okol nos �a mi, za kto -
rých sa tie to čin nos ti vy ko ná va jú, ak sú roz sah ale bo
spô sob ta ké ho to roz diel ne ho za ob chá dza nia pri me ra -
né a ne vy hnut né vzh¾a dom na tie to čin nos ti ale bo okol -
nos ti, za kto rých sú vy ko ná va né.

(2) Ak ide o re gis tro va né cir kvi, ná bo žen ské spoloč-
nosti11) a iné práv nic ké oso by, kto rých čin nos� sú vi sí

s ná bo žen stvom ale bo vie rou, nie je dis kri mi ná ciou
roz diel ne za ob chá dza nie z dô vo du veku, po hla via, ná -
bo žen ské ho vy zna nia ale bo vie ry a zis �o va nie se xu ál nej 
orien tá cie, ak ide o za mest na nie v tých to or ga ni zá ciách 
ale bo vy ko ná va nie čin nos tí pre tie to or ga ni zá cie. Re gis -
tro va né cir kvi, ná bo žen ské spo loč nos ti a iné práv nic ké
oso by, kto rých čin nos� sú vi sí s ná bo žen stvom ale bo
vie rou, môžu vy ža do va�, aby oso by, kto ré sú u nich za -
mest na né ale bo pre nich vy ko ná va jú ur či té čin nos ti,
ko na li v sú la de s ich ná bo žen stvom ale bo vie rou a v sú -
la de so zá sa da mi a prin cíp mi ich ná bo žen stva ale bo
vie ry.

(3) Roz diel ne za ob chá dza nie z dô vo du veku nie je dis -
kri mi ná cia, ak je ob jektív ne odô vod ne né sle do va ním
opráv ne né ho cie ¾a a je na jeho do siah nu tie ne vy hnut né 
a pri me ra né. Dis kri mi ná cia z dô vo du veku nie je naj mä
roz diel ne za ob chá dza nie, kto ré spo čí va v usta no ve ní
a) mi ni mál nej ale bo ma xi mál nej ve ko vej hra ni ce ako

pod mien ky na vstup do za mest na nia,
b) oso bit ných pod mie nok na prí stup k za mest na niu

ale bo od bor né mu vzde lá va niu a oso bit ných pod mie -
nok na vý kon za mest na nia vrá ta ne od me ňo va nia
a pre púš �a nia, ak ide o oso by ur či tej ve ko vej ka te gó -
rie ale bo oso by s opat ro va te¾ ský mi po vin nos �a mi
a ak je úče lom tých to oso bit ných pod mie nok pod po -
ra pra cov né ho za čle ne nia tých to osôb ale bo ich
ochra na,

c) pod mien ky mi ni mál nej ve ko vej hra ni ce, od bor nej
pra xe ale bo od pra co va ných ro kov na prí stup k za -
mest na niu ale bo k ur či tým vý ho dám v za mest na ní.

(4) V sys té me so ciál ne ho za bez pe če nia v za mest na ní
dis kri mi ná cia nie je roz diel ne za ob chá dza nie z dô vo du
veku, kto ré spo čí va v usta no ve ní rôz nych ve ko vých
hra níc na vznik ná ro ku na ur či tú dáv ku v tom to sys té -
me, ako aj v usta no ve ní rôz nych ve ko vých hra níc
v tom to sys té me pre za mest nan cov ale bo sku pi ny za -
mest nan cov, a po u ží va nie rôz nych spô so bov vý po čtu
tých to dá vok, kto ré sú za lo že né na kri té riu veku; to ne -
pla tí, ak by sú čas ne do šlo k dis kri mi ná cii z dô vo du po -
hla via.

(5) Dis kri mi ná cia z dô vo du zdra vot né ho pos tih nu tia
nie je ob jektív ne odô vod ne né roz diel ne za ob chá dza nie,
kto ré spo čí va v usta no ve ní pod mien ky zdra vot nej spô -
so bi los ti na prí stup k za mest na niu ale bo pod mien ky
na vý kon ur či tých čin nos tí v za mest na ní, ak to vy ža du -
je po va ha toh to za mest na nia ale bo čin nos ti.

(6) Dis kri mi ná cia nie je roz diel ne za ob chá dza nie
z dô vo du veku ale bo zdra vot né ho pos tih nu tia pri  po-
sky to va ní po is �o va cích slu žieb, ak ta ké to roz diel ne za -
ob chá dza nie vy plý va z roz diel nej mie ry ri zi ka ove ri te¾ -
nej šta tis tic ký mi ale bo ob dob ný mi údaj mi a pod mien -
ky po is �o va cích slu žieb sú pri me ra né to mu to ri zi ku.

(7) Dis kri mi ná cia z dô vo du po hla via nie je ob jektív ne
odô vod ne né roz diel ne za ob chá dza nie
a) spo čí va jú ce v usta no ve ní roz diel ne ho dô chod ko vé ho 

veku pre mu žov a ženy,

Čiastka 153 Zbierka zákonov č. 365/2004 Strana 3581

10) Na prí klad zá kon č. 5/2004 Z. z. v zne ní zá ko na č. 191/2004 Z. z., § 143 ods. 1 písm. d) zá ko na č. 50/1976 Zb. o územ nom plá no va ní
a sta veb nom po riad ku (sta veb ný zá kon) v zne ní ne skor ších pred pi sov.

11) Zá kon č. 308/1991 Zb. o slo bo de ná bo žen skej vie ry a pos ta ve ní cir kví a ná bo žen ských spo loč nos tí v zne ní zá ko na č. 394/2000 Z. z.



b) kto ré ho úče lom je ochra na te hot ných žien ale bo ma -
tiek.

(8) Na za bez pe če nie rov nos ti prí le ži tos tí v pra xi a do -
dr žia va nia zá sa dy rov na ké ho za ob chá dza nia mož no
pri ja� oso bit né vy rov ná va cie opat re nia na za brá ne nie
zne vý hod ne nia sú vi sia ce ho s ra so vým pô vo dom ale bo
et nic kým pô vo dom.

Práv na ochra na a ko na nie
vo ve ciach po ru še nia zá sa dy

rov na ké ho za ob chá dza nia

§ 9

(1) Kaž dý má pod ¾a toh to zá ko na prá vo na rov na ké
za ob chá dza nie a ochra nu pred dis kri mi ná ciou.

(2) Kaž dý sa môže do má ha� svo jich práv na súde, ak
sa dom nie va, že je ale bo bol dotk nu tý na svo jich prá -
vach, prá vom chrá ne ných zá uj moch ale bo slo bo dách
ne do dr ža ním zá sa dy rov na ké ho za ob chá dza nia. Môže
sa naj mä do má ha�, aby ten, kto ne do dr žal zá sa du rov -
na ké ho za ob chá dza nia, upus til od svoj ho ko na nia, ak
je to mož né, na pra vil pro ti práv ny stav ale bo pos ky tol
pri me ra né za dos� u či ne nie.

(3) Ak by pri me ra né za dos� u či ne nie ne bo lo  dosta -
čujúce, naj mä ak ne do dr ža ním zá sa dy rov na ké ho
 zaobchádzania bola znač ným spô so bom zní že ná dôs -
toj nos�, spo lo čen ská váž nos� ale bo spo lo čen ské uplat -
ne nie po ško de nej oso by, môže sa tá do má ha� aj ná hra -
dy ne ma jet ko vej ujmy v pe nia zoch. Sumu ná hra dy
ne ma jet ko vej ujmy v pe nia zoch určí súd s pri hliad nu -
tím na zá važ nos� vznik nu tej ne ma jet ko vej ujmy a všet -
ky okol nos ti, za kto rých do šlo k jej vzni ku.

(4) Prá vo na ná hra du ško dy ale bo prá vo na inú ná -
hra du pod ¾a oso bit ných predpisov12) nie je tým to zá ko -
nom dotk nu té.

§ 10

(1) V ko na ní vo ve ciach po ru še nia zá sa dy rov na ké ho
za ob chá dza nia sa účast ník môže da� za stu po va� aj
práv nic kou oso bou,
a) kto rej ta ké to opráv ne nie pri zná va oso bit ný zá kon

ale bo
b) kto rej cie ¾om čin nos ti ale bo pred me tom čin nos ti je

ochra na pred dis kri mi ná ciou.

(2) Ak pre vez me práv nic ká oso ba pod ¾a od se ku 1 za -
stú pe nie, po ve rí nie ktoré ho zo svo jich čle nov ale bo za -
mest nan cov, aby za za stú pe né ho v jej mene ko nal.

§ 11

(1) Ko na nie vo ve ciach po ru še nia zá sa dy rov na ké ho
za ob chá dza nia sa za čí na na ná vrh oso by, kto rá na mie -
ta, že jej prá vo bolo dotk nu té po ru še ním zá sa dy rov na -
ké ho za ob chá dza nia (ïa lej len „ža lob ca“). Ža lob ca je
po vin ný v ná vr hu ozna či� oso bu, o kto rej tvr dí, že po ru -

ši la zá sa du rov na ké ho za ob chá dza nia (ïa lej len „ža lo -
va ný“).

(2) Ža lo va ný je po vin ný pre u ká za�, že ne po ru šil zá sa -
du rov na ké ho za ob chá dza nia, ak ža lob ca pred lo ží
súdu dô ka zy, z kto rých mož no dô vod ne usu dzo va�, že
k po ru še niu zá sa dy rov na ké ho za ob chá dza nia do šlo.

(3) Na ko na nie vo ve ciach po ru še nia zá sa dy rov na ké -
ho za ob chá dza nia sa vz�a hu je Ob čian sky súd ny po ria -
dok, ak ten to zá kon ne us ta no vu je inak.

§ 12

Tým to zá ko nom sa pre be ra jú práv ne akty Eu róp -
skych spo lo čen stiev a Eu róp skej únie uve de né v prí lo -
he.

§ 13

Pre chod né usta no ve nie

Za mest ná va te¾ a prí sluš ný or gán od bo ro vej or ga ni -
zá cie, kto rí uzav re li ko lek tív ne zmlu vy pod ¾a oso bit né -
ho pred pi su, sú po vin ní uvies� usta no ve nia ko lek tív -
nych zmlúv do sú la du s tým to zá ko nom do šies tich
me sia cov odo dňa účin nos ti toh to zá ko na; táto po vin -
nos� sa vz�a hu je aj na vnú tor né pred pi sy, na vy dá va nie
kto rých je za mest ná va te¾ opráv ne ný.

Čl. II

Zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
č. 308/1993 Z. z. o zria de ní Slo ven ské ho ná rod né ho
stre di ska pre ¾ud ské prá va v zne ní zá ko na č. 136/2003
Z. z. sa mení a do pĺ ňa tak to:

1. V § 1 od sek 2 znie:
„(2) Stre di sko plní úlo hy v ob las ti ¾ud ských práv a zá -

klad ných slo bôd vrá ta ne práv die�a�a1) (ïa lej len „¾ud -
ské prá va“). Stre di sko na ten to účel naj mä
a) mo ni to ru je a hod no tí do dr žia va nie ¾ud ských práv

a do dr žia va nie zá sa dy rov na ké ho za ob chá dza nia
pod ¾a oso bit né ho zá ko na,1aa)

b) zhro maž ïu je a na po žia da nie pos ky tu je in for má cie
o ra siz me, xe no fó bii a an ti se mi tiz me v Slo ven skej re -
pub li ke,

c) usku toč ňu je vý skumy a prie sku my na pos ky to va nie 
úda jov v ob las ti ¾ud ských práv, zhro maž ïu je a šíri
in for má cie v tej to ob las ti,

d) pri pra vu je vzde lá va cie ak ti vi ty a po die¾a sa na in for -
mač ných kam pa niach s cie ¾om zvy šo va nia to le ran -
cie spo loč nos ti,

e) za bez pe ču je práv nu po moc obe tiam dis kri mi ná cie
a pre ja vov in to le ran cie,

f) vy dá va na po žia da nie fy zic kých osôb ale bo práv nic -
kých osôb ale bo z vlast nej ini cia tí vy od bor né sta no -
vi ská vo ve ciach do dr žia va nia zá sa dy rov na ké ho za -
ob chá dza nia pod ¾a oso bit né ho pred pi su,1aa)

g) pos ky tu je kniž nič né služ by a 
h) pos ky tu je služ by v ob las ti ¾ud ských práv.“.
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Po znám ka pod čia rou k od ka zu 1aa znie:
„1aa) Zá kon č. 365/2004 Z. z. o rov na kom za ob chá dza ní

v nie ktorých ob las tiach a o ochra ne pred dis kri mi ná ciou
a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov (an ti dis kri mi nač ný
zá kon).“.

 2. V § 1 sa za od sek 2 vkla dá nový od sek 3, kto rý
znie:

 „(3) Stre di sko je opráv ne né za stu po va� účast ní ka
v ko na ní vo ve ciach po ru še nia zá sa dy rov na ké ho za ob -
chá dza nia.1aa)“.

 Do te raj ší od sek 3 sa ozna ču je ako od sek 4.

 3. V § 1 ods. 4 sa vy púš �a jú slo vá „vrá ta ne práv
die�a�a1)“.

 4. § 1 sa do pĺ ňa od se kom 5, kto rý znie:
 „(5) Súdy, pro ku ra tú ra, iné štát ne or gá ny, or gá ny

územ nej samo sprá vy, or gá ny zá uj mo vej samo sprá vy
a iné ve rej no práv ne in šti tú cie sú po vin né na po žia da -
nie stre di ska v ur če nej le ho te pos kyt nú� stre di sku
 informácie o do dr žia va ní ¾ud ských práv; ich prá vo po -
dá va� sprá vy o do dr žia va ní ¾ud ských práv zís ka né
vlast nou čin nos �ou iným sub jek tom nie je dotk nu té.
Stre di sko môže o pos kyt nu tie in for má cií o do dr žia va ní
¾ud ských práv po žia da� aj mi mo vlád ne or ga ni zá cie,
kto ré pô so bia v ob las ti ¾ud ských práv, a do hod nú� sa
s nimi o spô so be pos ky to va nia tých to in for má cií.“.

 5. V § 2 ods. 4 sa slo vá „Na hos po dá re nie“ na hrá dza -
jú slo va mi „Na kon tro lu hos po dá re nia“.

 6. V § 3a ods. 6 sa za pís me no b) vkla dá nové pís me -
no c), kto ré znie:
„c) po ve ru je vý ko nom funk cie vý kon né ho ria di te ¾a iné -

ho za mest nan ca stre di ska, ak vý kon funk cie vý -
kon né ho ria di te ¾a za ni kol (§ 3b ods. 5), a to až do
zvo le nia no vé ho vý kon né ho ria di te ¾a; roz sah po ve -
re nia určí správ na rada uzne se ním,“.

 Do te raj šie pís me ná c) až f) sa ozna ču jú ako pís me -
ná d) až g).

 7. V § 3a sa odsek 6 do pĺ ňa pís me na mi h) až k), kto -
ré zne jú:
„h) schva ¾u je sprá vu o sta ve do dr žia va nia ¾ud ských

práv v Slo ven skej re pub li ke,
 i) schva ¾u je roč nú zá ve reč nú sprá vu o čin nos ti stre -

di ska,
 j) schva ¾u je úč tov nú zá vier ku stre di ska,
k) schva ¾u je vý roč nú sprá vu o hos po dá re ní stre di -

ska.“.

 8. V § 3b ods. 1 sa slo vá „oso ba mi uve de ný mi v § 3a
ods. 1“ na hrá dza jú slo va mi „člen mi správ nej rady“.

 9. V § 3b ods. 2 sa vy púš �a jú slo vá „do siah la vek 35
ro kov,“.

10. V § 3b ods. 4 písm. d) sa vy púš �a jú slo vá „vrá ta ne
práv die�a�a1)“.

11. V § 3b ods. 6 písm. d) sa vy púš �a jú slo vá „vrá ta ne
práv die�a�a1)“.

Čl. III

Zá kon č. 311/2001 Z. z. Zá kon ník prá ce v zne ní zá -
ko na č. 165/2002 Z. z., zá ko na č. 408/2002 Z. z., zá ko -
na č. 413/2002 Z. z., zá ko na č. 210/2003 Z. z., zá ko na
č. 461/2003 Z. z. a zá ko na č. 5/2004 Z. z. sa mení tak -
to:

1. § 13 znie:

„§ 13

(1) Za mest ná va te¾ je v pra cov nop ráv nych vz�a hoch
po vin ný za ob chá dza� so za mest nan ca mi v sú la de so
zá sa dou rov na ké ho za ob chá dza nia usta no ve nou pre
ob las�  pra cov nop ráv nych vz�a hov oso bit ným zá ko nom 
o rov na kom za ob chá dza ní v nie ktorých ob las tiach
a o ochra ne pred dis kri mi ná ciou a o zme ne a do pl ne ní
nie ktorých zá ko nov (an ti dis kri mi nač ný zá kon).

(2) V sú la de so zá sa dou rov na ké ho za ob chá dza nia sa 
za ka zu je dis kri mi ná cia aj z dô vo du man žel ské ho sta vu
a ro din né ho sta vu, far by ple ti, ja zy ka, po li tic ké ho ale bo 
iné ho zmýš ¾a nia, od bo ro vej čin nos ti, ná rod né ho ale bo
so ciál ne ho pô vo du, ma jet ku, rodu ale bo iné ho pos ta ve -
nia.

(3) Vý kon práv a po vin nos tí vy plý va jú cich z pra cov -
nop ráv nych vz�a hov musí by� v sú la de s dob rý mi mrav -
mi. Nik to ne smie tie to prá va a po vin nos ti zne uží va� na
ško du dru hé ho účast ní ka pra cov nop ráv ne ho vz�a hu
ale bo spo lu za mes tnan cov. Nik to ne smie by� na pra co -
vi sku v sú vis los ti s vý ko nom pra cov nop ráv nych vz�a -
hov pre na sle do va ný ani inak po stih o va ný za to, že podá 
na iné ho za mest nan ca ale bo za mest ná va te ¾a s�až nos�,
ža lo bu ale bo ná vrh na za ča tie trest né ho stí ha nia.

(4) Za mest na nec má prá vo poda� za mest ná va te ¾o vi
s�až nos� v sú vis los ti s po ru še ním zá sa dy rov na ké ho za -
ob chá dza nia pod ¾a od se kov 1 a 2; za mest ná va te¾ je po -
vin ný na s�až nos� za mest nan ca bez zby toč né ho od kla -
du od po ve da�, vy ko na� ná pra vu, upus ti� od ta ké ho
ko na nia a od strá ni� jeho ná sled ky.

(5) Za mest na nec, kto rý sa dom nie va, že jeho prá va
ale bo prá vom chrá ne né zá uj my boli dotk nu té ne do dr -
ža ním zá sa dy rov na ké ho za ob chá dza nia ale bo ne do dr -
ža ním pod mie nok pod ¾a od se ku 3, môže sa ob rá ti� na
súd a do má ha� sa práv nej ochra ny usta no ve nej oso bit -
ným zá ko nom o rov na kom za ob chá dza ní v nie ktorých
ob las tiach a o ochra ne pred dis kri mi ná ciou a o zme ne
a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov (an ti dis kri mi nač ný zá -
kon).“.

2. V § 47 ods. 2 sa slo vá „upra vu jú ci mi zá kaz dis kri -
mi ná cie“ na hrá dza jú slo va mi „o zá sa de rov na ké ho za -
ob chá dza nia“.

Čl. IV

Zá kon č. 312/2001 Z. z. o štát nej služ be a o zme ne
a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov v zne ní zá ko na
č. 131/2002 Z. z., zá ko na č. 143/2002 Z. z., zá ko na
č. 185/2002 Z. z., zá ko na č. 411/2002 Z. z., zá ko na
č. 667/2002 Z. z., zá ko na č. 139/2003 Z. z., zá ko na
č. 267/2003 Z. z., zá ko na č. 453/2003 Z. z., zá ko na
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č. 550/2003 Z. z. a zá ko na č. 551/2003 Z. z. sa mení
tak to:

1. V § 3 od se ky 2 až 4 zne jú:
„(2) Prá va usta no ve né tým to zá ko nom sa za ru ču jú

rov na ko všet kým ob ča nom pri vstu pe do štát nej služ by
a pri vy ko ná va ní štát nej služ by v sú la de so zá sa dou
rov na ké ho za ob chá dza nia v pra cov nop ráv nych a ob -
dob ných práv nych vz�a hoch usta no ve nou oso bit ným
zá ko nom.3b) V sú la de so zá sa dou rov na ké ho za ob chá -
dza nia sa za ka zu je dis kri mi ná cia aj z dô vo du man žel -
ské ho sta vu a ro din né ho sta vu, far by ple ti, ja zy ka, po li -
tic ké ho ale bo iné ho zmýš ¾a nia, od bo ro vej čin nos ti,
ná rod né ho ale bo so ciál ne ho pô vo du, ma jet ku, ro du
ale bo iné ho pos ta ve nia.

 (3) Ob čan, kto rý sa dom nie va, že jeho prá va ale bo
prá vom chrá ne né zá uj my boli dotk nu té ne do dr ža ním
zá sa dy rov na ké ho za ob chá dza nia pri vstu pe do štát nej
služ by, môže sa ob rá ti� na súd a do má ha� sa práv nej
ochra ny usta no ve nej oso bit ným zá ko nom.3b)

 (4) Štát ny za mest na nec, kto rý sa dom nie va, že jeho
prá va ale bo prá vom chrá ne né zá uj my boli dotk nu té ne -
do dr ža ním zá sa dy rov na ké ho za ob chá dza nia, môže sa
ob rá ti� na súd a do má ha� sa práv nej ochra ny usta no -
ve nej oso bit ným zá ko nom3b) ale bo sa môže ob rá ti� na
prí sluš ný or gán pod ¾a § 126. V ko na ní pred prí sluš ným 
or gá nom slu žob ný úrad (§ 7) pre u ka zu je, že ne do šlo
k po ru še niu zá sa dy rov na ké ho za ob chá dza nia.“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 3b znie:
„3b) Zá kon č. 365/2004 Z. z. o rov na kom za ob chá dza ní v nie ktorých

ob las tiach a o ochra ne pred dis kri mi ná ciou a o zme ne
a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov (an ti dis kri mi nač ný zá kon).“.

2. V § 15 ods. 5 dru há veta znie: „Pri vý be ro vom ko -
na ní sa musí do dr žia va� zá sa da rov na ké ho za ob chá -
dza nia.3b)“.

Čl. V

Zá kon č. 552/2003 Z. z. o vý ko ne prác vo ve rej nom
zá uj me sa mení tak to:

V § 5 ods. 2 sa dru há veta na hrá dza tým to tex tom:
„Pri vý be ro vom ko na ní sa musí do dr žia va� zá sa da rov -
na ké ho za ob chá dza nia v pra cov nop ráv nych a ob dob -
ných práv nych vz�a hoch usta no ve ná oso bit ným zá ko -
nom.12a) V sú la de so zá sa dou rov na ké ho za ob chá dza nia 
sa za ka zu je dis kri mi ná cia aj z dô vo du man žel ské ho
sta vu a ro din né ho sta vu, far by ple ti, ja zy ka, po li tic ké -
ho ale bo iné ho zmýš ¾a nia, od bo ro vej čin nos ti, ná rod -
né ho ale bo so ciál ne ho pô vo du, ma jet ku, rodu ale bo
iné ho pos ta ve nia.“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 12a znie:
„12a) Zá kon č. 365/2004 Z. z. o rov na kom za ob chá dza ní

v nie ktorých ob las tiach a o ochra ne pred dis kri mi ná ciou
a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov (an ti dis kri mi nač ný
zá kon).“.

Čl. VI

Zá kon č. 200/1998 Z. z. o štát nej služ be col ní kov
a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých ïal ších zá ko nov v zne -
ní zá ko na č. 54/1999 Z. z., zá ko na č. 337/1999 Z. z.,
zá ko na č. 417/2000 Z. z., zá ko na č. 328/2002 Z. z., zá -

ko na č. 664/2002 Z. z., zá ko na č. 251/2003 Z. z. a zá -
ko na č. 464/2003 Z. z. sa do pĺ ňa tak to:

Za § 5 sa vkla dá § 5a, kto rý znie:

„§ 5a

(1) Prá va usta no ve né tým to zá ko nom sa za ru ču jú
rov na ko všet kým ob ča nom pri vstu pe do štát nej služ by
a col ní kom pri vy ko ná va ní štát nej služ by v sú la de so
zá sa dou rov na ké ho za ob chá dza nia v pra cov nop ráv -
nych a ob dob ných práv nych vz�a hoch usta no ve nou
oso bit ným zá ko nom.1a) V sú la de so zá sa dou rov na ké ho
za ob chá dza nia sa za ka zu je dis kri mi ná cia aj z dô vo du
man žel ské ho sta vu a ro din né ho sta vu, far by ple ti, ja zy -
ka, po li tic ké ho ale bo iné ho zmýš ¾a nia, od bo ro vej čin -
nos ti, ná rod né ho ale bo so ciál ne ho pô vo du, ma jet ku,
rodu ale bo iné ho pos ta ve nia.

(2) Vý kon práv a po vin nos tí vy plý va jú cich zo slu žob -
né ho po me ru mu sí by� v sú la de s dob rý mi mrav mi. Nik -
to ne smie tie to prá va a po vin nos ti zne uží va� na ško du
dru hé ho. Col ník ne smie by� v sú vis los ti s vý ko nom
štát nej služ by pre na sle do va ný ani inak po stih o va ný za
to, že po dá na iné ho col ní ka ale bo nad ria de né ho s�až -
nos�, ža lo bu ale bo ná vrh na za ča tie trest né ho stí ha nia.

(3) Ob čan pri vstu pe do štát nej služ by ale bo col ník,
kto rí sa dom nie va jú, že ich prá va ale bo prá vom chrá ne -
né zá uj my boli dotk nu té ne do dr ža ním zá sa dy rov na ké -
ho za ob chá dza nia, môžu sa ob rá ti� na súd a do má ha�
sa práv nej ochra ny usta no ve nej oso bit ným zá ko -
nom.1a)

(4) Slu žob ný úrad ale bo nad ria de ný ne smie col ní ka
po stih o va� ale bo zne vý hod ňo va� pre to, že col ník uplat -
ňu je svo je prá va vy plý va jú ce zo slu žob né ho po me ru.“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 1a znie:
„1a) Zá kon č. 365/2004 Z. z. o rov na kom za ob chá dza ní v nie ktorých

ob las tiach a o ochra ne pred dis kri mi ná ciou a o zme ne
a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov (an ti dis kri mi nač ný zá kon).“.

Čl. VII

Zá kon č. 370/1997 Z. z. o vo jen skej služ be v zne ní
zá ko na č. 10/2000 Z. z., zá ko na č. 400/2000 Z. z., zá -
ko na č. 263/2002 Z. z., zá ko na č. 320/2002 Z. z., zá ko -
na č. 321/2002 Z. z., zá ko na č. 512/2002 Z. z. a zá ko na 
č. 545/2003 Z. z. sa mení a do pĺ ňa tak to:

1. Za § 4 sa vkla dá § 4a, kto rý znie:

„§ 4a

(1) Prá va usta no ve né tým to zá ko nom sa za ru ču jú
rov na ko všet kým ob ča nom pri vstu pe do vo jen skej
služ by a vo ja kom pri vý ko ne vo jen skej služ by v sú la de
so zá sa dou rov na ké ho za ob chá dza nia v pra cov nop ráv -
nych a ob dob ných práv nych vz�a hoch usta no ve nou
oso bit ným zá ko nom.9a) V sú la de so zá sa dou rov na ké ho
za ob chá dza nia sa za ka zu je dis kri mi ná cia aj z dô vo du
man žel ské ho sta vu a ro din né ho sta vu, far by ple ti, ja zy -
ka, po li tic ké ho ale bo iné ho zmýš ¾a nia, od bo ro vej čin -
nos ti, ná rod né ho ale bo so ciál ne ho pô vo du, ma jet ku,
rodu ale bo iné ho pos ta ve nia. Usta no ve nia § 5 až 7 tým
nie sú dotk nu té.
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(2) Ob čan pri vstu pe do vo jen skej služ by ale bo vo jak
pri vý ko ne vo jen skej služ by, kto rí sa dom nie va jú, že ich 
prá va ale bo prá vom chrá ne né zá uj my boli dotk nu té ne -
do dr ža ním zá sa dy rov na ké ho za ob chá dza nia, môžu sa
ob rá ti� na súd a do má ha� sa práv nej ochra ny usta no -
ve nej oso bit ným zá ko nom.9a)“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 9a znie:
„9a) Zá kon č. 365/2004 Z. z. o rov na kom za ob chá dza ní v nie ktorých

ob las tiach a o ochra ne pred dis kri mi ná ciou a o zme ne
a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov (an ti dis kri mi nač ný zá kon).“.

2. V § 181 ods. 1 sa slo vá „§ 15“ na hrá dza jú slo va mi
„§ 13, 15“.

3. V § 181 ods. 2 sa slo vá „§ 15“ na hrá dza jú slo va mi
„§ 13, 15“.

Čl. VIII

Zá kon č. 73/1998 Z. z. o štát nej služ be prí sluš ní kov
Po li caj né ho zbo ru, Slo ven skej in for mač nej služ by,
Zbo ru vä zen skej a jus tič nej strá že Slo ven skej re pub li -
ky a Že lez nič nej po lí cie v zne ní zá ko na č. 58/1999 Z. z.,
zá ko na č. 181/1999 Z. z., zá ko na č. 356/1999 Z. z., zá -
ko na č. 224/2000 Z. z., zá ko na č. 464/2000 Z. z., zá ko -
na č. 241/2001 Z. z., zá ko na č. 98/2002 Z. z., zá ko na
č. 328/2002 Z. z., zá ko na č. 422/2002 Z. z., zá ko na
č. 659/2002 Z. z., zá ko na č. 212/2003 Z. z., zá ko na
č. 178/2004 Z. z. a zá ko na č. 201/2004 Z. z. sa do pĺ ňa
tak to:

Za § 2 sa vkla dá § 2a, kto rý znie:

„§ 2a

(1) Prá va usta no ve né tým to zá ko nom sa za ru ču jú
rov na ko všet kým ob ča nom pri vstu pe do štát nej služ by
a po li caj tom pri vy ko ná va ní štát nej služ by v sú la de so
zá sa dou rov na ké ho za ob chá dza nia v pra cov nop ráv -
nych a ob dob ných práv nych vz�a hoch usta no ve nou
oso bit ným zá ko nom.1) V sú la de so zá sa dou rov na ké ho
za ob chá dza nia sa za ka zu je dis kri mi ná cia aj z dô vo du
man žel ské ho sta vu a ro din né ho sta vu, far by ple ti, ja zy -
ka, po li tic ké ho ale bo iné ho zmýš ¾a nia, od bo ro vej čin -
nos ti, ná rod né ho ale bo so ciál ne ho pô vo du, ma jet ku,
rodu ale bo iné ho pos ta ve nia.

(2) Vý kon práv a po vin nos tí vy plý va jú cich zo slu žob -
né ho po me ru mu sí by� v sú la de s dob rý mi mrav mi. Nik -
to ne smie tie to prá va a po vin nos ti zne uží va� na ško du
dru hé ho. Po li cajt ne smie by� v sú vis los ti s vý ko nom
štát nej služ by pre na sle do va ný ani inak po stih o va ný za
to, že po dá na iné ho po li caj ta ale bo nad ria de né ho s�až -
nos�, ža lo bu ale bo ná vrh na za ča tie trest né ho stí ha nia.

(3) Ob čan pri vstu pe do štát nej služ by ale bo po li cajt,
kto rí sa dom nie va jú, že ich prá va ale bo prá vom chrá ne -
né zá uj my boli dotk nu té ne do dr ža ním zá sa dy rov na ké -
ho za ob chá dza nia, môžu sa ob rá ti� na súd a do má ha�
sa práv nej ochra ny usta no ve nej oso bit ným zá ko nom.1)

(4) Slu žob ný úrad ale bo nad ria de ný ne smie po li caj ta
po stih o va� ale bo zne vý hod ňo va� pre to, že po li cajt
uplat ňu je svo je prá va vy plý va jú ce zo slu žob né ho po -
me ru.“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 1 znie:
„1) Zá kon č. 365/2004 Z. z. o rov na kom za ob chá dza ní v nie ktorých

ob las tiach a o ochra ne pred dis kri mi ná ciou a o zme ne
a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov (an ti dis kri mi nač ný zá kon).“.

Do te raj ší od kaz 1 a po znám ka pod čia rou k od ka zu 1
sa ozna ču jú ako od kaz 1a a po znám ka pod čia rou k od -
ka zu 1a.

Čl. IX

Zá kon č. 315/2001 Z. z. o Ha sič skom a zá chran -
nom zbo re v zne ní zá ko na č. 438/2002 Z. z., zá ko na
č. 666/2002 Z. z., zá ko na č. 424/2003 Z. z., zá ko na
č. 451/2003 Z. z., zá ko na č. 462/2003 Z. z. a zá ko na
č. 215/2004 Z. z. sa mení a do pĺ ňa tak to:

1. Do te raj ší text § 16 sa ozna ču je ako od sek 1 a do pĺ -
ňa sa od sek mi 2 až 5, kto ré zne jú:

„(2) Prá va usta no ve né tým to zá ko nom sa za ru ču jú
rov na ko všet kým ob ča nom pri vstu pe do štát nej služ by
a prí sluš ní kom pri vy ko ná va ní štát nej služ by v sú la de
so zá sa dou rov na ké ho za ob chá dza nia v pra cov nop ráv -
nych a ob dob ných práv nych vz�a hoch usta no ve nou
oso bit ným zá ko nom.10a) V sú la de so zá sa dou rov na ké -
ho za ob chá dza nia sa za ka zu je dis kri mi ná cia aj z dô vo -
du man žel ské ho sta vu a ro din né ho sta vu, far by ple ti,
ja zy ka, po li tic ké ho ale bo iné ho zmýš ¾a nia, od bo ro vej
čin nos ti, ná rod né ho ale bo so ciál ne ho pô vo du, ma jet -
ku, rodu ale bo iné ho pos ta ve nia.

 (3) Vý kon práv a po vin nos tí vy plý va jú cich zo slu žob -
né ho po me ru musí by� v sú la de s dob rý mi mrav mi. Nik -
to ne smie tie to prá va a po vin nos ti zne uží va� na ško du
dru hé ho. Prí sluš ník ne smie by� v sú vis los ti s vý ko nom
štát nej služ by pre na sle do va ný ani inak po stih o va ný za
to, že podá na iné ho prí sluš ní ka ale bo nad ria de né ho
s�až nos�, ža lo bu ale bo ná vrh na za ča tie trest né ho stí -
ha nia.

 (4) Ob čan pri vstu pe do štát nej služ by ale bo prí sluš -
ník, kto rí sa dom nie va jú, že ich prá va ale bo prá vom
chrá ne né zá uj my boli dotk nu té ne do dr ža ním zá sa dy
rov na ké ho za ob chá dza nia, môžu sa ob rá ti� na súd
a do má ha� sa práv nej ochra ny usta no ve nej oso bit ným
zá ko nom.10a)

 (5) Slu žob ný úrad ale bo nad ria de ný ne smie prí sluš -
ní ka po stih o va� ale bo zne vý hod ňo va� pre to, že prí sluš -
ník uplat ňu je svo je prá va vy plý va jú ce zo slu žob né ho
po me ru.“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 10a znie:
„10a) Zá kon č. 365/2004 Z. z. o rov na kom za ob chá dza ní

v nie ktorých ob las tiach a o ochra ne pred dis kri mi ná ciou
a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov (an ti dis kri mi nač ný
zá kon).“.

2. V § 20 ods. 2 dru há veta znie: „Pri vý be ro vom ko -
na ní sa musí do dr žia va� zá sa da rov na ké ho za ob chá -
dza nia.10a)“.

3. V § 193 sa za slo vá „po u ži jú pri me ra ne usta no ve -
nia“ vkla da jú slo vá „§ 13“ a za ne sa vkla dá čiar ka.
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Čl. X

Zá kon č. 455/1991 Zb. o živ nos ten skom pod ni ka ní
(živ nos ten ský zá kon) v zne ní zá ko na č. 231/1992 Zb.,
zá ko na č. 600/1992 Zb., zá ko na Ná rod nej rady Slo ven -
skej re pub li ky č. 132/1994 Z. z., zá ko na Ná rod nej rady
Slo ven skej re pub li ky č. 200/1995 Z. z., zá ko na Ná rod -
nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 216/1995 Z. z., zá ko -
na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 233/1995
Z. z., zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
č. 123/1996 Z. z., zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re -
pub li ky č. 164/1996 Z. z., zá ko na Ná rod nej rady Slo -
ven skej re pub li ky č. 222/1996 Z. z., zá ko na Ná rod nej
rady Slo ven skej re pub li ky č. 289/1996 Z. z., zá ko na
Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 290/1996 Z. z.,
zá ko na č. 288/1997 Z. z., zá ko na č. 379/1997 Z. z., zá -
ko na č. 70/1998 Z. z., zá ko na č. 76/1998 Z. z., zá ko na
č. 126/1998 Z. z., zá ko na č. 129/1998 Z. z., zá ko na
č. 140/1998 Z. z., zá ko na č. 143/1998 Z. z., zá ko na
č. 144/1998 Z. z., zá ko na č. 161/1998 Z. z., zá ko na
č. 178/1998 Z. z., zá ko na č. 179/1998 Z. z., zá ko na
č. 194/1998 Z. z., zá ko na č. 263/1999 Z. z., zá ko na
č. 264/1999 Z. z., zá ko na č. 119/2000 Z. z., zá ko na
č. 142/2000 Z. z., zá ko na č. 236/2000 Z. z., zá ko na
č. 238/2000 Z. z., zá ko na č. 268/2000 Z. z., zá ko na
č. 338/2000 Z. z., zá ko na č. 223/2001 Z. z., zá ko na
č. 279/2001 Z. z., zá ko na č. 488/2001 Z. z., zá ko na
č. 554/2001 Z. z., zá ko na č. 261/2002 Z. z., zá ko na
č. 284/2002 Z. z., zá ko na č. 506/2002 Z. z., zá ko na
č. 190/2003 Z. z., zá ko na č. 219/2003 Z. z., zá ko na
č. 245/2003 Z. z., zá ko na č. 423/2003 Z. z., zá ko na
č. 515/2003 Z. z., zá ko na č. 586/2003 Z. z. a zá ko na
č. 602/2003 Z. z. sa do pĺ ňa tak to:

Za § 5 sa vkla dá § 5a, kto rý znie:

„§ 5a

(1) Prá va usta no ve né tým to zá ko nom sa za ru ču jú
 rovnako všet kým oso bám v sú la de so zá sa dou rov na ké -
ho za ob chá dza nia v pra cov nop ráv nych a ob dob ných
práv nych vz�a hoch usta no ve nou oso bit ným zá ko -
nom.24f) V sú la de so zá sa dou rov na ké ho za ob chá dza nia 
sa za ka zu je dis kri mi ná cia aj z dô vo du man žel ské ho
sta vu a ro din né ho sta vu, far by ple ti, ja zy ka, po li tic ké -
ho ale bo iné ho zmýš ¾a nia, od bo ro vej čin nos ti, ná rod -
né ho ale bo so ciál ne ho pô vo du, zdra vot né ho pos tih nu -
tia, veku, ma jet ku, rodu ale bo iné ho pos ta ve nia.

(2) Oso ba, kto rá sa dom nie va, že jej prá va ale bo prá -
vom chrá ne né zá uj my boli dotk nu té ne do dr ža ním zá -
sa dy rov na ké ho za ob chá dza nia, môže sa ob rá ti� na súd 
a do má ha� sa práv nej ochra ny usta no ve nej oso bit ným
zá ko nom.24f)

(3) Živ nos ten ský úrad ne smie oso bu po stih o va� ale -
bo zne vý hod ňo va� pre to, že táto uplat ňu je svo je prá va
vy plý va jú ce z toh to zá ko na.“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 24f znie:
„24f) Zá kon č. 365/2004 Z. z. o rov na kom za ob chá dza ní v nie ktorých

ob las tiach a o ochra ne pred dis kri mi ná ciou a o zme ne
a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov (an ti dis kri mi nač ný zá kon).“.

Čl. XI

Zá kon č. 154/2001 Z. z. o pro ku rá to roch a práv nych
ča ka te ¾och pro ku ra tú ry v zne ní zá ko na č. 669/2002
Z. z., zákona č. 458/2003 Z. z., zá ko na č. 462/2003
Z. z., zá ko na č. 548/2003 Z. z. a zá ko na č. 561/2003
Z. z. sa mení a do pĺ ňa tak to:

1. V § 20 ods. 3 dru há veta znie: „Pri vý be ro vom ko -
na ní sa musí do dr žia va� zá sa da rov na ké ho za ob chá -
dza nia v pra cov nop ráv nych a ob dob ných práv nych
vz�a hoch usta no ve ná oso bit ným zá ko nom.14a).“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 14a znie:
„14a) Zá kon č. 365/2004 Z. z. o rov na kom za ob chá dza ní

v nie ktorých ob las tiach a o ochra ne pred dis kri mi ná ciou
a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov (an ti dis kri mi nač ný
zá kon).“.

2. V § 20 ods. 3 sa na kon ci pri pá ja táto veta: „V sú la -
de so zá sa dou rov na ké ho za ob chá dza nia sa za ka zu je
dis kri mi ná cia aj z dô vo du man žel ské ho sta vu a ro din -
né ho sta vu, far by ple ti, ja zy ka, po li tic ké ho ale bo iné ho
zmýš ¾a nia, od bo ro vej čin nos ti, ná rod né ho ale bo so ciál -
ne ho pô vo du, ma jet ku, rodu ale bo iné ho pos ta ve nia.“.

Čl. XII

Zá kon č. 5/2004 Z. z. o služ bách za mest na nos ti
a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov v zne ní zá ko -
na č. 191/2004 Z. z. sa mení tak to:

§ 14 vrá ta ne nad pi su znie:

„§ 14

Prá vo na prí stup k za mest na niu

(1) Prá vo na prí stup k za mest na niu je prá vo ob ča na,
kto rý chce pra co va�, môže pra co va� a h¾a dá za mest na -
nie, na služ by za me ra né na pos ky to va nie po mo ci pri
a) h¾a da ní vhod né ho za mest na nia,
b) vzde lá va ní a prí pra ve pre trh prá ce pot reb nej na

uplat ne nie na trhu prá ce.

(2) Ob čan má prá vo na prí stup k za mest na niu bez
akých ko¾ vek ob me dze ní v sú la de so zá sa dou rov na ké -
ho za ob chá dza nia v pra cov nop ráv nych vz�a hoch a ob -
dob ných práv nych vz�a hoch usta no ve nou oso bit ným
zá ko nom.20a) V sú la de so zá sa dou rov na ké ho za ob chá -
dza nia sa za ka zu je dis kri mi ná cia aj z dô vo du man žel -
ské ho sta vu a ro din né ho sta vu, far by ple ti, ja zy ka, po li -
tic ké ho ale bo iné ho zmýš ¾a nia, od bo ro vej čin nos ti,
ná rod né ho ale bo so ciál ne ho pô vo du, zdra vot né ho  po -
stihnutia, veku, ma jet ku, rodu ale bo iné ho pos ta ve nia.

(3) Uplat ňo va nie práv a po vin nos tí vy plý va jú cich
z prá va na prí stup k za mest na niu musí by� v sú la de
s dob rý mi mrav mi. Nik to ne smie tie to prá va a po vin -
nos ti zne uží va� na ško du dru hé ho ob ča na. Nik to ne -
smie by� v sú vis los ti s uplat ňo va ním prá va na prí stup
k za mest na niu pre na sle do va ný ani inak po stih o va ný
za to, že podá na iné ho ob ča na na úrad ale bo na za -
mest ná va te ¾a s�až nos�, ža lo bu ale bo ná vrh na za ča tie
trest né ho stí ha nia.

(4) Ob čan má prá vo poda� úra du s�až nos� v sú vis los -
ti s po ru še ním práv a po vin nos tí usta no ve ných v od se -
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koch 1 až 3; úrad je po vin ný na s�až nos� ob ča na bez
zby toč né ho od kla du od po ve da�, vy ko na� ná pra vu,
upus ti� od ta ké ho ko na nia a od strá ni� jeho ná sled ky.

(5) Úrad ne smie ob ča na po stih o va� ale bo zne vý hod -
ňo va� pre to, že ob čan uplat ňu je svo je prá va vy plý va jú -
ce z prá va na prí stup k za mest na niu.

(6) Ob čan, kto rý sa dom nie va, že jeho prá va ale bo
prá vom chrá ne né zá uj my boli dotk nu té v dô sled ku ne -
do dr ža nia práv pod ¾a od se kov 1 až 5, môže sa do má ha�
pod ¾a oso bit né ho zá ko na práv nej ochra ny na súde.20a)

(7) Ob čan má prá vo slo bod ne si zvo li� za mest na nie
a vy ko ná va� ho na ce lom úze mí Slo ven skej re pub li ky
ale bo si môže za bez pe či� za mest na nie v za hra ni čí.“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 20a znie:
„20a) Zá kon č. 365/2004 Z. z. o rov na kom za ob chá dza ní

v nie ktorých ob las tiach a o ochra ne pred dis kri mi ná ciou
a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov (an ti dis kri mi nač ný
zá kon).“.

Čl. XIII

Zá kon č. 131/2002 Z. z. o vy so kých ško lách a o zme ne
a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov v zne ní zá ko na
č. 209/2002 Z. z., zá ko na č. 401/2002 Z. z., zá ko na
č. 442/2003 Z. z., zá ko na č. 465/2003 Z. z. a zá ko na
č. 528/2003 Z. z. sa do pĺ ňa tak to:

V § 55 sa za od sek 1 vkla da jú nové od se ky 2 až 5, kto -
ré zne jú:

„(2) Prá va usta no ve né tým to zá ko nom sa za ru ču jú
rov na ko všet kým uchá dza čom a štu den tom v sú la de so
zá sa dou rov na ké ho za ob chá dza nia vo vzde la ní usta no -
ve nou oso bit ným zá ko nom.35a) V sú la de so zá sa dou rov -
na ké ho za ob chá dza nia sa za ka zu je dis kri mi ná cia aj
z dô vo du po hla via, ná bo žen ské ho vy zna nia ale bo vie ry, 
man žel ské ho sta vu a ro din né ho sta vu, far by ple ti, ja zy -
ka, po li tic ké ho ale bo iné ho zmýš ¾a nia, od bo ro vej čin -
nos ti, ná rod né ho ale bo so ciál ne ho pô vo du, zdra vot né -
ho pos tih nu tia, veku, ma jet ku, rodu ale bo iné ho
pos ta ve nia.

(3) Vý kon práv a po vin nos tí vy plý va jú cich z toh to zá -
ko na musí by� v sú la de s dob rý mi mrav mi. Nik to ne -
smie tie to prá va a po vin nos ti zne uží va� na ško du dru -
hé ho uchá dza ča ale bo štu den ta. Uchá dzač ale bo
štu dent ne smie by� v sú vis los ti s vý ko nom svo jich práv
pre na sle do va ný ani inak po stih o va ný za to, že podá na
iné ho uchá dza ča, štu den ta, uči te ¾a, vý skumné ho ale -
bo ume lec ké ho pra cov ní ka ale bo iné ho za mest nan ca
vy so kej ško ly s�až nos�, ža lo bu ale bo ná vrh na za ča tie
trest né ho stí ha nia.

(4) Uchá dzač ale bo štu dent, kto rý sa dom nie va, že
jeho prá va ale bo prá vom chrá ne né zá uj my boli dotk nu -
té v dô sled ku ne do dr ža nia zá sa dy rov na ké ho za ob chá -
dza nia, môže sa do má ha� pod ¾a oso bit né ho zá ko na
práv nej ochra ny na súde.35a)

(5) Vy so ká ško la ale bo fa kul ta ne smie uchá dza ča
ale bo štu den ta po stih o va� ale bo zne vý hod ňo va� pre to,
že uchá dzač ale bo štu dent uplat ňu je svo je prá va pod ¾a
toh to zá ko na.“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 35a znie:

„35a) Zá kon č. 365/2004 Z. z. o rov na kom za ob chá dza ní
v nie ktorých ob las tiach a o ochra ne pred dis kri mi ná ciou
a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov (an ti dis kri mi nač ný
zá kon).“.

Do te raj šie od se ky 2 a 3 sa ozna ču jú ako od se ky 6 a 7.

Čl. XIV

Zá kon č. 386/1997 Z. z. o ïal šom vzde lá va ní a o zme -
ne zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
č. 387/1996 Z. z. o za mest na nos ti v zne ní zá ko na
č. 70/1997 Z. z. v zne ní zá ko na č. 567/2001 Z. z. sa do -
pĺ ňa tak to:

V § 1 ods. 2 sa na kon ci pri pá ja táto veta:
„Na prí stup k ïal šie mu vzde lá va niu sa pri me ra ne po u -
ži jú usta no ve nia oso bit né ho pred pi su o uplat ňo va ní
zá sa dy rov na ké ho za ob chá dza nia.1a)“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 1a znie:
„1a) § 55 ods. 2 až 5 zá ko na č. 131/2002 Z. z. o vy so kých ško lách

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zne ní ne skor ších
pred pi sov.“.

Čl. XV

Zá kon č. 29/1984 Zb. o sús ta ve zá klad ných a stred -
ných škôl (škol ský zá kon) v zne ní zá ko na č. 188/1988
Zb., zá ko na č. 171/1990 Zb., zá ko na č. 522/1990 Zb.,
zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
č. 230/1994 Z. z., zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re -
pub li ky č. 231/1994 Z. z., zá ko na č. 6/1998 Z. z., zá ko -
na č. 5/1999 Z. z., zá ko na č. 229/2000 Z. z., zá ko na
č. 216/2001 Z. z., zá ko na č. 416/2001 Z. z., zá ko na
č. 506/2001 Z. z., zá ko na č. 334/2002 Z. z., zá ko na
č. 408/2002 Z. z., zá ko na č. 553/2003 Z. z., zá ko na
č. 596/2003 Z. z. a zá ko na č. 207/2004 Z. z. sa do pĺ ňa
tak to:

1. V § 2 ods. 2 prvá veta znie: „Ško ly uve de né v od se -
ku 1 ok rem zá klad ných škôl, zá klad ných škôl s ma ter -
skou ško lou, špe ciál nych zá klad ných škôl, prak tic -
kých škôl, od bor ných uči líš�, uči líš� a gym ná zií sa
môžu na ná vrh zria ïo va te ¾a spá ja� sply nu tím do zdru -
že nej stred nej ško ly.“.

2. Za § 4a sa vkla dá § 4b, kto rý znie:

„§ 4b

(1) Prá va usta no ve né tým to zá ko nom sa za ru ču jú
rov na ko všet kým uchá dza čom a žia kom v sú la de so zá -
sa dou rov na ké ho za ob chá dza nia vo vzde la ní usta no ve -
nou oso bit ným zá ko nom.1da) V sú la de so zá sa dou rov -
na ké ho za ob chá dza nia sa za ka zu je dis kri mi ná cia aj
z dô vo du po hla via, ná bo žen ské ho vy zna nia ale bo vie ry, 
man žel ské ho sta vu a ro din né ho sta vu, far by ple ti, ja zy -
ka, po li tic ké ho ale bo iné ho zmýš ¾a nia, od bo ro vej čin -
nos ti, ná rod né ho ale bo so ciál ne ho pô vo du, zdra vot né -
ho pos tih nu tia, veku, ma jet ku, rodu ale bo iné ho
pos ta ve nia.

(2) Vý kon práv a po vin nos tí vy plý va jú cich z toh to zá -
ko na musí by� v sú la de s dob rý mi mrav mi. Nik to ne -
smie tie to prá va a po vin nos ti zne uží va� na ško du dru -
hé ho uchá dza ča ale bo žia ka. Uchá dzač ale bo žiak
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ne smie by� v sú vis los ti s vý ko nom svo jich práv pre na -
sle do va ný ani inak po stih o va ný za to, že podá na iné ho
uchá dza ča, žia ka, uči te ¾a ale bo iné ho za mest nan ca
ško ly pod ¾a § 2 ale bo § 33a s�až nos�, ža lo bu ale bo ná -
vrh na za ča tie trest né ho stí ha nia.

(3) Uchá dzač ale bo žiak, kto rý sa dom nie va, že jeho
prá va ale bo prá vom chrá ne né zá uj my boli dotk nu té
v dô sled ku ne do dr ža nia zá sa dy rov na ké ho za ob chá -
dza nia, môže sa do má ha� pod ¾a oso bit né ho zá ko na
práv nej ochra ny na súde.1da)

(4) Zá klad ná ško la ale bo stred ná ško la ne smie uchá -
dza ča ale bo žia ka po stih o va� ale bo zne vý hod ňo va� pre -
to, že uplat ňu je svo je prá va pod ¾a toh to zá ko na.“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 1da znie:
„1da) Zá kon č. 365/2004 Z. z. o rov na kom za ob chá dza ní

v nie ktorých ob las tiach a o ochra ne pred dis kri mi ná ciou
a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov (an ti dis kri mi nač ný
zá kon).“.

3. V § 7 od sek 5 znie:
„(5) Vý cho va a vzde lá va nie sa usku toč ňu jú aj v zdru -

že ných stred ných ško lách, kto ré vznik li sply nu tím
stred ných od bor ných škôl a stred ných od bor ných uči -
líš�, spra vid la s rov na kým ale bo ob dob ným ob sa hom
od bor né ho vzde lá va nia, s cie ¾om efek tív ne ria di�
výchovno-vzdelávací pro ces, skva lit ňo va� od bor né
vzde lá va nie a skva lit ňo va� vy u ží va nie per so nál ne ho
a ma te riál ne ho za bez pe če nia tých to škôl.“.

4. § 10 sa vy púš �a.

5. V § 19 ods. 2 sa vy púš �a slo vo „spra vid la“.

6. Za § 32 sa vkla da jú nové § 32a, § 32b, § 32c, kto ré
vrá ta ne nad pi sov zne jú:

„For my škol  skej  in teg rá c ie ž ia kov so
špe ciál  ny mi výchovno-vzdelávacími

pot re ba mi v  zá klad ných ško lách
a v stred ných ško lách

§ 32a

Škol ská in teg rá cia a for my škol skej in teg rá cie

(1) Škol ská in teg rá cia je vý cho va a vzde lá va nie žia -
kov so špe ciál ny mi výchovno-vzdelávacími pot re ba mi
(§ 3 ods. 2) v trie dach škôl pod ¾a toh to zá ko na ok rem
tried v špe ciál nych ško lách.

(2) For my škol skej in teg rá cie sú:
a) in teg rá cia v špe ciál nych trie dach, pri kto rej sa žia ci

so špe ciál ny mi výchovno-vzdelávacími pot re ba mi
vzde lá va jú v zá klad nej ško le ale bo stred nej ško le
v samo stat ných trie dach. Čas� vy u čo va nia sa môže
usku toč ňo va� v  trie de spo loč ne s ostat ný mi žiak mi
ško ly; na vy u čo va ní sú prí tom ní uči te lia oboch tried. 
Nie ktoré vy u čo va cie pred me ty môže žiak ab sol vo va�
mimo špe ciál nej trie dy,

b) in di vi du ál na in teg rá cia, pri kto rej sú žia ci so špe -
ciál ny mi výchovno-vzdelávacími pot re ba mi za ra ïo -
va ní do tried a vý chov ných sku pín s ostat ný mi žiak -
mi ško ly a sú vzde lá va ní pod ¾a in di vi du ál ne ho
výchovno-vzdelávacieho prog ra mu, pri čom učeb né

os no vy a vý chov né po stu py sú pri spô so be né ich  po -
trebám.

(3) Špe ciál ne trie dy v zá klad ných ško lách a špe ciál ne 
trie dy v stred ných ško lách sa zria ïu jú spra vid la pre
žia kov so špe ciál ny mi výchovno-vzdelávacími pot re ba -
mi, s rov na kým dru hom pos tih nu tia.

§ 32b

(1) In teg ro va ný žiak je žiak so špe ciál ny mi
výchovno-vzdelávacími pot re ba mi, kto rý bol pri ja tý do
zá klad nej ško ly ale bo stred nej ško ly, na zá kla de pí som -
né ho vy jad re nia za ria de nia špe ciál no pe da go gic ké ho
po ra den stva,4c) po po ra den ským za ria de ním vy ko na -
ných dia gnos tic kých vy šet re niach. Žiak s vý vi no vý mi
po ru cha mi uče nia ale bo sprá va nia môže by� evi do va ný
a vy ká za ný ako in teg ro va ný aj na zá kla de pí som né ho
vy jad re nia pedagogicko-psychologickej po rad ne.4d)

(2) Roz hod nu tie o pri ja tí žia ka do zá klad nej ško ly ale -
bo stred nej ško ly vy dá va ria di te¾ ško ly na zá kla de
 písomnej žia dos ti zá kon ných zá stup cov, pí som né ho
 vyjadrenia za ria de nia špe ciál no pe da go gic ké ho po ra -
den stva,4c) po dô klad nom oboz ná me ní sa s dia gnó zou
a prog nó zou žia ka, po pre ro ko va ní s pe da góg mi, kto rí
budú žia ka vzde lá va�, po pre ro ko va ní v pe da go gic kej
rade ško ly a po za bez pe če ní ne vy hnut ných materiálno- 
-technických a odborno-personálnych pod mie nok.

(3) Ria di te¾ ško ly v spo lu prá ci so škol ským špe ciál -
nym pedagógom4e) ale bo za ria de ním špe ciál no pe da go -
gic ké ho poradenstva4c) pred pri ja tím žia ka vy tvo rí pod -
mien ky na in teg ro va né vzde lá va nie žia ka, úpra vu
trie dy a ško ly, vy ba ve nie kom pen zač ný mi po môc ka mi,
prí pad ne ïal šie po žia dav ky na za bez pe če nie po ža do va -
nej úrov ne in teg ro va nej vý cho vy a vzde lá va nia žia ka.

(4) Sú čas �ou po vin nej do ku men tá cie in di vi du ál ne
in teg ro va né ho žia ka je in di vi du ál ny výchovno-vzdelá-
vací prog ram žia ka so špe ciál ny mi výchovno-vzdelá va -
cí mi pot re ba mi, kto rý v spo lu prá ci so škol ským
 špeciálnym pe da gó gom ale bo za ria de ním špe ciál no pe -
da go gic ké ho poradenstva4c) vy pra cu je a prie bež ne do -
pĺ ňa tried ny uči te¾.

(5) In di vi du ál ny výchovno-vzdelávací prog ram ob sa -
hu je zá klad né in for má cie o žia ko vi, o oso bi tos tiach
vply vu jeho dia gnó zy a prog nó zy na výchovno-vzdelá-
vací pro ces, o po žia dav kách na úpra vy pros tre dia trie -
dy, učeb ných po stu pov, or ga ni zá cie výchovno-vzdelá-
va cie ho pro ce su, učeb ných plá nov a učeb ných os nov,
za bez pe če ní kom pen zač ných po mô cok a špe ciál nych
učeb ných po mô cok a per so nál nej po mo ci.

(6) Ria di te¾ ško ly zod po ve dá a v spo lu prá ci so škol -
ským špe ciál nym pedagógom4e) ale bo za ria de ním špe -
ciál no pe da go gic ké ho poradenstva4c) za bez pe ču je, aby
u in teg ro va ných žia kov ne pri chá dza lo k bez dô vod né -
mu zni žo va niu po žia da viek a aby ná ro ky kla de né na
žia ka boli v sú la de s jeho mož nos �a mi.

(7) Pri hod no te ní ale bo kla si fi ká cii pro spe chu a sprá -
va nia in teg ro va né ho žia ka sa pri hlia da na mož nos ti
žia ka vy plý va jú ce z jeho dia gnó zy.

(8) Pre in teg ro va né vzde lá va nie v špe ciál nych trie -
dach v zá klad ných ško lách a v stred ných ško lách pla tia 
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rov na ké pred pi sy a pra vid lá ako pre vý cho vu a vzde lá -
va nie v  špe ciál nych ško lách prí sluš né ho typu.

(9) Ob sah vzde lá va nia in di vi du ál ne in teg ro va ných
žia kov s men tál nym pos tih nu tím vy chá dza z učeb ných
os nov pre špe ciál nu zá klad nú ško lu pre žia kov s men -
tál nym pos tih nu tím.

§ 32c

Prá va a po vin nos ti účast ní kov škol skej in teg rá cie

(1) Žiak so špe ciál ny mi výchovno-vzdelávacími  po -
trebami má prá vo na in di vi du ál ny prí stup vo vý cho ve
a vzde lá va ní reš pek tu jú ci jeho schop nos ti a zdra vot ný
stav, na vy u čo va nie pe da gó gom s od bor nou a pe da go -
gic kou spô so bi los �ou,4f) na vý cho vu a vzde lá va nie
v bez peč nom a zdra vom pros tre dí, na úctu k svo jej oso -
be a na za bez pe če nie ochra ny pro ti fy zic ké mu a du šev -
né mu ná si liu.

(2) Vý ko nom práv in teg ro va né ho žia ka ne mô žu by�
ob me dze né prá va ostat ných účast ní kov výchovno-
-vzdelávacieho pro ce su.

(3) Zá kon ný zá stup ca in teg ro va né ho žia ka pra vi del -
ne kon zul tu je prob le ma ti ku vzde lá va nia in teg ro va né -
ho žia ka s tried nym uči te ¾om, so škol ským špe ciál nym
pe da gó gom,4e) prí pad ne so za ria de ním špe ciál no pe da -
go gic ké ho po ra den stva.4c)

(4) Ria di te¾ zá klad nej ško ly ale bo stred nej ško ly
v spo lu prá ci so škol ským špe ciál nym pedagógom4e) ale -
bo za ria de ním špe ciál no pe da go gic ké ho poradenstva4c)
oboz ná mi prí sluš ných za mest nan cov ško ly s dô sled ka -
mi a mož ným vply vom dia gnó zy in teg ro va né ho žia ka na 
výchovno-vzdelávací pro ces, s in di vi du ál nym výchov-
no-vzdelávacím prog ra mom, upo zor ní na pot re bu kom -
pen zač ných a iných po mô cok, kto ré bude žiak v ško le
po u ží va�, a za bez pe čí ich do stup nos� a vhod né prie sto -
ry na ich usklad ne nie.“.

Po znám ky k od ka zom pod čia rou 4c až 4f zne jú:
„4c) § 22 zá ko na č. 279/1993 Z. z. o škol ských za ria de niach

v zne ní ne skor ších pred pi sov.
4d) § 21 zá ko na č. 279/1993 Z. z. v zne ní ne skor ších pred pi sov.
4e) § 25 ods. 2 zá ko na č. 279/1993 Z. z. v zne ní ne skor ších

pred pi sov.
4f) Vy hláš ka Mi nis ter stva škol stva Slo ven skej re pub li ky

č. 41/1996 Z. z. o od bor nej a pe da go gic kej spô so bi los ti
pe da go gic kých pracovníkov v zne ní ne skor ších pred pi sov.“.

7. V § 33 sa vy púš �a nad pis „Po moc ná ško la“.

8. § 34a sa do pĺ ňa od se kom 6, kto rý znie:
„(6) Vzde lá va nie pe da go gic kých za mest nan cov detí

a mlá de že pod ¾a od se ku 1 od bor ne, or ga ni zač ne, me to -
dic ky a fi nanč ne za bez pe ču je mi nis ter stvo škol stva.“.

9. V § 58a sa do te raj ší text ozna ču je ako od sek 1 a do -
pĺ ňa sa od se kom 2, kto rý znie:

„(2) V zá klad ných ško lách, v zá klad ných ume lec kých 
ško lách, uči liš tiach, stred ných ško lách, špe ciál nych
ško lách a v škol ských za ria de niach v rám ci vý chov nov -
zde lá va cej čin nos ti a mimo výchovno-vzdelávacej čin -
nos ti nie je po vo le ná čin nos�, kto rá sme ru je ale bo pria -
mo na bá da k ra so vej a et nic kej ne ná vis ti, ná rod nost nej 
a ná bo žen skej ne zná šan li vos ti, a nie je po vo le né ani

ovplyv ňo va nie se xu ál nej orien tá cie, kto rá je v roz po re
s ¾ud skou dôs toj nos �ou a s tra dič ný mi hod no ta mi eu -
róp skej kul tú ry, a pod ne co va nie ku xe no fó bii.“.

Čl. XVI

Zá kon č. 461/2003 Z. z. o so ciál nom po is te ní v zne ní
zá ko na č. 551/2003 Z. z., zá ko na č. 600/2003 Z. z., zá -
ko na č. 5/2004 Z. z., zá ko na č. 43/2004 Z. z. a zá ko na
č. 186/2004 Z. z. sa mení tak to:

V § 6 od se ky 3 a 4 zne jú:
„(3) Po is ten com pat ria prá va pri vý ko ne so ciál ne ho

po is te nia rov na ko v sú la de so zá sa dou rov na ké ho za -
ob chá dza nia v so ciál nom za bez pe če ní usta no ve nou
oso bit ným zá ko nom.23a)

 (4) Po is te nec, kto rý sa dom nie va, že jeho prá va ale bo 
prá vom chrá ne né zá uj my boli dotk nu té v dô sled ku ne -
do dr ža nia zá sa dy rov na ké ho za ob chá dza nia, môže sa
do má ha� práv nej ochra ny na súde pod ¾a oso bit né ho
zá ko na.23a)“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 23a znie:
„23a) Zá kon č. 365/2004 Z. z. o rov na kom za ob chá dza ní

v nie ktorých ob las tiach a o ochra ne pred dis kri mi ná ciou
a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov (an ti dis kri mi nač ný
zá kon).“.

Čl. XVII

Zá kon č. 195/1998 Z. z. o so ciál nej po mo ci v zne ní
zá ko na č. 389/1998 Z. z., zá ko na č. 155/1999 Z. z., zá -
ko na č. 450/2000 Z. z., zá ko na č. 416/2001 Z. z., zá ko -
na č. 507/2002 Z. z., zá ko na č. 534/2002 Z. z., zá ko na
č. 724/2002 Z. z., zá ko na č. 453/2003 Z. z., zá ko na
č. 599/2003 Z. z., zá ko na č. 45/2004 Z. z., zá ko na
č. 141/2004 Z. z. a zá ko na č. 191/2004 Z. z. sa do pĺ ňa
tak to:

Za § 4 sa vkla dá § 4a, kto rý znie:

„§ 4a

(1) Prá va usta no ve né tým to zá ko nom sa za ru ču jú
rov na ko všet kým ob ča nom v sú la de so zá sa dou rov na -
ké ho za ob chá dza nia v so ciál nom za bez pe če ní usta no -
ve nou oso bit ným zá ko nom.6a)

(3) Ten, kto sa dom nie va, že jeho prá va ale bo prá vom
chrá ne né zá uj my boli dotk nu té v dô sled ku ne do dr ža -
nia zá sa dy rov na ké ho za ob chá dza nia, môže sa do má -
ha� práv nej ochra ny na súde pod ¾a oso bit né ho zá ko -
na.6a)“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 6a znie:
„6a) Zá kon č. 365/2004 Z. z. o rov na kom za ob chá dza ní v nie ktorých

ob las tiach a o ochra ne pred dis kri mi ná ciou a o zme ne
a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov (an ti dis kri mi nač ný zá kon).“.

Čl. XVIII

Zá kon č. 328/2002 Z. z. o so ciál nom za bez pe če ní po -
li caj tov a vo ja kov a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá -
ko nov v zne ní zá ko na č. 447/2002 Z. z., zá ko na
č. 534/2002 Z. z. a zá ko na č. 463/2003 Z. z. sa mení
tak to:
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V § 113 od se ky 5 a 6 zne jú:
„(5) Po li caj to vi, po li cajt ke, pro fe sio nál ne mu vo ja ko -

vi, pro fe sio nál nej vo jač ke, vo ja ko vi prí prav nej služ by
a vo jač ke prí prav nej služ by pat ria prá va pri vý ko ne so -
ciál ne ho za bez pe če nia rov na ko v sú la de so zá sa dou
rov na ké ho za ob chá dza nia v so ciál nom za bez pe če ní
usta no ve nou oso bit ným zá ko nom.47a)

(6) Ak sa po li cajt, po li cajt ka, pro fe sio nál ny vo jak,
pro fe sio nál na vo jač ka, vo jak prí prav nej služ by ale bo
vo jač ka prí prav nej služ by dom nie va jú, že ich prá va ale -
bo prá vom chrá ne né zá uj my boli dotk nu té v dô sled ku
ne do dr ža nia zá sa dy rov na ké ho za ob chá dza nia, môžu
sa do má ha� práv nej ochra ny na súde pod ¾a oso bit né ho
zá ko na.47a)“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 47a znie:
„47a) Zá kon č. 365/2004 Z. z. o rov na kom za ob chá dza ní

v nie ktorých ob las tiach a o ochra ne pred dis kri mi ná ciou
a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov (an ti dis kri mi nač ný
zá kon).“.

Čl. XIX

Zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
č. 277/1994 Z. z. o zdra vot nej sta rost li vos ti v zne ní zá -
ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 98/1995
Z. z., zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
č. 110/1996 Z. z., zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re -
pub li ky č. 222/1996 Z. z., zá ko na č. 140/1998 Z. z., zá -
ko na č. 241/1998 Z. z., zá ko na č. 80/2000 Z. z., zá ko -
na č. 416/2001 Z. z., zá ko na č. 553/2001 Z. z., zá ko na
č. 118/2002 Z. z., zá ko na č. 131/2002 Z. z., zá ko na
č. 219/2002 Z. z., zá ko na č. 450/2002 Z. z., zá ko na
č. 457/2002 Z. z., zá ko na č. 138/2003 Z. z., zá ko na
č. 445/2003 Z. z., zá ko na č. 528/2003 Z. z., zá ko na
č. 578/2003 Z. z. a zá ko na č. 215/2004 Z. z. sa do pĺ ňa
tak to:

Do te raj ší text § 4 sa ozna ču je ako od sek 1 a do pĺ ňa sa 
od sek mi 2 až 5, kto ré zne jú:

„(2) Prá vo na pos ky to va nie zdra vot nej sta rost li vos ti
sa za ru ču je rov na ko kaž dej oso be v sú la de so zá sa dou
rov na ké ho za ob chá dza nia v zdra vot nej sta rost li vos ti
usta no ve nou oso bit ným zá ko nom.2aa) V sú la de so zá sa -
dou rov na ké ho za ob chá dza nia sa za ka zu je dis kri mi ná -
cia aj z dô vo dov po hla via, ná bo žen ské ho vy zna nia ale -
bo vie ry, man žel ské ho sta vu a ro din né ho sta vu, far by
ple ti, ja zy ka, po li tic ké ho ale bo iné ho zmýš ¾a nia, od bo -
ro vej čin nos ti, ná rod né ho ale bo so ciál ne ho pô vo du,
zdra vot né ho pos tih nu tia, veku, ma jet ku, rodu ale bo
iné ho pos ta ve nia.

 (3) Vý kon práv a po vin nos tí vy plý va jú cich z toh to zá -
ko na musí by� v sú la de s dob rý mi mrav mi. Nik to ne -
smie tie to prá va a po vin nos ti zne uží va� na ško du inej
oso by. Oso ba ne smie by� v sú vis los ti s vý ko nom svo jich 
práv pre na sle do va ná ani inak po stih o va ná za to, že
podá na inú oso bu, zdra vot níc ke ho pra cov ní ka, le ká ra, 
zdra vot níc ke za ria de nie ale bo ïal šie za ria de nie v zdra -
vot níc tve, s�až nos�, ža lo bu ale bo ná vrh na za ča tie
trest né ho stí ha nia.

 (4) Oso ba, kto rá sa dom nie va, že jej prá va ale bo prá -
vom chrá ne né zá uj my boli dotk nu té v dô sled ku ne do -

dr ža nia zá sa dy rov na ké ho za ob chá dza nia, môže sa do -
má ha� práv nej ochra ny na súde pod ¾a oso bit né ho zá -
ko na.2aa)

 (5) Pos ky to va te¾ zdra vot nej sta rost li vos ti ne smie
oso bu po stih o va� ale bo zne vý hod ňo va� pre to, že oso ba
uplat ňu je svo je prá va pod ¾a toh to zá ko na.“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 2aa znie:
„2aa) Zá kon č. 365/2004 Z. z. o rov na kom za ob chá dza ní

v nie ktorých ob las tiach a o ochra ne pred dis kri mi ná ciou
a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov (an ti dis kri mi nač ný
zá kon).“.

Čl. XX

Zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
č. 273/1994 Z. z. o zdra vot nom po is te ní, fi nan co va ní
zdra vot né ho po is te nia, o zria de ní Vše obec nej zdra vot -
nej po is �ov ne a o zria ïo va ní re zort ných, od vet vo vých,
pod ni ko vých a ob čian skych zdra vot ných po is �ov ní
v zne ní zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
č. 374/1994 Z. z., zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re -
pub li ky č. 58/1995 Z. z., zá ko na Ná rod nej rady Slo ven -
skej re pub li ky č. 98/1995 Z. z., zá ko na Ná rod nej rady
Slo ven skej re pub li ky č. 231/1995 Z. z., zá ko na Ná rod -
nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 304/1995 Z. z., zá ko -
na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 376/1996
Z. z., zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
č. 386/1996 Z. z., zá ko na č. 202/1997 Z. z., zá ko na
č. 332/1997 Z. z., zá ko na č. 124/1998 Z. z., zá ko na
č. 11/1999 Z. z., zá ko na č. 56/1999 Z. z., zá ko na
č. 151/1999 Z. z., zá ko na č. 242/2000 Z. z., zá ko na
č. 245/2000 Z. z., zá ko na č. 448/2000 Z. z., zá ko na
č. 233/2001 Z. z., zá ko na č. 505/2001 Z. z., zá ko na
č. 553/2001 Z. z., zá ko na č. 118/2002 Z. z., zá ko na
č. 291/2002 Z. z., zá ko na č. 457/2002 Z. z., zá ko na
č. 534/2002 Z. z., zá ko na č. 671/2002 Z. z., zá ko na
č. 138/2003 Z. z., zá ko na č. 442 /2003 Z. z., zá ko na
č. 578/2003 Z. z. a zá ko na č. 345/2004 Z. z. sa do pĺ ňa
tak to:

§ 26 sa do pĺ ňa od sek mi 5 a 6, kto ré zne jú:
„(5) Po is ten co vi pat ria prá va pri vý ko ne zdra vot né ho

po is te nia rov na ko v sú la de so zá sa dou rov na ké ho za -
ob chá dza nia v zdra vot nej sta rost li vos ti usta no ve nou
oso bit ným zá ko nom.13hi)

 (6) Po is te nec, kto rý sa dom nie va, že jeho prá va ale bo 
prá vom chrá ne né zá uj my boli dotk nu té v dô sled ku ne -
do dr ža nia zá sa dy rov na ké ho za ob chá dza nia, môže sa
do má ha� práv nej ochra ny na súde pod ¾a oso bit né ho
zá ko na.13hi)“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 13hi znie:
„13hi) Zá kon č. 365/2004 Z. z. o rov na kom za ob chá dza ní

v nie ktorých ob las tiach a o ochra ne pred dis kri mi ná ciou
a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov (an ti dis kri mi nač ný 
zá kon).“.

Čl. XXI

Zá kon č. 634/1992 Zb. o ochra ne spot re bi te ¾a v zne -
ní zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
č. 220/1996 Z. z., zá ko na č. 137/1998 Z. z., zá ko na
č. 310/1999 Z. z., zá ko na č. 128/2002 Z. z., zá ko na

Strana 3590 Zbierka zákonov č. 365/2004 Čiastka 153



č. 414/2002 Z. z., zá ko na č. 529/2002 Z. z. a zá ko na
č. 469/2003 Z. z. sa mení a do pĺ ňa tak to:

1. V § 6 od sek 1 znie:
„(1) Pre dá va jú ci je po vin ný vo vz�a hu k spot re bi te ¾o vi 

do dr žia va� zá sa du rov na ké ho za ob chá dza nia v pos ky -
to va ní to va rov a slu žieb usta no ve nú oso bit ným zá ko -
nom.7b) Pre dá va jú ci naj mä ne smie od miet nu� pre da�
spot re bi te ¾o vi vý rob ky, kto ré má vy sta ve né ale bo inak
pri pra ve né na pre daj, ale bo od miet nu� pos kyt nu tie
služ by, kto ré je v jeho pre vádz ko vých mož nos tiach; ne -
smie ta kis to via za� pre daj vý rob kov ale bo pos kyt nu tie
slu žieb na pre daj iných vý rob kov ale bo pos kyt nu tie
iných slu žieb, po kia¾ ne jde o ob me dze nie rov na ké pre
všet ky prí pa dy a v ob chod nom sty ku ob vyk lé. To ne pla -
tí v prí pa doch, v kto rých spot re bi te¾ ne spĺ ňa pod mien -
ky, kto ré musí spĺ ňa� pod ¾a oso bit ných pred pi sov.7b)“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 7b znie:
„7b) Zá kon č. 365/2004 Z. z. o rov na kom za ob chá dza ní v nie ktorých

ob las tiach a o ochra ne pred dis kri mi ná ciou a o zme ne
a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov (an ti dis kri mi nač ný zá kon).“.

2. § 6 sa do pĺ ňa od se kom 4, kto rý znie:

„(4) Spot re bi te¾, kto rý sa dom nie va, že jeho prá va ale -
bo prá vom chrá ne né zá uj my boli dotk nu té v dô sled ku
ne do dr ža nia zá sa dy rov na ké ho za ob chá dza nia, môže
sa do má ha� práv nej ochra ny na súde pod ¾a oso bit né ho
zá ko na.7b)“.

Čl. XXII

Zá kon č. 596/2003 Z. z. o štát nej sprá ve v škol stve
a škol skej samo sprá ve a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých 
zá ko nov sa mení a do pĺ ňa tak to:

V § 8 sa za od sek 6 vkla dá nový od sek 7, kto rý znie:
„(7) Usta no ve nie plat né pre uhrá dza nie ces tov ných

ná kla dov pre zá kon né ho zá stup cu žia ka zá klad nej ško -
ly pod ¾a od se ku 6 možno vy u ži� aj pre žia kov špe ciál -
nych zá klad ných škôl.“.

Do te raj ší od sek 7 sa ozna ču je ako od sek 8.

Čl. XXIII

Ten to zá kon na do bú da účin nos� 1. júla 2004.

Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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