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364
ZÁKON
z 13. mája 2004
o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
PRVÁ ÈAS•
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§1
Úèel a predmet úpravy
(1) Tento zákon vytvára podmienky na
a) všestrannú ochranu vôd vrátane vodných ekosystémov a od vôd priamo závislých ekosystémov1 ) v krajine,
b) zachovanie alebo zlepšovanie stavu vôd,
c) úèelné, hospodárne a trvalo udržate¾né využívanie
vôd,
d) manažment povodí a zlepšenie kvality životného
prostredia a jeho zložiek,
e) znižovanie nepriaznivých úèinkov povodní a sucha,
f) zabezpeèenie funkcií vodných tokov,
g) bezpeènos• vodných stavieb.
(2) Tento zákon upravuje práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb k vodám a nehnute¾nostiam, ktoré s nimi súvisia pri ich ochrane, úèelnom
a hospodárnom využívaní, oprávnenia a povinnosti orgánov štátnej vodnej správy a zodpovednos• za porušenie povinností pod¾a tohto zákona.
§2
Vymedzenie základných pojmov
Na úèely tohto zákona
a) vodným útvarom je trvalé alebo doèasné sústredenie
vody na zemskom povrchu alebo pod jeho povrchom,
ktoré je charakterizované typickými formami výskytu a znakmi hydrologického režimu,
b) útvarom povrchovej vody je vymedzená významná
èas• povrchovej vody, napríklad jazero, nádrž, potok
alebo jeho úsek, rieka alebo jej úsek a kanál,
c) útvarom podzemnej vody je vymedzené množstvo
podzemnej vody hydrogeologického kolektora alebo
hydrogeologických kolektorov,
d) výrazne zmeneným vodným útvarom je útvar povrchovej vody, ktorého charakter sa pôsobením ¾ud1
2

skej èinnosti podstatne zmenil a je urèený pod¾a
príslušnej klasifikácie (§ 81 ods. 2),
e) umelým vodným útvarom je útvar povrchovej vody
vytvorený ¾udskou èinnos•ou,
f) vodou z povrchového odtoku je voda zo zrážok, ktorá
nevsiakla do zeme a ktorá je odvádzaná z terénu alebo z vonkajších èastí budov do povrchových vôd a do
podzemných vôd,
g) odpadovou vodou je voda použitá v obytných, výrobných, po¾nohospodárskych, zdravotníckych a iných
stavbách a zariadeniach alebo v dopravných prostriedkoch, pokia¾ má po použití zmenenú kvalitu
(zloženie alebo teplotu), ako aj priesaková voda zo
skládok odpadov a odkalísk; odpadová voda môže
by• splašková, priemyselná a komunálna; za použitú vodu sa nepovažuje voda vypúš•aná z rybochovných zariadení, rybníkov a vodných nádrží osobitne
vhodných na chov rýb,
h) splaškovou odpadovou vodou je použitá voda
z obydlí a služieb, predovšetkým z ¾udského metabolizmu a èinností v domácnostiach, z kúpe¾ní, stravovacích zariadení a z iných podobných zariadení a nie
je hromadená v žumpách,
i) priemyselnou odpadovou vodou je voda z výrobných
èinností, priemyslu, služieb a živností, ktorá je iného
charakteru ako splašková odpadová voda a voda
z povrchového odtoku,
j) komunálnou odpadovou vodou je voda zo sídelných
útvarov obsahujúca prevažne splaškovú odpadovú
vodu; môže obsahova• priemyselnú odpadovú vodu,
infiltrovanú vodu a v prípade jednotnej stokovej siete alebo polodelenej stokovej siete2) aj vodu z povrchového odtoku,
k) recipientom je vodný útvar, do ktorého sa povrchová
voda, podzemná voda, odpadová voda a osobitná
voda vypúš•ajú,
l) èistiaròou odpadových vôd je súbor objektov a zariadení na èistenie odpadových vôd a osobitných vôd
pred ich vypúš•aním do povrchových vôd alebo do
podzemných vôd alebo pred ich iným použitím,
m) primárnym èistením je spôsob èistenia odpadových
vôd a osobitných vôd fyzikálnym procesom alebo
chemickým procesom, ktorý zahàòa sedimentáciu
alebo iné procesy s úèinnos•ou zníženia zneèistenia
komunálnych odpadových vôd aspoò o 20 % v ukazovateli pä•denná biochemická spotreba kyslíka
a o 50 % v ukazovateli nerozpustené látky,

) § 3 zákona è. 17/1992 Zb. o životnom prostredí.
) § 2 písm. j) zákona è. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných ka nalizáciách a o zmene a doplnení zá kona è. 276/2001 Z. z.
o regulácii v sie•ových od vetviach.
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n) sekundárnym èistením je èistenie odpadových vôd
a osobitných vôd biologickými procesmi s gravitaènou separáciou kalu od vyèistených odpadových vôd
alebo iný spôsob èistenia odpadových vôd, ktorými
sa zabezpeèia požadované limitné hodnoty ukazovate¾ov zneèistenia vo vypúš•aných odpadových vodách,
o) primeraným èistením je èistenie alebo zneškodòovanie komunálnych odpadových vôd, ktorým sa zabezpeèia kvalitatívne ciele vôd v recipiente a požiadavky
urèené pod¾a tohto zákona a predpisov vydaných na
jeho vykonanie,
p) ekvivalentným obyvate¾om (1 EO) je množstvo biologicky odstránite¾ného organického zneèistenia vyjadreného hodnotou ukazovate¾a biochemická spotreba kyslíka za pä• dní (BSK5), ktorá je ekvivalentná
zneèisteniu 60 g BSK5 produkovanému jedným obyvate¾om za deò,
q) priamym vypúš•aním do podzemných vôd je vypúš•anie zneèis•ujúcich látok do podzemných vôd bez
ich priesaku cez pôdu alebo pôdne podložie,
r) nepriamym vypúš•aním do podzemných vôd je vnikanie zneèis•ujúcich látok priesakom do podzemných vôd cez pôdu alebo jej pôdne podložie,
s) jestvujúcim priemyselným zdrojom je výrobná pre vádzka alebo iné zariadenie, z ktorého sa vypúš•ajú
odpadové vody obsahujúce obzvláš• škodlivé látky,
ak sa výrobná prevádzka alebo iné zariadenie uvedie
do prevádzky do jedného roka od nadobudnutia
úèinnosti vykonávacieho predpisu (§ 81 ods. 1) alebo od jeho zmeny, ktorá sa bude vz•ahova• na vypúš•anie odpadových vôd z takejto výrobnej prevádzky
alebo iného zariadenia,
t) novým priemyselným zdrojom je výrobná prevádzka
alebo iné zariadenie, z ktorého sa budú vypúš•a• odpadové vody obsahujúce obzvláš• škodlivé látky
a ktoré bude uvedené do prevádzky po jednom roku
od nadobudnutia úèinnosti vykonávacieho predpisu
(§ 81 ods. 1) alebo od jeho zmeny, ktorá sa bude vz•ahova• na vypúš•anie odpadových vôd z takejto vý robnej prevádzky alebo iného zariadenia; za nový
priemyselný zdroj sa považuje aj jestvujúci priemyselný zdroj, v ktorom sa po týchto termínoch zvýšila
spracovate¾ská kapacita obzvláš• škodlivých látok
o viac ako 20 %,
u) škodlivou látkou a obzvláš• škodlivou látkou sú látky zo skupiny látok alebo látok im príbuzných, ktoré
môžu ohrozi• kvalitu alebo zdravotnú bezchybnos•
vôd; zoznam škodlivých látok a obzvláš• škodlivých
látok, z ktorých sú vyèlenené prioritné látky, je uvedený v prílohe è. 1,
v) nebezpeènou látkou je škodlivá látka a obzvláš•
škodlivá látka, ktoré nie sú súèas•ou odpadových
vôd,
w) zneèis•ujúcou látkou je akáko¾vek látka, ktorá môže
spôsobi• zneèistenie vôd; zneèis•ujúcimi látkami sú
najmä látky uvedené v prílohe è. 1,
x) limitnou hodnotou ukazovate¾ov zneèistenia (ïalej
len „limitná hodnota zneèistenia“) vypúš•aných odpadových vôd a osobitných vôd je najvyššia prípust3

) Èl. 20 Ústavy Slovenskej republiky.
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ná koncentrácia príslušnej škodlivej látky, obzvláš•
škodlivej látky alebo inej zneèis•ujúcej látky vo vypúš•aných odpadových vodách,
y) kvalitatívnym cie¾om je hodnota škodlivých látok,
obzvláš• škodlivých látok a iných zneèis•ujúcich látok v povrchových vodách, pri dodržaní ktorej je zabezpeèený priaznivý ekologický stav vodných útvarov a pri ktorej sú vytvorené podmienky na
používanie vôd a na ochranu zdravia ¾udí,
z) environmentálnou normou kvality je koncentrácia
konkrétnej zneèis•ujúcej látky alebo skupiny zneèis•ujúcich látok vo vode, v sedimentoch alebo v živých organizmoch, ktorú nemožno v záujme ochrany
zdravia ¾udí a životného prostredia prekroèi•,
aa) zneèistením vôd je priame alebo nepriame vypúš•anie alebo únik látok alebo tepla do vody, ovzdušia
alebo do pôdy spôsobené ¾udskou èinnos•ou a prí rodnými vplyvmi alebo ktoré môže poškodi• zdravie
¾udí, kvalitu vodných ekosystémov a od vôd priamo
závislých ekosystémov v krajine, spôsobi• poškodenie materiálnych hodnôt a obmedzenie alebo zhoršenie rekreaèných možností alebo iného využívania životného prostredia,
ab) ohrozením vôd je také nakladanie s odpadovými vodami, osobitnými vodami alebo zaobchádzanie s nebezpeènými látkami, ktoré môže ma• za následok
zhoršenie stavu vôd,
ac) eutrofizáciou je obohacovanie vody živinami, najmä
zlúèeninami dusíka a fosforu, ktoré má za následok
zvýšený rast siníc, rias a vyšších rastlinných foriem,
èím môže dôjs• k nežiaducemu zhoršovaniu ekologickej stability a kvality tejto vody,
ad) hydroenergetickým potenciálom vodného toku je
mechanická energia produkovaná pohybom masy
vody v prirodzenom koryte alebo v umelom koryte;
hydroenergetický potenciál vodných tokov je ich súèas•ou a je vo vlastníctve Slovenskej republiky, 3)
ae) energetickou vodou je voda odobratá na úèely využitia jej hydroenergetického potenciálu,
af) vodohospodárskou službou je každá èinnos•, ktorá
sa poskytuje pre domácnosti, verejné inštitúcie alebo hospodársku èinnos•, ako je odber, vzdúvanie,
zachytávanie, úprava a dodávanie povrchových vôd
a podzemných vôd, odvádzanie a èistenie odpadových vôd s následným vypúš•aním do recipienta,
ag) hydrogeologickým kolektorom podzemnej vody je
horninové teleso, ktorého pórovitos• a priepustnos•
sú v porovnaní s okolitým horninovým prostredím
nato¾ko väèšie, že gravitaèná voda v òom môže prúdi• rýchlejšie a možno z neho odobera• významnejšie
množstvo podzemnej vody,
ah) najlepšou dostupnou technikou je technika zodpovedajúca najúèinnejšiemu a progresívnemu stavu
rozvoja èinností, technológií a metód ich prevádzkovania, ktorá je ekonomicky a technicky dostupná
a ktorá zabezpeèuje vysoký stupeò ochrany zdravia
¾udí a životného prostredia.
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Rozdelenie vôd

gickým stavom alebo chemickým stavom pod¾a toho,
ktorý z nich je horší.

(1) Vody sa èlenia na povrchové vody a podzemné
vody.

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

§3

(2) Povrchovými vodami sú vody prirodzene sa vyskytujúce na zemskom povrchu. Sú nimi
a) rieky, potoky a ostatné vodné toky,
b) obèasne teèúce nesústredené vody,
c) jazerá a iné stojaté povrchové sústredenia vody,
d) vody, ktoré sa vyskytujú na území chránenom pred
zaplavením pri povodni a ktoré nemôžu pri zvýšenom vodnom stave vo vodnom toku odteka• prirodzeným spôsobom (ïalej len „vnútorná voda”).
(3) Podzemnými vodami sú všetky vody nachádzajúce sa pod povrchom zeme v pásme nasýtenia a v bezprostrednom kontakte s pôdou alebo s pôdnym podložím vrátane podzemných vôd slúžiacich ako médium
na akumuláciu, transport a exploatáciu zemského tepla z horninového prostredia (ïalej len „geotermálna
voda“). Podzemnými vodami zostávajú podzemné vody
aj po ich odkrytí prirodzeným prepadom ich nadložia,
banskou èinnos•ou,4) èinnos•ou vykonávanou banským spôsobom5) alebo vykonaním inej obdobnej èinnosti.
(4) Podzemné vody sú prednostne urèené na zá sobo va nie oby vate¾stva pitnou vodou a na úèely, na kto ré je pou ži tie pit nej vody usta no ve né osobit ným pred pisom. 6) Iné po u ži tie podzemných vôd je mož né iba
pri za cho va ní ich pred nostného urèenia.
(5) Na vody, ktoré sú vyhlásené za prírodné lieèivé
zdroje a za prírodné zdroje minerálnych stolových vôd
pod¾a osobitného predpisu,7) a na vody, ktoré sú vyhradenými nerastmi pod¾a osobitného predpisu 8) (ïalej len
„osobitné vody“), sa tento zákon vz•ahuje, len ak to výslovne ustanovuje.
(6) Banské vody sa na úèely tohto zákona považujú za
povrchové vody alebo podzemné vody a tento zákon sa
na ne vz•ahuje, ak osobitný predpis 9) neustanovuje
inak.
DRUHÁ ÈAS•
VÝSKYT A STAV POVRCHOVÝCH VÔD
A PODZEMNÝCH VÔD
§4
Zis•ovanie výskytu a hodnotenie stavu
povrchových vôd a stavu podzemných vôd
(1) Stavom povrchových vôd je všeobecné vyjadrenie
stavu útvaru povrchových vôd, ktorý je urèený ekolo4

(3) Dobrým stavom povrchových vôd je stav útvaru
povrchových vôd, ak je jeho ekologický stav a chemický
stav aspoò dobrý.
(4) Dobrým ekologickým stavom povrchových vôd je
stav útvaru povrchových vôd urèený pod¾a príslušnej
klasifikácie (§ 81 ods. 2).
(5) Dobrým chemickým stavom povrchových vôd je
chemický stav útvaru povrchových vôd potrebný na dosiahnutie environmentálnych cie¾ov pre útvary povrchových vôd uvedených vo vykonávacom predpise, 10)
pri ktorom koncentrácie zneèis•ujúcich látok nepresahujú príslušné environmentálne normy kvality.
(6) Stavom podzemných vôd je všeobecné vyjadrenie
stavu útvaru podzemných vôd, ktorý je urèený kvantitatívnym stavom alebo chemickým stavom pod¾a toho,
ktorý z nich je horší.
(7) Kvantitatívnym stavom je vyjadrenie miery
ovplyvnenia útvaru podzemných vôd ich priamymi
a nepriamymi odbermi.
(8) Dobrým stavom podzemných vôd je stav útvaru
podzemných vôd, ak je jeho kvantitatívny stav a che mický stav aspoò dobrý.
(9) Dobrým kvantitatívnym stavom podzemných vôd
je kvantitatívny stav útvaru podzemných vôd urèený
pod¾a príslušnej klasifikácie (§ 81 ods. 2).
(10) Dobrým chemickým stavom podzemných vôd je
chemický stav útvaru podzemných vôd urèený pod¾a
príslušnej klasifikácie (§ 81 ods. 2).
(11) Dobrým ekologickým potenciálom je stav výrazne zmeneného vodného útvaru alebo umelého vodného
útvaru urèený pod¾a príslušnej klasifikácie (§ 81
ods. 2).
(12) Zis•ovaním výskytu a hodnotením stavu povrchových vôd a podzemných vôd sa zabezpeèujú podklady potrebné na tvorbu koncepcií trvalo udržate¾ného využívania vôd a ich ochrany, na výkon štátnej
vodnej správy a na poskytovanie informácií verejnosti.
Zis•ovanie výskytu a hodnotenie stavu povrchových
vôd a podzemných vôd sa komplexne vykonáva v povodiach a v èiastkových povodiach.
(13) Povodím je územie, z ktorého celý povrchový odtok vteká prostredníctvom riek, potokov alebo jazier do
mora v jednom ústí, estuári alebo delte. Èiastkovým
povodím je územie, z ktorého celý povrchový odtok vte-

) § 2 zá ko na Sloven skej ná rodnej rady è. 51/1988 Zb. o ban skej èin nosti, vý buš ni nách a o štátnej ban skej sprá ve v zne ní zá ko na Sloven skej ná rodnej rady è. 499/1991 Zb.
5
) § 3 zákona Slovenskej národnej rady è. 51/1988 Zb. v znení zá kona Slovenskej národnej rady è. 499/1991 Zb.
6
) § 13c zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ¾udí v znení zákona è. 514/2001 Z. z.
7
) § 65 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
8
) § 2 ods. 2 zákona è. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon).
9
) § 40 zákona è. 44/1988 Zb. v znení zákona Slovenskej ná rodnej rady è. 498/1991 Zb.
10
) Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 491/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú kvalitatívne ciele po vrchových vôd a limitné hodnoty
ukazovate¾ov zneèistenia odpadových vôd a osobitných vôd.
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ká prostredníctvom riek, potokov alebo jazier do urèitého profilu vodného toku.
(14) V rámci zis•ovania výskytu a hodnotenia stavu
povrchových vôd a podzemných vôd sa vykonáva
a) identifikácia útvarov povrchových vôd a útvarov
podzemných vôd vrátane ich urèenia na rôzne spôsoby používania, najmä na
1. vodné útvary na odbery povrchových vôd pre pitnú vodu,
2. vody vhodné na kúpanie,
3. vody vhodné pre život a reprodukciu pôvodných
druhov rýb,
b) sledovanie kvality a množstva vôd a vodných stavov
v útvaroch povrchových vôd na úèely hodnotenia
ekologického stavu, chemického stavu a ekologického potenciálu,
c) sledovanie a hodnotenie kvantitatívneho stavu
a chemického stavu útvarov podzemných vôd,
d) bilancovanie množstva a kvality povrchových vôd
a podzemných vôd (ïalej len „vodná bilancia“),
e) sledovanie a hodnotenie stavu povrchových vôd
a stavu podzemných vôd a chránených území pod¾a
Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky (ïalej len „ministerstvo“) schválených programov monitorovania; zásady na vypracovanie programu monitorovania kvality vôd v zranite¾ných
oblastiach sú uvedené v prílohe è. 2,
f) hodnotenie stavu v zneškodòovaní komunálnych
odpadových vôd a èistiarenských kalov na základe
situaèných správ, ktoré každé dva roky vypracúva
orgán štátnej vodnej správy,
g) registrácia chránených území,
h) vytváranie a prevádzkovanie informaèných systémov.
(15) Ministerstvo zabezpeèuje zis•ovanie výskytu
a hodnotenie stavu povrchových vôd a podzemných vôd
prostredníctvom urèenej právnickej osoby11) (ïalej len
„poverená osoba“) a správcu vodohospodársky významných vodných tokov.
(16) Ministerstvo, poverená osoba a správca vodohospodársky významných vodných tokov môžu požadova• na úèely zis•ovania výskytu a hodnotenia stavu
povrchových vôd a podzemných vôd údaje od toho, kto
nakladá s povrchovými vodami alebo s podzemnými vodami, od orgánov verejnej správy a od prevádzkovate¾ov informaèného systému. 12) Požadované údaje sa poskytujú bezplatne. Ochrana údajov pod¾a osobitných
predpisov nie je tým dotknutá.13)
§5
Environmentálne ciele
(1) Na zabezpeèenie ochrany vôd a jej trvalo udržate¾ného využívania sa urèujú environmentálne ciele pre
a) útvary povrchových vôd,
b) útvary podzemných vôd,
11
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c) chránené územia, ktorými sú
1. územia s povrchovou vodou urèenou na odber pre
pitnú vodu,
2. územia s vodou vhodnou na kúpanie,
3. územia s povrchovou vodou vhodnou pre život
a reprodukciu pôvodných druhov rýb,
4. chránené oblasti prirodzenej akumulácie vôd (ïalej len „chránená vodohospodárska oblas•“),
5. ochranné pásma vodárenských zdrojov,
6. citlivé oblasti,
7. zranite¾né oblasti,
8. chránené územia a ich ochranné pásma pod¾a
osobitného predpisu.14)
(2) Environmentálne ciele pre útvary povrchových
vôd sú
a) dosiahnu• dobrý stav povrchových vôd opatreniami,
ktoré zabezpeèia ich ochranu, zlepšovanie, obnovovanie stavu útvarov povrchových vôd a zabránia
zhoršovaniu ich súèasného stavu,
b) dosiahnu• dobrý ekologický potenciál a dobrý che mický stav umelých vodných útvarov a výrazne zmenených vodných útvarov opatreniami, ktoré zabezpeèia ich ochranu a zlepšenie súèasného stavu,
c) zabezpeèi• postupné znižovanie zneèistenia škodlivými látkami,
d) postupne obmedzova• vypúš•anie obzvláš• škodlivých látok až do skonèenia ich vypúš•ania.
(3) Environmentálne ciele pre útvary podzemných
vôd sú
a) dosiahnu• dobrý stav podzemných vôd opatreniami,
ktoré zabezpeèia ich ochranu, zlepšovanie a obnovovanie stavu útvarov podzemných vôd, rovnováhu
medzi odbermi podzemných vôd a doplòovaním ich
množstiev,
b) zabráni• vnikaniu zneèis•ujúcich látok do podzemných vôd alebo jeho obmedzovanie tak, aby nedošlo
k zhoršovaniu stavu útvarov podzemných vôd,
c) dosiahnu• postupné znižovanie zneèistenia podzemných vôd opatreniami, ktoré zabránia trvalému
vzostupnému trendu koncentrácií zneèis•ujúcich
látok v podzemných vodách v dôsledku ¾udskej èinnosti.
(4) Pre chránené územia platia environmentálne ciele
uvedené v odsekoch 2 a 3, ak tento zákon alebo osobitný predpis15) neustanovuje prísnejšie požiadavky.
(5) Ak sa na útvar povrchovej vody alebo na útvar
podzemnej vody vz•ahuje viac environmentálnych cie¾ov, uplatní sa najprísnejší environmentálny cie¾.
§6
Vodná bilancia
(1) Vodnú bilanciu tvorí hydrologická bilancia a vo dohospodárska bilancia. Základnou bilanènou jednotkou je èiastkové povodie.

) Vládne na riadenie è. 96/1953 Zb. o Hydrometeorologickom ústave.
) Napríklad zákon è. 313/1999 Z. z. o geologických prácach a o štátnej geologickej správe (geologický zákon) v znení neskorších predpisov.
13
) Napríklad § 17 až 20 Obchodného zákonníka v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 249/1994 Z. z., zákon è. 241/2001 Z. z.
o ochrane utajovaných skutoèností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
14
) § 17 zákona è. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
15
) Napríklad zá kon è. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
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(2) Hydrologická bilancia porovnáva zmeny v množstvách vôd v povodí, v èiastkovom povodí alebo vo vodnom útvare za urèený èasový interval.
(3) Vodohospodárska bilancia porovnáva požiadavky
na odbery povrchových vôd a podzemných vôd, na vypúš•anie odpadových vôd a osobitných vôd s využite¾ným množstvom vôd a ich kvalitou.
(4) Využite¾ným množstvom podzemnej vody je dlhodobý priemer množstva vody doplòujúcej vodný útvar
podzemnej vody za jeden rok zmenšený o dlhodobý roèný odtok potrebný na to, aby sa dosiahol ekologický
stav urèený pre povrchové vody a aby sa zabránilo výraznejšiemu poškodeniu od vôd priamo závislých ekosystémov v krajine.
(5) Ten, kto odoberá povrchovú vodu alebo podzemnú
vodu z jedného vodárenského zdroja v množstve nad
15 000 m 3 roène alebo nad 1 250 m 3 mesaène alebo využíva osobitné vody na podnikate¾skú èinnos•, je po vinný oznamova• údaje o týchto odberoch a údaje urèené v povolení pod¾a § 21 ods. 2 písm. b) a c) raz roène
poverenej osobe, ktorá ich poskytne správcovi vodohospodársky významných vodných tokov.
(6) Ten, kto vypúš•a odpadové vody alebo osobitné
vody do povrchových vôd v množstve nad 10 000 m3
roène alebo nad 1 000 m 3 mesaène, je povinný oznamova• údaje o vypúš•aných odpadových vodách a údaje
urèené v povolení pod¾a § 21 ods. 2 písm. d) raz roène
poverenej osobe, ktorá ich poskytne správcovi vodohospodársky významných vodných tokov.
(7) Ten, kto pri zemných prácach, geologickom prieskume, banskej èinnosti alebo inej obdobnej èinnosti
zistí zdroj podzemných vôd s výdatnos•ou väèšou ako
0,2 l.s-1, je povinný to neodkladne oznámi• poverenej
osobe. Túto povinnos• má aj vlastník pozemku, na ktorom zistí zdroj podzemnej vody s výdatnos•ou väèšou
ako 0,2 l.s-1, ako aj ten, kto pri odbere podzemnej vody
zistí odlišné množstvo jej výskytu, ako predpokladal
prieskum alebo projekt. Ak sa výsledky geologických
prác vyhodnocujú v závereènej správe,16) je riešite¾ geologickej úlohy povinný neodkladne doruèi• závereènú
správu poverenej osobe.
§7
Vody urèené na odbery vôd pre pitnú vodu
(1) Útvary povrchových vôd a útvary podzemných vôd
využívané na odbery vôd pre pitnú vodu alebo využite¾né na zásobovanie obyvate¾stva pre viac ako 50 osôb
alebo umožòujúce odber vody na takýto úèel v priemere
väèšom ako 10 m3 za deò v pôvodnom stave alebo po ich
úprave sú vodárenskými zdrojmi.
(2) Vodárenský zdroj, ktorým je vodný tok, je vodárenským tokom.
(3) Povrchové vody urèené na odbery vôd pre pitnú
vodu musia spåòa• požiadavky na kvalitu vody pod¾a
16
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vykonávacieho predpisu;10) ich splnenie sa nevyžaduje
pri záplavách alebo iných prírodných katastrofách.
(4) Požiadavky na kvalitu vody pod¾a odseku 3 v ukazovate¾och, ktoré sú osobitne ustanovené vo vykonávacom predpise, 10) sa nemusia dodrža• pri
a) prirodzenom obohacovaní povrchovej vody látkami
v týchto ukazovate¾och,
b) plytkých jazerách s håbkou menšou ako 20 m a s dobou výmeny vody dlhšou ako jeden rok, do ktorých
sa nevypúš•ajú odpadové vody.
(5) Na dosiahnutie požiadaviek na kvalitu povrchových vôd urèených na odbery vôd pre pitnú vodu ministerstvo vypracúva program opatrení a èasový rozvrh ich
realizácie.
(6) Ukazovatele kvality pitnej vody a ich kontrolu
ustanovuje osobitný predpis.17)
§8
Vody vhodné na kúpanie
(1) Vody vhodné na kúpanie sú teèúce alebo stojaté
vody, v ktorých je kúpanie povolené alebo nie je kúpanie zakázané a v ktorých sa tradiène kúpe väèší poèet
¾udí. Požiadavky na kvalitu vody, v ktorej je kúpanie
povolené, ustanovuje osobitný predpis.18)
(2) Identifikáciu vôd vhodných na kúpanie pod¾a odseku 1 vykoná ministerstvo v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva.19)
(3) Vody vhodné na kúpanie vyhlasuje orgán štátnej
vodnej správy na základe identifikácie pod¾a odseku 2.
(4) Ak vody vhodné na kúpanie nespåòajú požiadavky
na kvalitu vody ustanovené osobitným predpisom, 18)
orgán štátnej vodnej správy vydá v spolupráci s orgánom na ochranu zdravia opatrenia na ich dosiahnutie.
§9
Vody urèené na závlahy
(1) Vody urèené na závlahy nesmú negatívne ovplyvòova• zdravie ¾udí a zvierat, pôdu, úrodu a stav povrchových vôd a podzemných vôd. Kvalitatívne ciele povrchových vôd urèených na závlahy sú ustanovené vo
vykonávacom predpise.10)
(2) Vody na závlahy a podmienky na ich využitie pod¾a druhu zavlažovaných plodín urèuje Ministerstvo
pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ïalej len „ministerstvo pôdohospodárstva“).
(3) Sledovanie kvality vôd urèených na závlahy za bezpeèuje ministerstvo pôdohospodárstva v spolupráci
so správcom vodohospodársky významných vodných
tokov.

) Zákon è. 313/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 37 vyhlášky Ministerstva ži votného prostredia Slovenskej republiky è. 141/2000 Z. z., ktorou sa vykonáva geologický zákon.
17
) § 13c ods. 10 písm. a) a b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 272/1994 Z. z. v znení zákona è. 514/2001 Z. z.
18
) § 13d zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 272/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
19
) § 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 272/1994 Z. z. v znení zá kona è. 578/2003 Z. z.
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§ 10
Vody vhodné pre život rýb a reprodukciu
pôvodných druhov rýb
(1) Povrchové vody urèené ako vody vhodné pre život
rýb musia spåòa• požiadavky na kvalitu vody a požiadavky osobitne urèené pre lososové vody a pre kaprové
vody pod¾a osobitného predpisu.10)
(2) Povrchové vody pod¾a odseku 1 urèí orgán štátnej
vodnej správy na návrh ministerstva. Ak povrchové
vody nevyhovujú pre život a reprodukciu rýb, najmä
pôvodných druhov rýb, orgán štátnej vodnej správy
vydá opatrenia na splnenie požiadaviek na kvalitu vody
pod¾a odseku 1.
(3) Požiadavky na kvalitu vody pod¾a odseku 1 sa nevz•ahujú na vody v rybníkoch urèených na hospodársky chov rýb 20) a v rybochovných zariadeniach.
(4) Požiadavky na kvalitu vody osobitne ustanovené
vykonávacím predpisom (§ 81 ods. 1) sa nemusia dodrža• pri výnimoèných meteorologických podmienkach
alebo ak voda vhodná pre život rýb je prirodzene obohacovaná látkami, ktoré ovplyvòujú kvalitu vody.
TRETIA ÈAS•
VODNÉ PLÁNOVANIE
§ 11
Oblasti povodí a ich správa
(1) Územie Slovenskej republiky je súèas•ou povodia
Dunaja a povodia Visly, v rámci ktorých sú pod¾a prirodzených hydrologických hraníc vymedzené èiastkové
povodia a k nim priradené hydrogeologické rajóny.
Hydrogeologické rajóny sú vyèlenené územia s podobnými hydrogeologickými pomermi, typom zvodnenia
a obehom podzemných vôd.
(2) Oblas•ami povodia v medzinárodnom povodí Dunaja (úmorie Èierneho mora) sú oblas• povodia
a) Dunaja, ktorá je vymedzená èiastkovým povodím
Moravy a èiastkovým povodím Dunaja,
b) Váhu, ktorá je vymedzená èiastkovým povodím
Váhu a èiastkovým povodím Nitry,
c) Hrona, ktorá je vymedzená èiastkovým povodím
Hrona, èiastkovým povodím Ip¾a a èiastkovým povodím Slanej,
d) Bodrogu, ktorá je vymedzená èiastkovým povodím
Bodrogu,
e) Hornádu, ktorá je vymedzená èiastkovým povodím
Hornádu a èiastkovým povodím Bodvy.
(3) Oblas•ou povodia v medzinárodnom povodí Visly
(úmorie Baltského mora) je oblas• povodia Dunajca
a Popradu, ktorá je vymedzená èiastkovým povodím
Dunajca a èiastkovým povodím Popradu.
(4) Správou oblastí povodí na úèely tohto zákona sa
rozumie
a) vykonávanie úloh spojených so zis•ovaním výskytu
20

) § 31 zákona è.139/2002 Z. z. o rybárstve.
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a hodnotením stavu povrchových vôd a podzemných
vôd, ktoré urèí ministerstvo,
b) odborná príprava a aktualizácia plánov manažmentu oblastí povodí (ïalej len „plán manažmentu povodia“),
c) sledovanie vplyvu bodového zneèistenia na kvalitu
vôd v recipientoch,
d) identifikácia plošného zneèis•ovania vôd,
e) spolupráca pri vypracovaní Programu protieróznych
opatrení, opatrení na zvyšovanie retenènej schopnosti èiastkových povodí a koordinácia pri ich vykonávaní,
f) koordinovanie vodohospodárskych úloh územného
systému ekologickej stability,
g) spracovanie ekonomických analýz nakladania s vodami a uplatòovanie platieb za užívanie vôd,
h) zabezpeèovanie stanovísk z h¾adiska uplatòovania
plánov manažmentu povodí, technických a iných
odborných podkladov pre rozhodovaciu a inú správnu èinnos• orgánov štátnej vodnej správy,
i) správa vodohospodársky významných vodných tokov,
j) starostlivos• o odkryté podzemné vody z h¾adiska
ochrany výskytu, množstva, kvality vôd, vodných
ekosystémov a od vôd priamo závislých ekosystémov
v krajine (ïalej len „vodné pomery“),
k) zabezpeèovanie koncepcie a koordinácia opatrení na
znižovanie nepriaznivých úèinkov povodní a sucha.
(5) Správu oblastí povodí vykonáva správca vodohospodársky významných vodných tokov.
§ 12
Plánovanie v povodiach a v oblastiach povodí
(1) Plánovanie v povodiach a v oblastiach povodí (ïalej len „vodné plánovanie“) je sústavná koncepèná èinnos• vykonávaná najmä na úèely
a) všestrannej ochrany vôd a dosiahnutia environmentálnych cie¾ov,
b) vytvárania podmienok pre trvalo udržate¾né využívanie vodných zdrojov,
c) poskytovania vodohospodárskych služieb,
d) ochrany pred škodlivými úèinkami vôd.
(2) V rámci vodného plánovania sa vyhotovujú plány
manažmentu povodí a Vodný plán Slovenska, ktorých
súèas•ou sú programy opatrení na dosiahnutie environmentálnych cie¾ov.
§ 13
Plán manažmentu povodia
(1) Plán manažmentu povodia je základným nástrojom na dosiahnutie cie¾ov vodného plánovania v oblastiach povodí, ktorý na základe vykonaných analýz súèasného stavu povrchových vôd a podzemných vôd
a zhodnotenia vplyvu ¾udskej èinnosti na vodné pomery ustanovuje environmentálne ciele a programy opatrení na ich dosiahnutie vrátane finanèného zabezpeèenia. Plán manažmentu povodia sa povinne využíva
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v krajinnom plánovaní alebo môže by• krajinným plánom.
(2) Návrh plánu manažmentu povodia vypracúva ministerstvo prostredníctvom ním riadených právnických osôb a správcu vodohospodársky významných
vodných tokov v spolupráci s orgánmi štátnej vodnej
správy, samosprávnymi krajmi a s ostatnými dotknutými orgánmi štátnej správy.
(3) Na vypracovanie, prehodnocovanie a aktualizáciu
plánu manažmentu povodia sa urèuje tento èasový
a vecný postup:
a) do 31. decembra 2004 vykona• analýzy charakteristík èiastkového povodia, zhodnoti• dopady ¾udských
èinností na stav povrchových vôd a podzemných vôd
a vypracova• ekonomické analýzy nakladania s vo dami; v prípade potreby ich aktualizova• do 31. decembra 2013 a následne každých šes• rokov,
b) do 31. decembra 2006 vypracova• a zverejni• èasový
a vecný harmonogram prípravy návrhu plánu ma nažmentu povodia a urèi• spôsob a formu sprístupnenia verejnosti,
c) do 31. decembra 2007 vypracova• a zverejni• identifikáciu významných vodohospodárskych problémov, ktoré sa týkajú nakladania s vodami, urèi• výrazne zmenené vodné útvary, navrhnú• menej
prísne environmentálne ciele, prípadne navrhnú•
predåženie lehôt ich dosiahnutia,
d) do 31. decembra 2008 vypracova• a zverejni• návrh
plánu manažmentu povodia a sprístupni• ho verejnosti,
e) vypracova• koneèný návrh plánu manažmentu po vodia a zabezpeèi• jeho schválenie do 31. decembra
2009.
(4) Or gá ny štát nej vod nej správy na úèel pred loženia pí somných pri po mie nok sprí stup nia v leho te
šiestich me siacov verej nos ti, uží vate¾om vôd, samo správnym krajom, ob ciam a dotknutým orgánom
štát nej správy
a) èasový a vecný harmonogram prípravy návrhu plánu manažmentu povodia,
b) identifikované významné vodohospodárske problémy,
c) návrh plánu manažmentu povodia.
(5) Návrh plánu manažmentu povodia schváli ministerstvo a jeho záväznú èas•, ktorá obsahuje program
opatrení, vydá orgán štátnej vodnej správy všeobecne
záväznou vyhláškou. Schválený plán manažmentu povodia sa prehodnocuje a aktualizuje každých šes• rokov.
§ 14
Vodný plán Slovenska
(1) Vodný plán Slovenska je strategický dokument
vodného plánovania, ktorý urèuje rámcové úlohy na
ochranu a zlepšenie stavu povrchových vôd a podzemných vôd a vodných ekosystémov, na trvalo udržate¾né
a hospodárne využívanie vôd, na zlepšenie vodných po21
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merov, na zabezpeèenie územného systému ekologickej stability a na ochranu pred škodlivými úèinkami
vôd.
(2) Vypracovanie Vodného plánu Slovenska zabezpeèuje ministerstvo v spolupráci s dotknutými ústrednými orgánmi štátnej správy. Vodný plán Slovenska je
podkladom na vypracovanie Medzinárodného plánu
manažmentu povodia Dunaja a Medzinárodného plánu
manažmentu povodia Visly v súlade s medzinárodnými
záväzkami Slovenskej republiky.21)
(3) Vodný plán Slovenska schváli vláda Slovenskej
republiky (ïalej len „vláda“) a jeho záväznú èas•, ktorá
obsahuje program opatrení, vyhlási nariadením.
Schválený Vodný plán Slovenska sa prehodnocuje
a aktualizuje najmenej každých šes• rokov.
§ 15
Program opatrení
(1) Program opatrení vychádza z analýz vykonaných
v rámci vodného plánovania a obsahuje úlohy na za bezpeèenie dosiahnutia environmentálnych cie¾ov. Pre
jednotlivé úlohy sa urèuje èasový plán ich uskutoènenia, zdroje a spôsoby úhrady nákladov na ich uskutoènenie. Pri každom opatrení sa musí vyhodnoti• predpokladaný výsledok z h¾adiska zlepšenia vodných
pomerov v danom vodnom útvare.
(2) Základné opatrenia sú zamerané najmä na
a) ochranu vodárenských zdrojov,
b) reguláciu odberov povrchových vôd a podzemných
vôd, ktoré môžu významne ovplyvni• iné nakladanie
s vodami a vodné ekosystémy,
c) využívanie hydroenergetického potenciálu,
d) vypúš•anie komunálnych odpadových vôd do povrchových vôd a do podzemných vôd,
e) zabránenie vypúš•aniu priemyselných odpadových
vôd s obsahom obzvláš• škodlivých látok,
f) ochranu vôd pred zneèistením vôd z po¾nohospodárskych èinností,
g) zabránenie únikom nebezpeèných látok do povrchových vôd a do podzemných vôd,
h) vytvorenie vyhovujúcich hydromorfologických pod mienok útvarov povrchovej vody, ktorými sa dosiahne dobrý ekologický stav alebo dobrý ekologický potenciál,
i) prevenciu mimoriadneho zhoršenia vôd,
j) znižovanie nepriaznivých úèinkov povodní a sucha.
(3) Doplnkové opatrenia sú administratívne a ekonomické nástroje, rozhodnutia orgánov štátnej správy,
kódexy správnych postupov smerujúce k zabezpeèeniu
ochrany vôd, obnovy mokradí, stavebné projekty, revitalizaèné projekty, výskumné, vývojové a vzdelávacie
projekty a dohody na vykonanie vodohospodárskych
služieb a iné potrebné opatrenia.
(4) Opatrenia na dosiahnutie environmentálnych cie¾ov prijaté v programe opatrení sa musia realizova• do
troch rokov od schválenia Vodného plánu Slovenska
a schválenia plánu manažmentu povodia.

) Dohovor o spolupráci pri ochrane a trvalom vy užívaní Du naja (oznámenie è. 356/2002 Z. z.).
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(5) Orgány štátnej správy sú povinné pri spracúvaní základných dokumentov podpory regionálneho rozvoja22)
a územnoplánovacej dokumentácie a pri rozhodovaní vychádza• z Vodného plánu Slovenska, z plánov manažmentu povodí a z programov opatrení.
§ 16
Osobitosti urèovania environmentálnych cie¾ov
(1) Environmentálne ciele urèené na dosiahnutie
dobrého stavu povrchových vôd a dobrého stavu podzemných vôd sa musia zabezpeèi• plnením programu
opatrení, ktoré sú ustanovené v pláne manažmentu povodí do 31. decembra 2015.
(2) Lehotu uvedenú v odseku 1 možno predåži•, ak
a) požadované zlepšenie stavu vodných útvarov možno
dosiahnu• technickými opatreniami iba v etapách,
ktoré presiahnu túto lehotu,
b) opatrenia na zlepšenie stavu vodných útvarov si vyžadujú neprimerané náklady,
c) prírodné podmienky neumožòujú zlepšenie stavu
vodných útvarov v tejto lehote.
(3) Lehotu pod¾a odseku 1 možno predåži• najviac na
obdobie ustanovené na vykonanie dvoch prehodnotení
plánov manažmentu povodí (§ 13 ods. 5) s výnimkou
prípadov, keï prírodné podmienky neumožòujú dosiahnu• environmentálne ciele v priebehu tohto obdobia; predåženie lehôt možno uskutoèni• len na úèely postupného dosahovania environmentálnych cie¾ov za
predpokladu, že nenastane ïalšie zhoršenie stavu vodného útvaru.
(4) Menej prísne environmentálne ciele možno urèi•
pre útvary povrchových vôd a útvary podzemných vôd,
ktorých prirodzený stav alebo stav zmenený ¾udskou
èinnos•ou je taký, že dosiahnutie environmentálnych
cie¾ov je technicky neuskutoènite¾né alebo že predstavuje neprimerané náklady; nevz•ahuje sa to na environmentálne ciele, ktoré majú zabráni• zhoršovaniu
stavu útvarov povrchových vôd, a na postupné znižovanie zneèistenia povrchových vôd a podzemných vôd
škodlivými látkami a postupné obmedzovanie zneèistenia obzvláš• škodlivými látkami.
(5) Za nesplnenie environmentálnych cie¾ov sa nepovažuje
a) doèasné zhoršenie stavu vodných útvarov v dôsledku výnimoèných prírodných vplyvov alebo iných nepredvídate¾ných okolností, najmä povodní, dlhodobého sucha alebo mimoriadneho zhoršenia kvality
vôd,
b) zmena fyzikálnych vlastností útvarov povrchových
vôd alebo zmena úrovne hladiny útvarov podzemných vôd,
c) zhoršenie stavu útvarov povrchových vôd z ve¾mi
dobrého stavu na dobrý stav v dôsledku nových trvalo udržate¾ných rozvojových èinností.
(6) Ak sa monitorovaním stavu povrchových vôd
22
23
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a podzemných vôd zistí, že environmentálne ciele urèené pre vodný útvar nebude možné dosiahnu•, treba
a) preskúma• príèiny, ktoré bránia plneniu environmentálnych cie¾ov,
b) posúdi• vydané povolenie na osobitné užívanie vôd,
c) prehodnoti• a aktualizova• programy monitorovania,
d) urèi• doplòujúce opatrenia potrebné na dosiahnutie
environmentálnych cie¾ov, a ak je to potrebné, zmeni• povolenie na osobitné užívanie vôd; ak nemožno
environmentálne ciele splni• z dôvodov pod¾a odseku 5 písm. a), doplòujúce opatrenia sa nemusia prija•.
(7) Uplatnenie postupov pod¾a odsekov 1 až 6 treba
odôvodni• v plánoch manažmentu povodí.
ŠTVRTÁ ÈAS•
NAKLADANIE S VODAMI
§ 17
Základné povinnosti pri nakladaní s vodami
(1) Nakladanie s vodami je
a) odber povrchových vôd a podzemných vôd na rôzne
úèely jej použitia,
b) odvádzanie a vypúš•anie povrchových vôd a podzemných vôd,
c) vzdúvanie, zadržiavanie, akumulácia, znižovanie
hladiny povrchových vôd a podzemných vôd,
d) vypúš•anie odpadových vôd do povrchových vôd a do
podzemných vôd,
e) využívanie hydroenergetického potenciálu vodných
tokov,
f) používanie povrchových vôd a podzemných vôd na
plavbu alebo plavenie dreva, na rekreáciu a vodné
športy, na chov rýb a vodnej hydiny alebo iných živoèíchov,
g) vykonávanie iných èinnosti, ktoré využívajú vlast nosti povrchových vôd a podzemných vôd,
h) èinnos• ovplyvòujúca vodné pomery,
i) využívanie energetického potenciálu podzemných
vôd.
(2) Ten, kto nakladá s vodami, je povinný dba• o ich
ochranu, vynaklada• potrebné úsilie na zlepšovanie ich
stavu a zabezpeèova• ich hospodárne a úèelné využívanie pod¾a podmienok a požiadaviek tohto zákona a dba•
tiež na to, aby neboli porušované práva iných a záujmy
chránené osobitnými predpismi; 23) je povinný dba• aj
na ochranu vodných pomerov a na ochranu vodných
stavieb.
(3) Ten, kto nakladá s vodami na výrobné úèely, je povinný vykonáva• úpravy v technológii výroby a prijíma•
opatrenia na viacnásobné používanie vôd.
(4) Pri vypúš•aní odpadových vôd z priemyselného
zdroja sa musia v nich obsiahnuté škodlivé látky po stupne znižova• a obzvláš• škodlivé látky postupne obmedzova• s cie¾om ich úplného vylúèenia.

) Zákon è. 503/2001 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja.
) Napríklad zá kon è. 17/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon è. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
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(5) Opatrenia prijaté na ochranu vôd a na obmedzovanie alebo na vylúèenie vypúš•ania niektorých zneèis•ujúcich látok do povrchových vôd alebo do podzemných vôd nesmú ma• za následok poškodzovanie24)
iných zložiek životného prostredia, najmä ovzdušia
a pôdy.
§ 18
Všeobecné užívanie vôd
(1) Každý môže na vlastné nebezpeèenstvo a bez povolenia alebo súhlasu orgánu štátnej vodnej správy
odobera• alebo inak používa• povrchové vody alebo
podzemné vody na uspokojovanie osobných potrieb domácností, ak sa takýto odber alebo iné používanie vykonáva na mieste, ktoré je na to vhodné, jednoduchým
vodným zariadením a spôsobom, ktorý neobmedzí alebo neznemožní rovnaké používanie iným osobám.
(2) Povolenie alebo súhlas orgánu štátnej vodnej
správy nie sú potrebné na zachytávanie povrchovej
vody jednoduchými vodnými zariadeniami na jednotlivých nehnute¾nostiach ani na zmenu jej prirodzeného
odtoku obèasne teèúcich nesústredených vôd na úèely
ochrany týchto nehnute¾ností proti škodlivým úèinkom vody.
(3) Jednoduchými vodnými zariadeniami na odbery
podzemných vôd sú domové studne, z ktorých sa podzemná voda èerpá ruène a pramenné záchytky s výdatnos•ou prameòa menšou ako 10 l/min. a prenosné nádoby.
(4) Jednoduchými vodnými zariadeniami na odbery
povrchových vôd sú zariadenia na gravitaèný odber povrchových vôd alebo na ich èerpanie s možnos•ou odberu do 60 l/min. Jednoduchými zariadeniami na zachytávanie povrchových vôd je zvod a zachytenie
povrchových vôd v nádržiach s obsahom vody do 5 m 3,
záchytné priekopy, zvod a zachytenie vôd v nádržiach
z povrchového odtoku.
(5) Pri všeobecnom užívaní vôd sa nesmie ohrozova•
ani zhorši• ich kvalita alebo zdravotná bezchybnos•,
poškodzova• životné prostredie a prírodné dedièstvo,
zhoršova• odtokové pomery, poškodzova• brehy, vodné
stavby a zariadenia, zariadenia na chov rýb. Všeobecné
užívanie vôd nesmie slúži• na podnikate¾ské úèely.
(6) Orgán štátnej vodnej správy môže všeobecné užívanie vôd bez náhrady obmedzi•, zmeni• alebo zakáza•,
ak to vyžaduje ochrana zdravia a bezpeènos• osôb,
ochrana vodných stavieb a zariadení, ochrana rybárstva a ochrana prírody a krajiny. Pôsobnos• orgánov na
ochranu zdravia pod¾a osobitného predpisu 25) nie je
tým dotknutá.
§ 19
Používanie vôd na plavbu a na plavenie dreva
(1) Používa• vody na plavbu a na plavenie dreva
a odobera• ich v potrebnom množstve na prevádzku
24
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plavidiel možno bez povolenia alebo súhlasu orgánu
štátnej vodnej správy.
(2) Na povrchových vodách nachádzajúcich sa
v ochranných pásmach vodárenských zdrojov, na vodných nádržiach urèených na hospodársky chov rýb
a na odkrytých podzemných vodách je zakázaná plavba
plavidiel so spa¾ovacími motormi. O výnimkách zo zákazu plavby na odkrytých podzemných vodách na
športovú a rekreaènú èinnos• rozhoduje v jednotlivých
prípadoch orgán štátnej vodnej správy po prerokovaní
so Štátnou plavebnou správou a správcom vodohospodársky významných vodných tokov.
(3) Ustanovenie odseku 2 sa nevz•ahuje na plavidlá
a) správcu vodohospodársky významných vodných tokov, polície, ozbrojených síl Slovenskej republiky,
hasièských jednotiek, Štátnej plavebnej správy, ak
sa používajú na služobné úèely,
b) použité v spojitosti s údržbou vodných tokov, výstavbou, opravami a s údržbou vodných stavieb a iných
stavieb nachádzajúcich sa vo vodách a na ich bre hoch,
c) použité na meranie vo vodných tokoch,
d) použité na potrebné zabezpeèenie zdravotnej služby
a záchrannej služby, ako aj pri príprave a výkone
ochrany pred povodòami a pri vykonávaní opatrení
pri mimoriadnom zhoršení kvality vôd a odstraòovaní jeho škodlivých následkov.
(4) Pri používaní vody na plavbu a na plavenie dreva
sa nesmie ohrozova• kvalita alebo zdravotná bezchybnos• vôd, bezpeènos• osôb a stavieb, záujmy rekreácie
a narúša• prírodné prostredie. Zakazuje sa vypúš•a• do
vôd iné odpadové vody ako splaškové odpadové vody
(odsek 5) a vhadzova• všetky druhy odpadov, ktoré
vznikajú na plavidlách, a zostatky prepravovaného nákladu s výnimkou vybagrovaného materiálu z týchto
vôd.
(5) Prevádzkovate¾ plavidla môže vypúš•a• splaškové
odpadové vody, len ak je plavidlo vybavené potrebným
zariadením na èistenie splaškových odpadových vôd
a je zabezpeèená jeho riadna prevádzka. 26) Èistiace zariadenie musí ma• úèinnos• minimálne 90 % v ukazovate¾och biochemická spotreba kyslíka za pä• dní a nerozpustené látky.
(6) Ak pri prevádzke plavidla vznikajú splaškové odpadové vody alebo iné druhy odpadových vôd, ktoré nemožno do vôd vypúš•a•, je jeho prevádzkovate¾ povinný
vybavi• plavidlo zariadením na ich akumuláciu a za bráni• ich únikom. Povinnos• vybavi• plavidlo zariadením na akumuláciu a zabráni• ich únikom sa vz•ahuje
aj na nebezpeèné látky. Prevádzkovate¾ plavidla musí
vies• evidenciu o množstve a likvidácii týchto vôd
a o nebezpeèných látkach.
(7) Zakazuje sa zásobovanie plavidiel pohonnými látkami alebo prevádzkovými hmotami mimo prístavu, ak
ich objem v jednotlivých prípadoch je väèší ako 50 litrov, s výnimkou, ak túto èinnos• zabezpeèujú obslužné
plavidlá.

) § 8 zá kona è. 17/1992 Zb.
) § 18 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 272/1994 Z. z. v znení ne skorších predpisov.
26
) § 23 ods. 1 zákona è. 338 /2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zá kona è. 580/2003 Z. z.
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(8) Ak to vyžaduje ochrana zdravia a bezpeènos•
osôb, ochrana kvality vôd a vodných ekosystémov,
ochrana vodných stavieb a zariadení, môže orgán štátnej vodnej správy upravi•, obmedzi•, prípadne zakáza•
používanie vôd na plavbu.
(9) Pôsobnos• orgánu štátnej správy pre vnútrozemskú plavbu pod¾a osobitného predpisu 27) nie je tým
dotknutá.
§ 20
Používanie banských vôd
(1) Na používanie banských vôd pre vlastnú potrebu
právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikate¾a
v banskej èinnosti28) sa nevyžaduje povolenie ani sú hlas orgánu štátnej vodnej správy.
(2) Ak právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je
podnikate¾om, nepotrebuje pri svojej banskej èinnosti
banské vody na vlastnú prevádzku, je povinná umožni•
odber a iné používanie nepotrebného množstva banských vôd tým, ktorým orgán štátnej vodnej správy vydal povolenie na ich používanie.
(3) Do banských vôd možno vypúš•a• iné vody, 29) ktoré vznikli použitím banských vôd a ktoré obsahujú nerozpustné látky pochádzajúce z vybagrovaného materiálu, len po ich predchádzajúcej úprave, ktorou sa
dosiahne limitná hodnota zneèistenia ustanovená vo
vykonávacom predpise 30) (§ 81 ods. 1) pre priemyselné
odpadové vody z •ažby a spracovania kameniva.
§ 21
Povolenie na osobitné užívanie vôd
(1) Povolenie na osobitné užívanie vôd je potrebné, ak
nejde o používanie vôd pod¾a § 18 až 20
a) pri povrchových vodách na
1. ich odber,
2. ich vzdúvanie a na iný spôsob akumulácie,
3. využívanie ich hydroenergetického potenciálu,
b) pri podzemných vodách na
1. ich odber,
2. ich akumuláciu,
3. ich èerpanie na úèel znižovania ich hladiny,
4. umelé zvyšovanie ich množstva povrchovou vodou,
c) na vypúš•anie odpadových vôd a osobitných vôd do
povrchových vôd alebo do podzemných vôd,
d) na vypúš•anie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd alebo do podzemných vôd,
e) na využívanie povrchových vôd alebo podzemných
vôd na hospodársky chov rýb alebo na chov vodnej
hydiny, prípadne iných vodných živoèíchov na úèely
podnikania,
f) na èerpanie zneèistených podzemných vôd na úèely
zníženia ich zneèistenia alebo zníženia zneèistenia
27

)
)
29
)
30
)
28

Strana 3539

horninového prostredia a na ich následné vypúš•anie do týchto vôd, prípadne do povrchových vôd,
g) na èerpanie podzemných vôd a ich vypúš•anie do povrchových vôd alebo do podzemných vôd pri hydrogeologickom prieskume a pri zakladaní stavieb,
h) na zavlažovanie a odvodòovanie pozemkov vodnými
stavbami,
i) na iné osobitné užívanie povrchových vôd a podzemných vôd.
(2) Povolenie na osobitné užívanie vôd vydáva orgán
štátnej vodnej správy fyzickým osobám a právnickým
osobám. Orgán štátnej vodnej správy urèí úèel, rozsah,
èas povolenia na osobitné užívanie vôd, povinnosti
a podmienky, za ktorých sa vydáva, prièom v povolení
a) na odber povrchových vôd alebo podzemných vôd
urèí ich množstvo, prípadne èasový interval odberu,
a ak odber trvá dlhšie ako jeden rok, môže urèi• aj
výšku roèného odberu,
b) na odber povrchových vôd a podzemných vôd
v množstve uvedenom v § 6 ods. 5 urèí povinnos• mera• odoberané množstvo vôd, nevyužité množstvo
podzemných vôd v prameni a hladinu podzemnej
vody vodárenského zdroja,
c) na odber povrchových vôd urèených na zásobovanie
pitnou vodou urèí povinnos• pravidelne monitorova•
kvalitu týchto vôd,
d) na vypúš•anie odpadových vôd a osobitných vôd urèí
miesto a spôsob ich vypúš•ania, množstvo vypúš•aných odpadových vôd a osobitných vôd a prípustné
hodnoty zneèistenia pod¾a jednotlivých ukazovate¾ov (ïalej len „prípustná hodnota zneèistenia“) s výnimkou vypúš•ania odpadových vôd z od¾ahèovacích objektov pod¾a § 36 ods. 9 a vypúš•ania vôd do
toho istého hydrogeologického kolektora pod¾a § 37
ods. 6; pri vypúš•aní odpadových vôd v množstve
uvedenom v § 6 ods. 6 aj povinnos• sledova• kvalitatívne a kvantitatívne hodnoty a oznamova• výsledky
tohto sledovania orgánu štátnej vodnej správy.
(3) Povolenie na osobitné užívanie vôd nie je potrebné
na
a) odbery povrchových vôd a podzemných vôd pri zis•ovaní a hodnotení stavu týchto vôd,
b) vypúš•anie vyèistených splaškových odpadových
vôd z plavidiel,
c) jednorazový odber povrchových vôd alebo podzemných vôd pri záchranných prácach, mimoriadnych
udalostiach, požiaroch a iných živelných pohromách,
d) cvièenie hasièských jednotiek, polície alebo ozbrojených síl Slovenskej republiky; takéto užívanie vôd
pri cvièení treba vopred prerokova• s orgánom štátnej vodnej správy a so Štátnou plavebnou správou,
a ak ide o vodný tok, oznámi• správcovi vodného
toku,
e) zásah hasièských jednotiek, polície alebo ozbrojených síl Slovenskej republiky a na zásah ozbroje-

Zákon è. 338/2000 Z. z. v znení zákona è. 580/2003 Z. z.
§ 40 ods. 2 písm. a) zákona è. 44/1988 Zb.
§ 40 ods. 4 zákona è. 44/1988 Zb. v znení zákona Slovenskej národnej rady è. 498/1991 Zb.
Príloha è. 3 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky è. 491/2002 Z. z.
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ných síl Slovenskej republiky v èase vojny a vojnového stavu pod¾a osobitného predpisu. 31)
(4) Povolenie na vypúš•anie odpadových vôd do po vrchových vôd možno vyda• najviac na 10 rokov, a ak
odpadové vody obsahujú obzvláš• škodlivé látky, najviac na štyri roky. Povolenie na vypúš•anie odpadových
vôd do podzemných vôd možno vyda• na štyri roky, ak
tento zákon neustanovuje inak.
(5) Orgán štátnej vodnej správy môže platnos• povolenia predåži•, ak sa nezmenia podmienky, za ktorých
bolo povolenie vydané.
(6) Povolenie na odber povrchových vôd alebo pod zemných vôd a na využívanie hydroenergetického po tenciálu povrchových vôd a na využívanie energetického potenciálu podzemných vôd nezaruèuje odber
týchto vôd v povolenom množstve ani v potrebnej kvalite.
(7) Orgán štátnej vodnej správy je viazaný pri povo¾ovaní odberu
a) vôd z vodného toku prietokom vody vo vodnom toku,
ktorý ešte umožòuje všeobecné užívanie povrchových vôd a zabezpeèuje funkcie vodného toku a zachovanie vodných ekosystémov v òom (ïalej len „minimálny zostatkový prietok“),
b) podzemných vôd hladinou podzemnej vody, ktorá
ešte umožòuje trvalo udržate¾né využívanie vodných
zdrojov a riadnu funkciu vodných útvarov s nimi súvisiacich (ïalej len „minimálna hladina podzemných
vôd“).
§ 22
Prechod práv a povinností vyplývajúcich
z povolenia na osobitné užívanie vôd a užívanie vôd
tre•ou osobou
(1) Ak orgán štátnej vodnej správy neustanovuje
inak, práva a povinnosti vyplývajúce z povolenia na
osobitné užívanie vôd, ktoré boli vydané na úèel spojený s vlastníctvom majetku, prechádzajú na ïalšieho
nadobúdate¾a takého majetku, ak bude tento majetok
naïalej slúži• úèelu, na ktorý bolo povolenie na osobitné užívanie vôd vydané. Ïalší nadobúdatelia sú povinní oznámi• orgánu štátnej vodnej správy, že došlo
k prechodu alebo prevodu vlastníctva majetku, s ktorým bolo spojené povolenie na osobitné užívanie vôd,
do dvoch mesiacov odo dòa jeho uskutoènenia.
(2) Právnická osoba alebo fyzická osoba môže na základe kladného stanoviska orgánu štátnej vodnej správy umožni• užívanie vôd v súlade s povolením na osobitné užívanie vôd tretej osobe.
(3) Ak výdatnos• využívaného zdroja podzemných
vôd prevyšuje potrebu užívate¾a, orgán štátnej vodnej
správy môže rozhodnú• o použití prebytku vody a o spôsobe prevádzkovania takého zdroja.
31
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§ 23
Povolenie na niektoré èinnosti
(1) Povolenie orgánu štátnej vodnej správy je potrebné na
a) vysádzanie, stínanie a odstraòovanie stromov a krov
v korytách vodných tokov (ïalej len „koryto“), na pobrežných pozemkoch a v inundaèných územiach,
b) •ažbu piesku, štrku, bahna (ïalej len „rieèny materiál“) s výnimkou lieèivého bahna z pozemkov tvoriacich koryto,
c) zasypávanie odstavených ramien vodných tokov,
moèiarov a odkrytých podzemných vôd.
(2) Povolenie pod¾a odseku 1 písm. a) a b) nie je potrebné, ak tieto èinnosti vykonáva správca vodného
toku v súvislosti so správou vodného toku.
(3) Ten, kto vykonáva •ažbu povolenú pod¾a odseku 1
písm. b), je povinný po jej skonèení zamera• a zakresli•
skutoèný stav miesta •ažby do technickej dokumentácie a túto dokumentáciu odovzda• orgánu štátnej vodnej správy a správcovi vodného toku.
§ 24
Zmena alebo zrušenie povolenia
na osobitné užívanie vôd
(1) Orgán štátnej vodnej správy môže z vlastného
podnetu ním vydané povolenie na osobitné užívanie
vôd zmeni• alebo zruši•, ak
a) pri výkone povolenia na osobitné užívanie vôd dôjde
k závažnému alebo opakovanému porušeniu povinností urèených týmto zákonom alebo urèených na
jeho základe,
b) oprávnený nevyužíva vydané povolenie na osobitné
užívanie vôd bez vážneho dôvodu dlhšie ako dva
roky,
c) rozsah vydaného povolenia na osobitné užívanie vôd
dlhodobo presahuje skutoènú potrebu oprávneného,
d) si to vyžaduje plnenie plánu manažmentu povodí,
programu opatrení a plnenie opatrení na dosiahnutie kvality vôd vo vodných útvaroch povrchových vôd
urèených na odber vody pre pitnú vodu, vôd vhod ných na kúpanie a vôd vhodných pre život a reprodukciu pôvodných druhov rýb.
(2) Orgán štátnej vodnej správy zmení alebo zruší
ním vydané povolenie na osobitné užívanie vôd, ak dôjde k zmene
a) kvalitatívnych cie¾ov alebo limitných hodnôt zneèistenia,
b) podmienok rozhodujúcich na vydanie povolenia na
osobitné užívanie vôd.
§ 25
Zánik povolenia na osobitné užívanie vôd
Povolenie na osobitné užívanie vôd zaniká
a) uplynutím èasu, na ktorý bolo vydané,
b) zánikom právnickej osoby alebo smr•ou fyzickej oso-

) Èl. 2 a 3 ústavného zá kona è. 227/2002 Z. z. o bezpeènosti štátu v èase vojny, vojnového stavu, vý nimoèného stavu a núdzového stavu.
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by, alebo jej vyhlásením za màtvu, ktorej bolo povolenie na osobitné užívanie vôd vydané, ak nedošlo
k prechodu oprávnenia na ïalšieho nadobúdate¾a
pod¾a § 22 ods. 1,
c) zánikom vodnej stavby umožòujúcej osobitné užívanie vôd, ak orgán štátnej vodnej správy do jedného
roka po zániku vodnej stavby neurèí lehotu na jej obnovenie; v takomto prípade povolenie na osobitné
užívanie vôd zaniká uplynutím tejto lehoty.
§ 26
Povolenie na vodné stavby
(1) Povolenie orgánu štátnej vodnej správy sa vyžaduje na uskutoènenie, zmenu alebo na odstránenie vodnej stavby. Stavebné úpravy na vodnej stavbe možno
uskutoèòova• na základe povolenia alebo ohlásenia orgánu štátnej vodnej správy. Na uskutoènenie jednoduchého vodného zariadenia sa nevyžaduje povolenie ani
ohlásenie orgánu štátnej vodnej správy.
(2) V povolení na vodné stavby orgán štátnej vodnej
správy urèí záväzné podmienky32) na uskutoènenie
stavby a užívanie stavby.
(3) Pri vodných stavbách má orgán štátnej vodnej
správy pôsobnos• stavebného úradu pod¾a osobitného
predpisu 33) s výnimkou pôsobnosti vo veciach územného rozhodovania a vyvlastnenia. Orgán štátnej vodnej
správy, ktorý je príslušný na povolenie vodnej stavby,
rozhoduje aj o užívaní stavby vydaním kolaudaèného
rozhodnutia.34)
(4) Povolenie orgánu štátnej vodnej správy na uskutoènenie, zmenu alebo odstránenie vodnej stavby je súèasne
stavebným povolením35) a povolenie na jej uvedenie do
prevádzky je súèasne kolaudaèným rozhodnutím. 36)
(5) Pri povo¾ovaní, výstavbe a prevádzke vodných stavieb je potrebné sústavne sledova• a hodnoti• ich vplyv
na povrchové vody a podzemné vody a prihliada• na záujmy rybárstva a na ochranu prírody a krajiny a dba•,
aby sa využívaním jednej prirodzenej vlastnosti vody
neznemožnilo využívanie iných prirodzených vlastností vody. Pri súbehu záujmov o využívanie prirodzených
vlastností vody môže orgán štátnej vodnej správy podmieni• povolenie na uskutoènenie vodnej stavby
a) jej použite¾nos•ou na viac úèelov s využívaním viacerých prirodzených vlastností vody pre viacerých užívate¾ov,
b) uzavretím dohody viacerých vlastníkov o uskutoènení spoloènej vodnej stavby a o uzavretí dohody
o jej budúcej prevádzke.
(6) Pri povo¾ovaní výstavby vodovodného potrubia verejného vodovodu alebo stokovej siete verejnej kanalizácie mimo zastavaného územia obce môže orgán štátnej vodnej správy rozhodnú•, v akom rozsahu ich
možno uskutoèni• a prevádzkova• na cudzom pozem32

)
)
34
)
35
)
36
)
37
)
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ku; oprávnenia stavebníka na uskutoènenie vodnej
stavby vznikajú nadobudnutím právoplatnosti takéhoto rozhodnutia.
(7) Za obmedzenie vlastníckeho práva k pozemku
pod¾a odseku 6 patrí ich vlastníkom náhrada pod¾a
osobitného predpisu. 37) V sporoch o náhradu rozhoduje súd.
(8) Ak zanikne povolenie na osobitné užívanie vôd,
orgán štátnej vodnej správy môže rozhodnú• o podmienkach ïalšieho ponechania alebo odstránenia vodnej stavby, ktorá umožòovala povolené nakladanie
s vodou.
§ 27
Súhlas
(1) Súhlas orgánu štátnej vodnej správy sa vydáva na
uskutoènenie, zmenu alebo odstránenie stavieb a za riadení alebo na èinnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie pod¾a tohto zákona, ktoré však môžu ovplyvni•
stav povrchových vôd a podzemných vôd. Súhlas je potrebný, ak ide o
a) stavby vo vodách a na pobrežných pozemkoch, stavby v inundaènom území a v ochranných pásmach
vodárenských zdrojov alebo stavby vo vzdialenosti
do 23 m od vzdušnej päty ochrannej hrádze,
b) ropovody a iné líniové produktovody na prepravu nebezpeèných látok, dia¾nice, cesty a miestne komunikácie,
c) sklady, nádrže a skládky nebezpeèných látok, stavby umožòujúce podzemné skladovanie látok v zemských dutinách,
d) stavby ve¾kokapacitných fariem, ktorými sú farmy
s kapacitou ustajnených zvierat väèšou ako 400 ks
dojníc, 600 ks teliat, 500 ks mladého dobytka, 500
ks výkrmu hovädzieho dobytka, 5 000 ks výkrmu
ošípaných, produkèné farmy s kapacitou 700 ks
prasníc s odchovom prasiatok do 30 kg živej váhy,
800 ks oviec, 50 000 ks nosníc, 10 000 ks brojlerov
a 100 000 ks mládok,
e) umiestòovanie a odstraòovanie zariadení vo vodnom toku a v odkrytých podzemných vodách a na ich
brehu, najmä zariadení monitorovacieho systému
a informaèného systému na pozorovanie hladiny,
množstva a kvality vody a zariadení neslúžiacich
plavbe ani správe vodného toku,
f) leteckú aplikáciu hnojív a chemických látok na
ochranu rastlín alebo na nièenie škodcov alebo buriny v chránených vodohospodárskych oblastiach
a v ochranných pásmach vodárenských zdrojov.
(2) Orgán štátnej vodnej správy môže urèi• podmienky a èas platnosti súhlasu.
(3) Orgán štátnej vodnej správy pri vydávaní súhlasu
na stavby a zariadenia pod¾a odseku 1 písm. c) vychá-

§ 66 zákona è. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
§ 120 zákona è. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
§ 77 zákona è. 50/1976 Zb.
§ 66 a 120 zákona è. 50/1976 Zb. v znení ne skorších predpisov.
§ 76 ods. 1 a § 120 zákona è. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
Štvrtá èas• zákona è. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
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dza z ustanovení § 39 ods. 2 a 3 a môže požadova• vykonanie predchádzajúceho zis•ovania postupom pod¾a
§ 37 ods. 1.
(4) Súhlas pod¾a odseku 1 nie je potrebný na doèasné
stavby, zariadenia alebo èinnosti, ktoré sú potrebné pri
cvièení jednotiek armády, polície alebo požiarnej ochrany; v týchto prípadoch sa vyžaduje predchádzajúce prerokovanie s orgánom štátnej vodnej správy a ak sa stavby alebo èinnosti týkajú vodného toku, aj so správcom
vodného toku.
(5) Súhlas pod¾a odseku l písm. a) až d), ktorý je podkladom na konanie pod¾a osobitných predpisov, zaniká, ak sa takéto konanie nezaèalo do jedného roka od
vydania súhlasu.
§ 28
Vyjadrenie
(1) Pred zhotovením projektovej dokumentácie stavby alebo zmeny stavby je stavebník povinný požiada•
orgán štátnej vodnej správy o vyjadrenie k zámeru stavby, èi je predpokladaná stavba alebo zmena stavby
možná z h¾adiska ochrany vodných pomerov a za akých
podmienok ju možno uskutoèni• a užíva•.
(2) Vyjadrenie je potrebné aj na
a) pripravované technologické úpravy vo výrobnom
procese alebo v objeme výroby, ak majú vplyv na nakladanie s vodami,
b) neinvestièné úpravy vodných stavieb a iných stavieb
a zariadení, ak môžu ovplyvni• množstvo alebo kvalitu povrchových vôd alebo podzemných vôd,
c) •ažbu piesku a štrku a na zemné práce, ak pri nich
môže dôjs• k odkrytiu hladiny podzemných vôd alebo k prepadu ich nadložia do podzemných vôd,
d) geologické práce38) a zemné práce vykonávané na
inundaèných územiach a v ochranných pásmach
vodárenských zdrojov,
e) schválenie a zmenu lesného hospodárskeho plánu
a súhrnného lesného hospodárskeho plánu39) v chránených vodohospodárskych oblastiach a v ochranných pásmach vodárenských zdrojov.
(3) Vyjadrenie nie je rozhodnutím v správnom konaní
a nenahrádza povolenie ani súhlas orgánu štátnej vodnej správy vydávané pod¾a tohto zákona.
§ 29
Evidencia o vodách
(1) Evidencia o vodách je základnou evidenciou o stave vôd, o právach a povinnostiach právnických osôb
a fyzických osôb pri nakladaní s vodami a ich ochrane.
Evidujú sa v nej rozhodnutia orgánov štátnej vodnej
správy a ich zmeny, údaje o zis•ovaní výskytu a hodnotení stavu povrchových vôd a podzemných vôd a ïalšie
údaje potrebné na výkon štátnej vodnej správy.
(2) Evidencia o vodách sa èlení na evidenciu
38
39
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a) vodných útvarov povrchových vôd a podzemných
vôd,
b) množstiev a kvality vody vo vodných útvaroch vrátane ich ovplyvòovania ¾udskou èinnos•ou,
c) práv a povinností vyplývajúcich z rozhodnutí orgánov štátnej vodnej správy,
d) chránených území a ostatných území chránených
pod¾a tohto zákona.
(3) Orgány štátnej vodnej správy vedú evidenciu nimi
vydaných povolení, súhlasov a iných rozhodnutí a poverená osoba vedie súhrnnú evidenciu o vodách pod¾a
èlenenia v odseku 2.
(4) Zápisy v evidencii o vodách majú evidenèný charakter a osvedèujú zapísané údaje až do èasu, kým sa
nepreukáže ich zmena.
(5) Evidencia o vodách je prístupná verejnosti. Každý
má právo robi• si z nej výpisy u poverenej osoby a na
príslušnom orgáne štátnej vodnej správy.
PIATA ÈAS•
OCHRANA VODNÝCH POMEROV
A VODÁRENSKÝCH ZDROJOV
§ 30
Všeobecné povinnosti
(1) Ten, kto vykonáva èinnos•, ktorá môže ovplyvni•
stav povrchových vôd a podzemných vôd a vodných pomerov, je povinný vynaloži• potrebné úsilie na ich
uchovanie a ochranu.
(2) Vlastník, správca alebo nájomca (ïalej len „vlastník“) po¾nohospodárskych pozemkov a lesných pozemkov je povinný ich obhospodarova• takým spôsobom,
ktorý nielen zachová vhodné podmienky na výskyt vôd,
ale aj napomáha zlepšovanie vodných pomerov; je po vinný najmä zabraòova• škodlivým zmenám odtokových pomerov, splavovaniu pôdy a dba• o udržiavanie
pôdnej vody a o zlepšenie retenènej schopnosti územia.
(3) Orgán štátnej vodnej správy môže uloži• vlastníkom po¾nohospodárskych pozemkov a lesných pozemkov vykona• opatrenia smerujúce k splneniu povinností uvedených v odseku 2.
§ 31
Chránená vodohospodárska oblas•
(1) Územie, ktoré svojimi prírodnými podmienkami
tvorí významnú prirodzenú akumuláciu vôd, vláda
môže vyhlási• za chránenú vodohospodársku oblas•.
(2) V chránenej vodohospodárskej oblasti možno plánova• a vykonáva• èinnos•, len ak sa zabezpeèí všestranná ochrana povrchových vôd a podzemných vôd
a ochrana podmienok ich tvorby, výskytu, prirodzenej
akumulácie vôd a obnovy ich zásob.
(3) V chránenej vodohospodárskej oblasti musia by•
výrobné záujmy, dopravné záujmy a iné záujmy zosúla-

) § 2 ods. 3 zá kona è. 313/1999 Z. z.
) § 3 a 4 zákona Slovenskej národnej rady è. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva v znení neskorších predpisov.
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dené s požiadavkami pod¾a odseku 2 už pri spracúvaní
koncepcií rozvoja územia a územnoplánovacej dokumentácie.
(4) V chránenej vodohospodárskej oblasti sa zakazuje
a) stava• alebo rozširova•
1. nové priemyselné zdroje alebo jestvujúce priemyselné zdroje, v ktorých sa vyrábajú alebo na výrobu používajú nebezpeèné látky, s výnimkou rozširovania a prestavby jestvujúcich priemyselných
zdrojov, ktorými sa dosiahne úèinnejšia ochrana
vôd, a nových priemyselných zdrojov, ak sa uplatnia najlepšie dostupné techniky zabezpeèujúce
vysoký stupeò ochrany vôd,
2. nové priemyselné zdroje alebo jestvujúce priemyselné zdroje, ktoré produkujú priemyselné odpadové vody obsahujúce obzvláš• škodlivé látky,
3. ropovody a iné líniové produktovody na prepravu
nebezpeèných látok,
4. sklady ropných látok s celkovou kapacitou väè šou ako 1 000 m 3, na Žitnom ostrove40) s celkovou
kapacitou väèšou ako 200 m3 a s kapacitou jednotlivých nádrží väèšou ako 50 m3,
5. veterinárne asanaèné zariadenia a sanitárne bi túnky,
6. stavby ve¾kokapacitných fariem,
7. stavby hromadnej rekreácie alebo individuálnej
rekreácie bez zabezpeèenia èistenia komunálnych odpadových vôd,
b) vykonáva• leteckú aplikáciu hnojív a chemických látok na ochranu rastlín alebo na nièenie škodcov alebo buriny v blízkosti povrchových vôd a odkrytých
podzemných vôd, kde môže dôjs• k zneèisteniu vôd
alebo k ohrozeniu kvality a zdravotnej bezchybnosti
vôd,
c) vykonáva• plošné odvodnenie lesných pozemkov
v takom rozsahu, ktorým sa podstatne narušia vodné pomery v chránenej oblasti prirodzenej akumulácie vôd,
d) odvodòova• po¾nohospodárske pozemky vo výmere
väèšej ako 50 ha súvislej plochy,
e) •aži• rašelinu v množstve väèšom ako 500 000 m3 na
jednom mieste,
f) •aži• nevyhradené nerasty41) povrchovým spôsobom
alebo vykonáva• iné zemné práce, ktorými sa odkryje súvislá hladina podzemných vôd, s výnimkou •ažby s možnos•ou následného vodohospodárskeho využitia priestoru ložiska,
g) uklada• rádioaktívny odpad,
h) budova• skládky na nebezpeèný odpad.
(5) Pri pasení hospodárskych zvierat na území chránenej vodohospodárskej oblasti treba dba• na ochranu
pôdy proti erózii a na ochranu povrchových vôd.
(6) Zákaz pod¾a odseku 4 písm. d) až f) sa nevz•ahuje
40
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na èinnos•, pri ktorej sa na základe hydrogeologického
prieskumu preukáže, že neovplyvní využite¾né množ stvo podzemnej vody v zbernej oblasti. Zákaz pod¾a odseku 4 písm. e) sa nevz•ahuje na uskutoènenie vodnej
nádrže.
(7) Orgán štátnej vodnej správy môže v jednotlivých
prípadoch povoli• výnimku zo zákazu pod¾a odseku 4
písm. a) tretieho bodu, ak ide o verejnoprospešnú stavbu pod¾a osobitného predpisu42) alebo ak sa v procese
posudzovania vplyvov na životné prostredie pod¾a osobitného predpisu43) preukáže, že navrhované technické
opatrenia zabezpeèia úèinnú ochranu vôd a vodných
pomerov.
§ 32
Ochranné pásma vodárenských zdrojov
(1) Na ochranu výdatnosti kvality a zdravotnej bez chybnosti vody vodárenských zdrojov, ktoré sa využívajú, orgán štátnej vodnej správy urèí ochranné pásma
na základe posudku orgánu na ochranu zdravia. 44) Ak
to vyžadujú závažné okolnosti, môže orgán štátnej vodnej správy urèi• ochranné pásma aj pre využite¾né vodárenské zdroje a pre vodné zdroje urèené na odber pre
pitnú vodu s kapacitou nižšou, ako sú definované vodárenské zdroje. Urèené ochranné pásma sú súèasne
pásmami hygienickej ochrany pod¾a osobitného predpisu.45)
(2) Ochranné pásma vodárenských zdrojov sa èlenia
na ochranné pásmo I. stupòa, ktoré slúži na jeho
ochranu v bezprostrednej blízkosti miesta odberu vôd
alebo záchytného zariadenia, a na ochranné pásmo II.
stupòa, ktoré slúži na ochranu vodárenského zdroja
pred ohrozením zo vzdialenejších miest. Na zvýšenie
ochrany vodárenského zdroja môže orgán štátnej vodnej správy urèi• aj ochranné pásmo III. stupòa.
(3) Ak podmienky na území ochranného pásma
I. stupòa zabezpeèujú v dostatoènej miere ochranu
výdatnosti, kvality a zdravotnej bezchybnosti vodárenského zdroja, ïalšie stupne ochranných pásiem sa
neurèujú.
(4) Návrh na urèenie ochranných pásiem vodárenského zdroja je povinný poda• ten, kto má povolenie na
odber vody, alebo ten, kto žiada o povolenie na odber
vody z vodárenského zdroja. Pri odberoch vody z vodárenských nádrží návrh na urèenie ochranných pásiem
je povinný poda• vlastník alebo stavebník vodnej stavby slúžiacej na vzdúvanie vody v tejto vodárenskej nádrži. Súèas•ou návrhu na urèenie ochranných pásiem
vodárenského zdroja podzemnej vody je odborný hydrogeologický posudok.
(5) Rozhodnutím o urèení ochranných pásiem vodárenského zdroja sa urèia ich hranice a spôsob ochrany,

) Na ria de nie vlá dy Slo ven skej re pub li ky è. 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 kona è. 44/1988 Zb. v znení ne skorších predpisov.
42
) Napríklad na riadenie vlády Slovenskej republiky è. 64/1998 Z. z., ktorým sa vyhlasuje záväzná èas• územného plánu ve¾kého územného celku Bratislavský kraj v znení neskorších predpisov.
43
) Zákon Národnej rady Slovenskej re publiky è. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení ne skorších predpisov.
44
) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 272/1994 Z. z. v znení ne skorších predpisov.
45
) § 4 ods. 1 písm. j) zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 272/1994 Z. z.
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najmä zákazy alebo obmedzenia èinností, ktoré poškodzujú alebo ohrozujú množstvo a kvalitu vody alebo
zdravotnú bezchybnos• vody vodárenského zdroja, ako
aj technické úpravy na ochranu vodárenského zdroja
a iné opatrenia, ktoré sa majú v ochrannom pásme vykona•. Práva a povinnosti vyplývajúce z rozhodnutí
o urèení ochranných pásiem vodárenského zdroja prechádzajú na ïalšieho nadobúdate¾a alebo užívate¾a
majetku, s ktorým sú tieto práva a povinnosti spojené.
(6) Za preukázané obmedzenie užívania pozemkov
v ochranných pásmach vodárenských zdrojov patrí
vlastníkovi pozemkov náhrada majetkovej ujmy v primeranom a preukázate¾nom rozsahu, ktorú je povinný
poskytnú• na jeho žiados• ten, kto odoberá vodu, alebo
ten, kto žiada o povolenie na odber vody z vodárenského zdroja; pri vodárenskej nádrži vlastník alebo stavebník vodnej stavby slúžiacej na vzdúvanie vody vo vodárenskej nádrži. Majetkovú ujmu možno uhradi• na
základe dohody o urèení výšky za roèné, prípadne dlhšie obdobie alebo dohody o jednorazovej náhrade. Ak sa
nedosiahne dohoda, výška majetkovej ujmy sa urèí na
základe znaleckého posudku pod¾a osobitného predpisu.46) Pozemky v ochrannom pásme I. stupòa možno vo
verejnom záujme vyvlastni•.37)
(7) Náklady spojené s technickými úpravami na ochranu vodárenského zdroja je povinný uhradi• ten, kto odoberá vodu, alebo ten, kto žiada o povolenie na odber vody
z vodárenského zdroja; pri vodárenských nádržiach
vlastník alebo stavebník vodnej stavby slúžiacej na vzdúvanie vody.
(8) V sporoch o úhradu majetkovej ujmy a o znášaní
nákladov spojených s technickými úpravami rozhoduje
súd.
(9) Orgán štátnej vodnej správy môže rozhodnutie
o urèení ochranných pásiem vodárenského zdroja zmeni• alebo nahradi• novým rozhodnutím; ak pominuli
dôvody ochrany vodárenského zdroja, vydané rozhodnutie zruší.
§ 33
Citlivé oblasti
(1) Citlivé oblasti sú vodné útvary povrchových vôd,
a) v ktorých dochádza alebo môže dôjs• v dôsledku zvýšenej koncentrácie živín [§ 2 písm. ac)] k nežiaducemu stavu kvality vôd,
b) ktoré sa využívajú ako vodárenské zdroje alebo sú
využite¾né ako vodárenské zdroje,
c) ktoré si vyžadujú v záujme zvýšenej ochrany vôd
vyšší stupeò èistenia vypúš•aných odpadových vôd.
(2) Kritériá na identifikáciu citlivých oblastí sú uvedené v prílohe è. 3.
(3) Ministerstvo pravidelne prehodnocuje vymedzené
citlivé oblasti v èasových úsekoch nie dlhších ako štyri
roky.
46
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§ 34
Zranite¾né oblasti
(1) Zranite¾né oblasti sú po¾nohospodársky využívané územia, z ktorých odtekajú vody zo zrážok do po vrchových vôd alebo vsakujú do podzemných vôd,
v ktorých je koncentrácia dusiènanov vyššia ako
50 mg.l -1 alebo sa môže v blízkej budúcnosti prekroèi•.
(2) Kritériá na identifikáciu vôd v zranite¾ných oblastiach sú uvedené v prílohe è. 4.
(3) Ministerstvo pravidelne prehodnocuje vymedzené
zranite¾né oblasti v èasových úsekoch nie dlhších ako
štyri roky.
§ 35
Ochrana vôd pred zneèistením dusiènanmi
z po¾nohospodárskych zdrojov
(1) Ochrana vôd pred zneèistením dusiènanmi z po¾nohospodárskych zdrojov sa zabezpeèuje na po¾nohospodársky využívaných územiach najmä vykonaním
potrebných opatrení pri skladovaní, manipulácii a aplikácii prírodných hnojív a priemyselných hnojív a vhodnými spôsobmi obrábania pôdy.
(2) Zabezpeèenie všeobecne prijate¾nej úrovne ochrany vôd pred zneèis•ovaním dusiènanmi z po¾nohospodárskych zdrojov upravuje Kódex správnej po¾nohospodárskej praxe, ktorý vypracúva ministerstvo
pôdohospodárstva. Základné požiadavky na vypracovanie Kódexu správnej po¾nohospodárskej praxe sú
uvedené v èasti A prílohy è. 5.
(3) V zranite¾ných oblastiach sa zabezpeèuje zvýšená
ochrana vôd pred po¾nohospodárskym zneèistením
uplatòovaním najnovších vedeckých poznatkov a technických poznatkov, prírodných podmienok a potreby
ochrany vôd pod¾a Programu po¾nohospodárskych èinností. Základné požiadavky na vypracovanie Programu
po¾nohospodárskych èinností sú uvedené v èasti B prílohy è. 5.
(4) Ministerstvo pôdohospodárstva vydá a pravidelne
prehodnocuje Program po¾nohospodárskej èinnosti
v èasových úsekoch nie dlhších ako štyri roky pod¾a výsledkov monitorovania kvality vôd.
§ 36
Vypúš•anie odpadových vôd a osobitných vôd
do povrchových vôd
(1) Komunálne odpadové vody, ktoré vznikajú v aglomeráciách, možno odvádza• len verejnou kanalizáciou.
Tam, kde výstavba verejnej kanalizácie vyžaduje neprimerane vysoké náklady alebo jej vybudovaním sa nedosiahne výrazné zlepšenie životného prostredia, možno
použi• iné vhodné spôsoby odvádzania komunálnych
odpadových vôd, ktorými sa dosiahne rovnaká úroveò
ochrany vôd ako pri odvádzaní týchto vôd verejnou kanalizáciou.

) § 2 až 4 a prílohy è. 1 až 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 184/2003 Z. z. o podrobnostiach obsahu žiadosti o úhradu náhrady
za obmedzenie bežného obhospodarovania a o spôsobe vý poètu náhrady.
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(2) Aglomeráciou je územne ohranièená oblas•, v ktorej je osídlenie alebo hospodárska èinnos• nato¾ko rozvinutá, že je opodstatnené odvádza• z nich komunálne
odpadové vody stokovou sie•ou.
(3) V aglomeráciách od 2 000 do 10 000 ekvivalentných obyvate¾ov, ktoré nemajú vybudovanú verejnú
kanalizáciu, a v aglomeráciách menších ako 2 000 ekvivalentných obyvate¾ov, v ktorých je vybudovaná ve rejná kanalizácia bez primeraného èistenia, sa zabezpeèí vypúš•anie komunálnych odpadových vôd pod¾a
odseku 1 do 31. decembra 2015 a v aglomeráciách nad
10 000 ekvivalentných obyvate¾ov do 31. decembra
2010 pod¾a plánu rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií.47)
(4) Komunálne odpadové vody a organicky zneèistené
priemyselné odpadové vody vypúš•ané do povrchových
vôd musia pred ich vypúš•aním prejs• sekundárnym
èistením, prípadne primeraným èistením, ktoré zaruèia limitné hodnoty zneèistenia za bežných klimatických podmienok. Vo vysokohorskom prostredí, kde je
úèinnos• biologického èistenia ve¾mi nízka, môže sa od
tohto stupòa èistenia upusti•, ak sa odborným posúdením preukáže, že nedôjde k nepriaznivému vplyvu na
životné prostredie.
(5) Pri povo¾ovaní vypúš•ania odpadových vôd a osobitných vôd do povrchových vôd je orgán štátnej vodnej
správy viazaný ustanovenými ukazovate¾mi vyjadrujúcimi stav povrchových vôd, limitnými hodnotami zneèistenia v odpadových vodách a osobitných vodách
a požiadavkami na kvalitu povrchových vôd, prièom
prihliada na potrebu
a) zabezpeèenia vyhovujúceho stavu povrchových vôd
a podzemných vôd, vodných ekosystémov a na vodu
viazaných krajinných ekosystémov,
b) znižovania zneèistenia odpadových vôd v mieste ich
vzniku a možnosti opätovného používania odpadových vôd.
(6) Vypúš•anie odpadových vôd s obsahom obzvláš•
škodlivých látok z nových priemyselných zdrojov možno povoli•, len ak sa v nich uplatnia najlepšie dostupné
techniky, prièom sa prihliada na rovnos• podmienok
hospodárskej sú•aže. V záujme ochrany vôd a vodných
pomerov môže orgán štátnej vodnej správy pre vypúš•ané odpadové vody a osobitné vody urèi• prípustné
hodnoty zneèistenia prísnejšie, ako sú limitné hodnoty
zneèistenia, alebo urèi• ïalšie prípustné hodnoty zneèistenia.
(7) Prípustné hodnoty zneèistenia odpadových vôd
a osobitných vôd nemožno zabezpeèi• ich riedením
s inými vodami; toto sa nevz•ahuje na odpadové vody
vypúš•ané z technologických zariadení atómových
elektrární.
(8) Ak sa vykonajú všetky opatrenia, ktoré zamedzia
alebo zmiernia nepriaznivý vplyv vypúš•aných odpadových vôd alebo osobitných vôd na stav vody v recipiente, môže orgán štátnej vodnej správy povoli• na urèený
èas vypúš•anie odpadových vôd a osobitných vôd do
47
48

) § 37 zákona è. 442/2002 Z. z. v znení zákona è. 525/2003 Z. z.
) § 4 zá kona è. 313/1999 Z. z.
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povrchových vôd výnimoène nad rámec limitných hodnôt zneèistenia poèas
a) skúšobnej prevádzky èistiarne odpadových vôd,
b) opráv èistiarne odpadových vôd, stokovej siete alebo
jej objektov,
c) porúch technických zariadení a iných prevádzkových porúch objektov èistiarne odpadových vôd.
(9) Odpadové vody z od¾ahèovacích objektov možno
vypúš•a• do povrchových vôd v rámci povoleného vy púš•ania odpadových vôd z verejnej kanalizácie poèas
trvania prívalových dažïov. Pri výstavbe a prevádzke
stokovej siete treba vykona• s prihliadnutím na miestne pomery opatrenia na zmiernenie nepriaznivého
vplyvu vypúš•aných odpadových vôd na recipient pod¾a vykonávacieho predpisu.10)
(10) Odpadové vody zo zdravotníckych zariadení urèených na lieèbu prenosných chorôb, manipuláciu
alebo spracovanie infekèného materiálu obsahujúceho pôvodcov chorôb prenosných vodou sa musia po
vyèistení pred ich vypúš•aním dezinfikova•. Na zabezpeèenie zvýšenej ochrany vôd môže orgán štátnej vodnej správy požadova• dezinfekciu odpadových vôd aj
z iných zdravotníckych zariadení a zariadení produkujúcich infekèné vody.
(11) Vypúš•a• èistiarenský kal a obsah žúmp do po vrchových vôd a do podzemných vôd je zakázané. S èistiarenským kalom treba naklada• tak, aby sa minimalizovali nepriaznivé vplyvy na životné prostredie.
(12) Ustanovenie odseku 5 sa primerane vz•ahuje aj
na osobitné užívanie vôd povo¾ované pod¾a § 21 ods. 1
písm. f), ak vypúš•ané vody obsahujú škodlivé látky
alebo obzvláš• škodlivé látky.
(13) Vypúš•anie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd možno povoli• len vtedy, ak sú vybudované zariadenia na zachytávanie plávajúcich látok. Vypúš•anie
vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd s obsahom zneèis•ujúcich látok, ktoré môžu nepriaznivo
ovplyvni• kvalitu povrchových vôd, možno povoli• len
vtedy, ak sú vybudované aj zariadenia, ktoré zabezpeèia
ich zachytávanie.
§ 37
Vypúš•anie odpadových vôd a osobitných vôd
do podzemných vôd
(1) Orgán štátnej vodnej správy vydá povolenie na vypúš•anie odpadových vôd alebo osobitných vôd do podzemných vôd len po predchádzajúcom zis•ovaní, ktoré
môže vykona• iba oprávnená osoba pod¾a osobitného
predpisu.48) Predchádzajúce zis•ovanie sa zameria najmä na
a) preskúmanie a zhodnotenie hydrogeologických po merov príslušnej oblasti,
b) zhodnotenie samoèistiacich schopností pôdy a horninového prostredia danej lokality v príslušnej ob lasti,
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c) preskúmanie a zhodnotenie možných rizík zneèistenia a zhoršenia kvality podzemných vôd.
(2) Predchádzajúce zis•ovanie zabezpeèí žiadate¾
o vydanie povolenia na svoj náklad.
(3) Odpadové vody alebo osobitné vody s obsahom
škodlivých látok možno vypúš•a• iba do takého útvaru
podzemnej vody, ktorého voda bola na základe pred chádzajúceho zis•ovania oznaèená ako trvalo nevhodná na akéko¾vek používanie, a ak sa preukáže, že
technickými opatreniami sa zabráni rozšíreniu týchto
látok do okolitých vodných útvarov alebo nedôjde k poškodeniu iných ekosystémov.
(4) Na vydanie povolenia na vypúš•anie splaškových
odpadových vôd do podzemných vôd z osamotených
obydlí, ktoré nemožno pripoji• na verejnú kanalizáciu,
sa predchádzajúce zis•ovanie nevyžaduje, ak sa nachádzajú mimo ochranných pásiem vodárenských zdrojov.
(5) Vypúš•anie odpadových vôd a osobitných vôd
s obsahom obzvláš• škodlivých látok a vypúš•anie odpadových vôd zo zdravotníckych zariadení uvedených
v § 36 ods. 10 a z iných infekèných zariadení a z technologických zariadení atómových elektrární do podzemných vôd je zakázané.
(6) Na základe priaznivých výsledkov predchádzajúceho zis•ovania môže orgán štátnej vodnej správy povoli• vypúš•anie použitých geotermálnych vôd, osobitných vôd alebo vôd vyèerpaných pri stavebných
prácach do toho istého hydrogeologického kolektora,
z ktorého sa odobrali.
(7) Na vypúš•anie odpadových vôd a osobitných vôd
do podzemných vôd platia primerane ustanovenia § 36
ods. 4 až 7.
(8) Na vypúš•anie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd primerane platí postup pod¾a § 36 ods. 9
druhej vety; postup pod¾a odsekov 1 a 3 sa uplatní len
pri ich priamom vypúš•aní do podzemných vôd.
§ 38
Vypúš•anie odpadových vôd a osobitných vôd
do verejnej kanalizácie
(1) Na vypúš•anie priemyselných odpadových vôd
a osobitných vôd s obsahom obzvláš• škodlivých látok
do verejnej kanalizácie je potrebné povolenie orgánu
štátnej vodnej správy.
(2) Orgán štátnej vodnej správy povolí vypúš•anie
priemyselných odpadových vôd a osobitných vôd s obsahom obzvláš• škodlivých látok do verejnej kanalizácie, ak žiadate¾ preukáže, že pri ich vypúš•aní sa
a) nepoškodí stoková sie• a èistiareò odpadových vôd
a neohrozí sa zdravie zamestnancov pri ich prevádzkovaní,
b) neohrozí prevádzka èistiarne odpadových vôd, spracovanie kalu a jeho ïalšie využitie,
c) neprekroèia prípustné hodnoty zneèistenia urèené
pre vypúš•anie odpadových vôd z verejnej kanalizácie a neovplyvnia sa kvalitatívne ciele.
49
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(3) Na povo¾ovanie vypúš•ania priemyselných odpadových vôd a osobitných vôd s obsahom obzvláš• škodlivých látok do verejnej kanalizácie platí primerane
ustanovenie § 36 ods. 5.
(4) Povolenie na vypúš•anie priemyselných odpadových vôd a osobitných vôd s obsahom obzvláš• škodlivých látok do verejnej kanalizácie možno vyda• najviac
na štyri roky.
(5) Orgán štátnej vodnej správy môže platnos• povolenia na vypúš•anie priemyselných odpadových vôd
a osobitných vôd s obsahom obzvláš• škodlivých látok
do verejnej kanalizácie predåži•, ak sa nezmenia pod mienky, za ktorých sa toto povolenie vydalo.
(6) Na zmenu, zrušenie alebo doèasné obmedzenie
povolenia na vypúš•anie priemyselných odpadových
vôd a osobitných vôd s obsahom obzvláš• škodlivých látok do verejnej kanalizácie platia primeranie ustanovenia § 24 a na jeho zánik platia primerane ustanovenia
§ 25.
§ 39
Zaobchádzanie s nebezpeènými látkami
(1) Za zaobchádzanie s nebezpeènými látkami sa na
úèely tohto zákona považuje výrobný proces alebo iná
èinnos•, pri ktorej sa tieto látky vyrábajú, spracúvajú,
používajú, prepravujú a skladujú alebo sa s nimi zaobchádza iným spôsobom.
(2) Ten, kto zaobchádza s nebezpeènými látkami, je
povinný dodržiava• osobitné predpisy,49) ktoré ustanovujú, za akých podmienok možno s takýmito látkami
zaobchádza• z h¾adiska ochrany kvality povrchových
vôd a podzemných vôd. Ak zaobchádzanie s nebezpeènými látkami z h¾adiska ochrany vôd neupravujú osobitné predpisy, je ten, kto s takýmito látkami zaobchádza, povinný urobi• potrebné opatrenia, aby pri
zaobchádzaní s nimi nevnikli do povrchových vôd alebo
do podzemných vôd alebo neohrozili ich kvalitu. Takýmito opatreniami sú najmä:
a) umiestòova• stavby a zariadenia, v ktorých sa zaobchádza s nebezpeènými látkami tak, aby sa pri mimoriadnych okolnostiach mohlo úèinne zabráni•
nežiaducemu úniku týchto látok do pôdy, podzemných vôd alebo do stokovej siete a aby sa tým zabránilo ich nežiaducemu zmiešaniu s odpadovými vodami alebo s vodou z povrchového odtoku,
b) používa• len také zariadenia, technologické postupy
alebo iné spôsoby zaobchádzania s nebezpeènými
látkami, ktoré sú vhodné aj z h¾adiska ochrany vôd,
c) zabezpeèova• prevádzku stavieb a zariadení zamestnancami oboznámenými s osobitnými predpismi,
bezpeènostnými predpismi a s podmienkami urèenými na zaobchádzanie s nebezpeènými látkami
z h¾adiska ochrany vôd,
d) pravidelne vykonáva• kontroly skladov a skládok,
skúšky tesnosti potrubí, nádrží a prostriedkov na
prepravu nebezpeèných látok, ako aj vykonáva• ich
pravidelnú údržbu a opravu,
e) vybudova• a riadne prevádzkova• úèinné kontrolné

) Napríklad zá kon è. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ne skorších predpisov.
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systémy na vèasné zistenie úniku nebezpeèných látok, na pravidelné hodnotenie výsledkov sledovania
a oznamova• výsledky orgánu štátnej vodnej správy,
f) ïalšie opatrenia potrebné pod¾a charakteru nebezpeènej látky a spôsobu zaobchádzania s òou.
(3) Ten, kto pravidelne zaobchádza v rámci výrobného procesu alebo inej èinnosti s tuhými škodlivými látkami v množstve väèšom ako 1 t alebo s kvapalnými
škodlivými látkami v množstve väèšom ako 1 m 3 alebo
zaobchádza s tuhými obzvláš• škodlivými látkami
v množstve väèšom ako 0,3 t alebo s kvapalnými ob zvláš• škodlivými látkami v množstve väèšom ako
0,3 m3, je povinný vykona• okrem opatrení uvedených
v odseku 2 aj tieto opatrenia:
a) zostavi• plán preventívnych opatrení na zamedzenie
vzniku neovládate¾ného úniku nebezpeèných látok
do životného prostredia a na postup v prípade ich
úniku (ïalej len „havarijný plán“), predloži• ho orgánu štátnej vodnej správy na schválenie a oboznámi•
s ním zamestnancov,
b) vybavi• pracoviská špeciálnymi prístrojmi a prostriedkami potrebnými na zneškodnenie úniku nebezpeèných látok do vôd alebo prostredia súvisiaceho s vodou.
(4) Orgán štátnej vodnej správy môže uloži• tomu, kto
zaobchádza s nebezpeènými látkami v množstve uve denom v odseku 3, povinnos• monitorova• ich vplyv na
podzemné vody a spôsob oznamovania jeho výsledkov.
(5) Ak je zaobchádzanie s nebezpeènými látkami spojené so zvýšeným nebezpeèenstvom ohrozenia kvality
povrchových vôd alebo podzemných vôd, môže orgán
štátnej vodnej správy uloži• tomu, kto zaobchádza s nebezpeènými látkami v množstve menšom, ako je ustanovené v odseku 3 prvej vete, vykona• opatrenia pod¾a
odseku 3 písm. a) a b), prípadne uloži• aj povinnos• monitorova• vplyv zaobchádzania s nebezpeènými látkami
na podzemné vody.
(6) Kontrolu a skúšky tesnosti pod¾a odseku 2
písm. d) môže vykonáva• iba odborne spôsobilá osoba
s certifikátom na kvalifikáciu na nedeštruktívne skúšanie.
(7) S použitými obalmi nebezpeèných látok sa zaobchádza ako s nebezpeènými látkami.
(8) Ten, kto zaobchádza s obzvláš• škodlivými látkami, je povinný vies• záznamy o druhoch týchto látok,
ich množstvách, èasovej postupnosti zaobchádzania
s nimi, obsahu ich úèinných zložiek a ich vlastnostiach
najmä vo vz•ahu k vodám, k pôdnemu a horninovému
prostrediu súvisiacemu s vodou; tieto informácie poskytne roène orgánu štátnej vodnej správy najneskôr
do 31. marca nasledujúceho roka a na požiadanie poverenej osobe.
(9) Ak nedôjde k trvalému zhoršeniu kvality vôd,
môže orgán štátnej vodnej správy povoli• použitie škodlivých látok v nevyhnutnej miere a na obmedzený èas
a) na úpravu a udržiavanie vodného toku,
b) na kàmenie vodnej hydiny, rýb a iných vodných živoèíchov,
c) na dezinfekciu vody používanej na rekreaèné kúpanie,
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d) na odstránenie nežiaducej vegetácie alebo škodlivých živoèíchov vo vode,
e) na odstránenie zneèistenia z pôdy a podzemných
vôd,
f) ako indikátorové látky pri
1. meraní prietoku vody a zis•ovaní smeru prúdenia
vody,
2. hydrodynamických skúškach podzemných vôd.
(10) Umýva• motorové vozidlá a mechanizmy v povrchových vodách alebo odkrytých podzemných vodách, alebo na miestach, z ktorých by uniknuté pohonné látky alebo mazivá mohli vniknú• do povrchových
vôd a do podzemných vôd, je zakázané.
§ 40
Program znižovania zneèis•ovania vôd škodlivými
látkami a obzvláš• škodlivými látkami
(1) Ten, kto vypúš•a odpadové vody s obsahom škodlivých látok a obzvláš• škodlivých látok a osobitné vody
s obsahom škodlivých látok a obzvláš• škodlivých látok
a kto zaobchádza s nebezpeènými látkami, je povinný
postupne znižova• vypúš•ané zneèistenie do povrchových vôd a do podzemných vôd pod¾a programu znižovania zneèis•ovania vôd škodlivými látkami a obzvláš•
škodlivými látkami, ktorý schva¾uje vláda.
(2) Program znižovania zneèis•ovania vôd škodlivými
látkami a obzvláš• škodlivými látkami obsahuje
a) zoznam zdrojov zneèistenia vôd, z ktorých sa vypúš•ajú odpadové vody a osobitné vody obsahujúce
škodlivé látky a obzvláš• škodlivé látky a v ktorých
sa zaobchádza s obzvláš• škodlivými látkami, a in ventarizáciu týchto látok,
b) kvalitatívne ciele a lehoty na ich dosiahnutie,
c) urèenie druhu a spôsobu monitorovania kvalitatívnych cie¾ov v povrchových vodách a plošného zneèistenia podzemných vôd nebezpeènými látkami,
d) spôsoby a postupy znižovania škodlivých látok obsiahnutých vo vypúš•aných odpadových vodách
a postupného zamedzenia vypúš•ania obzvláš•
škodlivých látok v odpadových vodách z jestvujúcich
priemyselných zdrojov,
e) zhodnotenie výsledkov monitoringu kvalitatívnych
cie¾ov povrchových vôd a plošného zneèistenia podzemných vôd nebezpeènými látkami,
f) opatrenia zamerané na znižovanie škodlivých látok
a obzvláš• škodlivých látok obsiahnutých vo vypúš•aných odpadových vodách a opatrenia na ochranu
povrchových vôd a podzemných vôd pri zaobchádzaní s nebezpeènými látkami.
(3) Program znižovania zneèis•ovania vôd škodlivými
látkami a obzvláš• škodlivými látkami vypracúva mi nisterstvo a aktualizuje ho každých šes• rokov.
§ 41
Mimoriadne zhoršenie kvality vôd alebo
mimoriadne ohrozenie kvality vôd
(1) Mimoriadne zhoršenie kvality vôd alebo mimoriadne ohrozenie kvality vôd (ïalej len „mimoriadne
zhoršenie vôd“) je náhle, nepredvídané a závažné zhor-
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šenie alebo závažné ohrozenie kvality vôd spôsobené
vypúš•aním odpadových vôd bez povolenia alebo v rozpore s ním, alebo spôsobené neovládate¾ným únikom
nebezpeèných látok, ktoré sa prejavujú najmä zafarbením alebo zápachom vody, tukovým povlakom, vytváraním peny, výskytom uhynutých rýb na hladine vody
alebo výskytom nebezpeèných látok v prostredí súvisiacom s povrchovou vodou alebo podzemnou vodou.
(2) Ten, kto zistí príznaky mimoriadneho zhoršenia
vôd, je povinný bez zbytoèného odkladu spôsobom pod¾a miestnych pomerov ohlási• túto skutoènos• Slovenskej inšpekcii životného prostredia50) (ïalej len „inšpekcia”) alebo obvodnému úradu životného prostredia,
alebo na linku tiesòového volania 112,51) alebo obci, alebo správcovi vodného toku. Príznaky mimoriadneho
zhoršenia hranièných vôd inšpekcia oznámi Základnému medzinárodnému varovnému stredisku Slovenskej
republiky v Bratislave.
(3) Obvodný úrad životného prostredia, obec, správca vodného toku a koordinaèné stredisko záchranného
integrovaného systému odovzdajú prijaté hlásenie
pod¾a odseku 2 neodkladne inšpekcii.
(4) Za pôvodcu mimoriadneho zhoršenia vôd sa považuje ten, kto prevádzkoval zariadenie v èase, keï mimoriadne zhoršenie vôd vzniklo a keï sa preukázala príèinná súvislos• s jeho prevádzkovaním.
(5) Pôvodca mimoriadneho zhoršenia vôd je povinný
vykona• bezprostredné opatrenia na zneškodnenie mimoriadneho zhoršenia vôd, ako aj opatrenia na odstránenie jeho škodlivých následkov.
(6) Bezprostrednými opatreniami na zneškodnenie
mimoriadneho zhoršenia vôd sú:
a) neodkladné hlásenie mimoriadneho zhoršenia vôd
inšpekcii a správcovi vodného toku alebo obvodnému úradu životného prostredia,
b) èo najrýchlejšie odstránenie príèin mimoriadneho
zhoršenia vôd,
c) neodkladné vykonanie opatrení na zamedzenie ïalšieho zneèis•ovania a šírenia zneèistenia a opatrenia
na zabránenie vzniku škodlivých následkov alebo
ich zmiernenie, aby škodlivé následky boli èo naj menšie.
(7) Opatrenia na odstránenie škodlivých následkov
mimoriadneho zhoršenia vôd sú:
a) likvidácia uniknutých nebezpeèných látok,
b) sledovanie kvality ohrozenej podzemnej vody, ak je
nebezpeèenstvo prieniku nebezpeèných látok do
zeme,
c) uvedenie zasiahnutého miesta, ak je to možné, do
pôvodného stavu.
(8) Pri vykonávaní opatrení pod¾a odsekov 5 až 7 sa
pôvodca mimoriadneho zhoršenia vôd riadi havarijným
plánom a príkazmi inšpekcie.
(9) Ak sa opatrenia na zneškodnenie mimoriadneho
50

)
)
52
)
53
)
54
)
55
)
51
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zhoršenia vôd alebo opatrenia na odstránenie jeho
škodlivých následkov nedosiahnu postupom pod¾a
odseku 8, môže inšpekcia rozhodnú• o ich uložení.
(10) Inšpekcia zis•uje príèiny vzniku mimoriadneho
zhoršenia vôd, riadi práce pri jeho riešení a vydáva príkazy na vykonanie potrebných opatrení. Inšpekcia je
oprávnená vyžadova• spoluprácu orgánov štátnej správy, pôvodcu mimoriadneho zhoršenia vôd, ak je známy,
správcu vodného toku, poverenej osoby, záchranných
zložiek záchranného integrovaného systému,52) obcí
alebo iných právnických osôb a fyzických osôb. V rámci
tejto spolupráce môže inšpekcia ustanovi• z ich zástupcov pracovnú skupinu.
(11) Ten, kto sa zúèastní zis•ovania alebo zneškodòovania mimoriadneho zhoršenia vôd, je povinný poskytnú• inšpekcii potrebné údaje, informácie, technickú
pomoc a odbornú pomoc; správca vodného toku vykonáva za úhradu vo vodnom toku opatrenia na zachytávanie a odstraòovanie nebezpeèných látok, uhynutých
rýb, zabezpeèuje odber vzoriek vôd a ich rozbory a vykonáva mimoriadnu manipuláciu na vodných stavbách.
§ 42
Opatrenia na nápravu
(1) Ten, kto spôsobí poškodenie53) povrchových vôd
alebo podzemných vôd, alebo prostredia s nimi súvisiaceho (ïalej len „pôvodca poškodenia“), je povinný vykona• opatrenia na nápravu alebo uhradi• s tým spojené
náklady. Táto povinnos• sa vz•ahuje aj na nadobúdate¾a majetku,54) s ktorého existenciou alebo používaním
je uvedené poškodenie v príèinnej súvislosti. Prípadná
zodpovednos• za škodu ani trestná zodpovednos• týmto nie sú dotknuté. Na pôvodcu poškodenia, ktorý súèasne spôsobil mimoriadne zhoršenie vôd, sa vz•ahujú
aj ustanovenia § 41 ods. 5 až 8.
(2) Orgán štátnej vodnej správy môže pôvodcovi poškodenia uloži• vykona• opatrenia smerujúce k splneniu povinností uvedených v odseku 1.
(3) Ak pôvodca poškodenia nie je známy alebo nemá
vlastné sily a prostriedky na vykonanie opatrení na nápravu a hrozí nebezpeèenstvo zhoršenia stavu vôd alebo s nimi súvisiaceho prostredia, zabezpeèí vykonanie
opatrení orgán štátnej vodnej správy.
(4) Náklady na vykonanie opatrení pod¾a odseku 3 sa
uhrádzajú z prostriedkov štátneho rozpoètu. Pôvodca
poškodenia je povinný vynaložené finanèné prostriedky uhradi•; na vymáhanie týchto prostriedkov je oprávnené ministerstvo.
(5) Ak sa opatrenia na nápravu vykonávajú na ne hnute¾nostiach inej osoby, ako je pôvodca poškodenia,
ich vlastníci sú povinní strpie• obmedzenie ich obvyklého užívania na nevyhnutný èas za primeranú náhradu.55) Po vykonaní opatrení na nápravu sú tí, ktorí vy-

§ 10 zákona è. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zá konov.
§ 6 zá kona è. 129/2002 Z. z. o integrovanom zá chrannom systéme.
§ 8 zá kona è. 129/2002 Z. z.
§ 8 ods. 2 zá kona è. 17/1992 Zb.
Napríklad zá kon è. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.
§ 128 ods. 1 Obèianskeho zá konníka v znení zá kona è. 509/1991 Zb.
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konali tieto opatrenia, povinní uvies• nehnute¾nosti do
pôvodného stavu. Ak vykonaním opatrení na nápravu
vznikne škoda, na jej náhradu platia všeobecné predpisy o náhrade škody.
ŠIESTA ÈAS•
VODNÉ TOKY
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a) vodárenské toky,
b) ostatné vodné toky.
(3) Zoznam vodohospodársky významných vodných
tokov a vodárenských vodných tokov vydáva ministerstvo, ktoré zabezpeèuje aj evidenciu vodných tokov
a ich povodí.

§ 43

§ 45

Vodné toky

Zmeny koryta

(1) Vodným tokom je vodný útvar trvalo alebo obèasne teèúcich povrchových vôd po zemskom povrchu
v prirodzenom koryte alebo v umelom koryte, ktoré je
jeho súèas•ou, a ktorý je napájaný z vlastného povodia
alebo z iného vodného útvaru. Vodným tokom sú aj
vody v slepých ramenách, màtvych ramenách a odstavených ramenách, ak sú ovplyvòované hydrologickým
režimom vodného toku, ako aj vody umelo vzduté v koryte. Vodným tokom zostávajú aj povrchové vody, ktorých èas• teèie pod zemským povrchom alebo zakrytými úsekmi.

(1) Ak sa pôsobením vôd alebo iným prírodným vplyvom zmení prirodzené koryto neupraveného vodného
toku, správca vodného toku je povinný vráti• vodný tok
do pôvodného koryta alebo požiada• orgán štátnej vodnej správy, aby rozhodol o jeho ponechaní v novom koryte. Orgán štátnej vodnej správy môže rozhodnú•
o jeho ponechaní v novom koryte, ak sa zmenou koryta
zlepšili odtokové pomery, prièom musí prihliada• na
doterajšie povolenie na nakladanie s vodami a na vodné
stavby súvisiace s pôvodným korytom a súèasne vymedzí hranice nového koryta. Správca vodného toku je povinný vlastníkovi pozemku nového koryta poskytnú•
náhradu pod¾a všeobecných predpisov o náhrade škody. Ak pozemok nového koryta nemožno získa• dohodou, možno ho vo verejnom záujme vyvlastni• pod¾a
osobitného predpisu. 37)

(2) Ak preteká vodný tok po pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnute¾ností ako vodná plocha so spôsobom využitia pozemku ako vodný tok,56) je tento pozemok korytom. Ak preteká vodný tok po pozemku,
ktorý nie je takto evidovaný v katastri nehnute¾ností, je
korytom pozemok tvoriaci dno a brehy, v ktorých odtekajú vody až po brehovú èiaru.
(3) Prirodzeným korytom je pozdåžne ohranièený
zemský povrch, ktorý vznikol pôsobením teèúcej vody
a ïalších prírodných faktorov. Za prirodzené koryto sa
považuje aj koryto upraveného vodného toku.
(4) Umelým korytom je koryto, ktorého dno a brehy
sú umelo vytvorené a do ktorého je voda odvedená, najmä vodný kanál, vodný náhon a prieplav.
(5) Brehovou èiarou prirodzeného koryta je prieseènica vodnej hladiny s pri¾ahlými pozemkami, po ktorú
voda staèí preteka• medzi brehmi bez toho, aby sa vylievala do pri¾ahlého územia. Brehová èiara umelého koryta je urèená v dokumentácii stavebných úprav.
(6) Rieèny materiál v koryte je súèas•ou vodného
toku.
(7) V pochybnostiach o tom, èi ide o vodný tok, prirodzené koryto alebo umelé koryto a o hranicu koryta,
rozhodne orgán štátnej vodnej správy na základe po znania prírodných podmienok, s prihliadnutím na brehové èiary susedných úsekov vodného toku.
§ 44
Èlenenie vodných tokov
(1) Vodné toky sa z h¾adiska ich významu èlenia na
a) vodohospodársky významné vodné toky,
b) drobné vodné toky.
(2) Vodné toky sa z h¾adiska ich využitia èlenia na
56

(2) Ak sa pôsobením vôd alebo iným prírodným vplyvom zmení koryto upraveného vodného toku alebo
umelé koryto, správca vodného toku alebo vlastník
umelého koryta je povinný vráti• vodný tok do pôvodného koryta.
(3) Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa primerane použijú
aj vtedy, ak pôsobením vôd alebo iným prírodným vplyvom vznikne vo vodnom toku náplava alebo ostrov alebo ak neupravený vodný tok neopustí pôvodné koryto
a vytvorí ïalšie nové rameno.
§ 46
Inundaèné územie
(1) Inundaèným územím je územie pri¾ahlé k vodnému toku, zaplavované vyliatím vody z koryta, vymedzené záplavovou èiarou najväèšej známej alebo navrhovanej úrovne vodného stavu. Rozsah inundaèného
územia urèuje orgán štátnej vodnej správy na návrh
správcu vodného toku. Orgán štátnej vodnej správy
môže uloži• správcovi vodného toku povinnos• vypracova• a predloži• takýto návrh.
(2) Orgán štátnej vodnej správy, ktorý urèil inundaèné územie, odovzdá mapovú dokumentáciu tohto územia príslušným stavebným úradom.
(3) Ak inundaèné územie nie je urèené, vychádza sa
z dostupných podkladov o pravdepodobnej hranici územia ohrozeného povodòami.

) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 162/1995 Z. z. o katastri ne hnute¾ností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnute¾nostiam (katastrálny zákon) v znení ne skorších predpisov.
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§ 47
Ochrana vodných tokov a ich korýt
(1) Meni• smer, pozdåžny sklon a prieèny profil koryta, poškodzova• brehy, •aži• z koryta zeminu a uklada•
predmety do vodného toku, ktoré môžu ohrozi• plynulos• odtoku vody v koryte, kvalitu vôd, zdravie ¾udí a ich
bezpeènos•, prípadne uklada• takéto predmety na
miesta, z ktorých môžu by• splavené do vodného toku,
je zakázané.
(2) Zákazy pod¾a odseku 1 sa nevz•ahujú na èinnosti
vykonávané v súlade s týmto zákonom.
(3) Vlastníci stavieb, ktoré nie sú vodnými stavbami,
alebo technických zariadení umiestnených vo vodnom
toku a v inundaènom území sú povinní na vlastné náklady
a) dba• o ich riadnu údržbu a o ich statickú bezpeènos•, aby neohrozovali plynulý odtok vôd,
b) zabezpeèi• ich pred škodlivými úèinkami vôd, splaveninami a ¾adom,
c) odstraòova• nánosy a prekážky vo vodnom toku brániace jeho nehatenému odtoku.
SIEDMA ÈAS•
SPRÁVA VODNÝCH TOKOV
§ 48
Správa vodných tokov
(1) Správa vodných tokov je všestranne zameraná
starostlivos• o zachovanie a rozvoj všetkých funkcií
vodných tokov a ich korýt. Správca vodného toku je aj
správcom pozemkov korýt, ktoré sú vo vlastníctve Slovenskej republiky.3)
(2) Správu vodných tokov vykonávajú:
a) správca vodohospodársky významných vodných tokov, ktorým je štátna odborná organizácia ministerstva,
b) správcovia drobných vodných tokov, ktorými sú
správca vodohospodársky významných vodných tokov a štátne organizácie, ktorým bola prevedená
správa pod¾a § 51 ods. 1.
(3) Správa vodných tokov zahàòa tieto èinnosti:
a) sledova• stav vodných tokov a pobrežných pozemkov
z h¾adiska zabezpeèenia funkcií vodného toku,
b) udržiava• korytá v stave, ktorý zabezpeèuje ich prirodzenú alebo projektovanú prietoènos• a håbku
vody,
c) udržiava• alebo odstraòova• brehové porasty vo vodných tokoch, na pobrežných pozemkoch, prípadne
v zátopových územiach tak, aby sa nestali prekážkou odtoku vody pri povodniach a pod¾a možnosti
zachovali prírodné podmienky,
d) spevòova• brehy vodných tokov, zabezpeèova• ich
neupravené úseky brehovými porastmi,
e) udržiava• a èisti• koryto a odstraòova• naplaveniny,
¾adové a iné prekážky a doèasné ostrovy z vodného
57
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toku, èo je nevyhnutné na zabezpeèenie nehateného
odtoku alebo prietoku,
f) zabezpeèova• potrebnú úpravu vodných tokov,
g) prevádzkova• a udržiava• v riadnom stave vodné
stavby zabezpeèujúce funkcie vodného toku alebo
slúžiace vodnému toku, ktoré má správca vodného
toku v správe alebo v užívaní, prípadne je povinný
ich prevádzkova• z iného dôvodu,
h) vytvára• podmienky na odber povrchových vôd
z vodných tokov na závlahy a na ich iné užívanie,
i) vytvára• podmienky na zabezpeèenie všeobecného
používania vôd a ostatných funkcií vodného toku,
j) sledova• odber vôd a vypúš•anie odpadových vôd,
ako aj iné nakladanie s vodami vo vodnom toku,
k) sledova• vody vo vodnom toku z h¾adiska možných
príznakov mimoriadneho zhoršenia vôd,
l) poskytova• technické a iné podklady, odborné sta noviská potrebné na rozhodovanie a na inú správnu
èinnos• orgánu štátnej vodnej správy, ak ich má
k dispozícií,
m) oznamova• orgánu štátnej vodnej správy závažné nedostatky, ktoré zistí vo vodnom toku a v inundaènom území, spôsobené prírodnými vplyvmi alebo
inými vplyvmi a navrhova• opatrenia na ich odstránenie,
n) zabezpeèova• ochranu pred povodòami pod¾a osobitného predpisu57) a odvádzanie alebo preèerpávanie vnútorných vôd,
o) umiestòova• a udržiava• zariadenia na zis•ovanie
údajov vo vodnom toku,
p) zabezpeèova• úlohy prevádzkovate¾a vodnej cesty
a vytyèova• plavebnú dráhu58) za náhradu,
q) vies• evidenciu pozemkov, ktoré tvoria koryto a záplavové územie, ak sú vo vlastníctve štátu a v správe
správcu vodného toku,
r) oznamova• údaje potrebné pre vodnú bilanciu,
s) evidova• rozhodnutia a vyjadrenia orgánov štátnej
vodnej správy, ktoré sa týkajú vodných tokov, a sledova• dodržiavanie podmienok a povinností urèených v týchto rozhodnutiach.
(4) Ak ide o vodohospodársky významný vodný tok,
jeho správu okrem èinností uvedených v odseku 2 tvoria tieto èinnosti:
a) vypracova• plán údržby vodného toku a jeho prítokov,
b) spolupracova• pri prieskumných, bilanèných, kon cepèných a kontrolných èinnostiach pri zostavovaní
plánov manažmentu povodí a hodnoti• hydroenergetický potenciál vodných tokov v povodí,
c) navrhova• orgánu štátnej vodnej správy urèenie
ochranných pásiem vodárenských nádrží a sledova•
dodržiavanie podmienok ochrany v nich,
d) vypracova• a aktualizova• súhrnný manipulaèný poriadok vodných stavieb za celý hlavný vodný tok
a jeho prítoky na základe manipulaèných poriadkov
jednotlivých vodných stavieb na vodnom toku,
e) evidova• rozhodnutia a vyjadrenia orgánov štátnej
vodnej správy týkajúce sa vodných tokov èiastkového povodia,

) Šiesta èas• zákona Slovenskej ná rodnej rady è. 135/1974 Zb. o štátnej správe vo vodnom hospodárstve.
) Zákon è. 338/2000 Z. z. v znení zákona è. 580/2003 Z. z.
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f) vytvára• podmienky na odber povrchových vôd na
použitie pre pitné úèely.
(5) Pri správe vodného toku treba prihliada• na
ochranu povrchových vôd a podzemných vôd v príbrežnej zóne, na zachovanie infiltraèných podmienok a prvkov prirodzeného ekosystému, na ochranu rybárstva
a samoèistiacu schopnos• vodného toku a na zachovanie rekreaènej hodnoty a estetického vzh¾adu krajiny.
§ 49
Oprávnenia pri správe vodných tokov
(1) Správca vodného toku je oprávnený
a) pri výkone správy vstupova• v nevyhnutnom rozsahu na cudzie nehnute¾nosti, ak na to nie je potrebné
povolenie pod¾a osobitných predpisov,59)
b) v záujme starostlivosti o koryto odstraòova• alebo
novo vysádza• stromy a kry na pobrežných pozemkoch,
c) v rozsahu riadnej správy vodného toku •aži• z koryta
rieèny materiál, prípadne túto •ažbu umožòova•
tým, ktorí na òu získali povolenie na niektoré èin nosti (§ 23),
d) v rámci súhrnného manipulaèného poriadku vodných stavieb vydáva• pokyny na manipuláciu s vodnými stavbami.
(2) Pri výkone správy vodného toku a správy vodných
stavieb alebo zariadení môže správca vodného toku
užíva• pobrežné pozemky. Pobrežnými pozemkami
v závislosti od druhu opevnenia brehu a druhu vegetácie pri vodohospodársky významnom vodnom toku sú
pozemky do 10 m od brehovej èiary a pri drobných vodných tokoch do 5 m od brehovej èiary; pri ochrannej
hrádzi vodného toku do 10 m od vzdušnej a návodnej
päty hrádze.
(3) Ak je to nevyhnutné, môže orgán štátnej vodnej
správy urèi• na užívanie väèšiu šírku pobrežného pozemku, ako je uvedené v odseku 2.
(4) Ak správca vodného toku pri výkone oprávnenia
pod¾a odseku 2 spôsobí škodu, je povinný ju nahradi•
pod¾a všeobecných predpisov o náhrade škody.
(5) Správca vodného toku nezodpovedá za škody spôsobené mimoriadnou udalos•ou60) a škody vzniknuté
užívaním vodných tokov.
§ 50
Povinnosti vlastníkov pobrežných pozemkov
(1) Vlastník pobrežného pozemku je povinný
a) umožni• správcovi vodného toku výkon jeho oprávnenia,
b) dba• o ochranu vôd a zdrža• sa èinností, ktoré môžu
ovplyvni• prirodzený režim vôd vo vodnom toku, zneèisti• vodu alebo inak ohrozi• jej kvalitu, znemožni•
alebo s•aži• riadnu prevádzku a údržbu vodného
toku a s ním súvisiacich vodných stavieb,
59
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c) umožni• za náhradu umiestnenie a prevádzku
ciach, vodoètov, vodomerov a iných meracích zariadení na zis•ovanie údajov o vodnom toku alebo plavebných znakov.
(2) Výšku náhrady pod¾a odseku 1 písm. c) navrhne
ten, kto uvedené zariadenie osádza. Ak vlastník pobrežného pozemku nesúhlasí s navrhnutou výškou náhrady, rozhodne o nej súd; nárok na náhradu škody nie
je týmto dotknutý.
(3) Orgán štátnej vodnej správy môže vlastníkom pobrežných pozemkov bez náhrady zakáza• vytína• stromy a kry zabezpeèujúce stabilizáciu koryta.
(4) Ak ide o pobrežný pozemok pri drobnom vodnom
toku, je jeho vlastník povinný udržiava• breh v takom
stave, aby sa netvorili prekážky, ktoré bránia nehatenému odtoku vody, s•ažujú alebo znemožòujú prístup
k vodnému toku alebo podporujú usadzovanie plavenín alebo ukladanie splavenín.
(5) V prípade pochybností o urèenie hranice pobrežného pozemku rozhoduje orgán štátnej vodnej správy.
§ 51
Prevod správy drobného vodného toku
(1) Na základe rozhodnutia ministerstva možno správu drobného vodného toku alebo jeho uceleného úseku
previes• do správy inej štátnej organizácie, ktorej drobný vodný tok prevažne slúži.
(2) Správca vodného toku môže drobný vodný tok alebo jeho ucelený úsek prenecha• do nájmu alebo do
výpožièky61)
a) obci, v ktorej sa nachádza,
b) koncesionárovi poèas koncesnej doby k vodnej stavbe,
c) právnickej osobe a fyzickej osobe-podnikate¾ovi,
s ktorej èinnos•ou drobný vodný tok súvisí.
ÔSMA ÈAS•
VODNÉ STAVBY
§ 52
Vodné stavby
(1) Vodnými stavbami sú stavby, prípadne ich èasti,
ktoré umožòujú osobitné užívanie vôd alebo iné nakladanie s vodami. Vodnými stavbami sú najmä
a) stavby, ktorými sa upravuje, mení alebo zriaïuje koryto, vrátane terénnych úprav s tým spojených,
b) stavby na ochranu pred povodòami,
c) priehrady, vodné nádrže, rybníky, hate, hrádze a iné
stavby potrebné na nakladanie s vodami,
d) studne, stavby vodovodných potrubí, vodovodov
a ïalšie vodárenské objekty samostatne slúžiace na
úèely zásobovania vodou,
e) stavby stôk, stokové siete vrátane objektov na nich,
èistiarne odpadových vôd a iné stavby urèené na

) Napríklad zá kon è. 241/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvate¾stva v znení neskorších predpisov.
61
) § 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.
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zneškodòovanie odpadových vôd a osobitných vôd
a na ich vypúš•anie do povrchových vôd, podzemných vôd alebo do banských vôd a stavby urèené na
predchádzajúce èistenie odpadových vôd pred ich
vypúš•aním do verejnej kanalizácie,
f) stavby na zavlažovanie a odvodòovanie pozemkov,
g) stavby, ktoré sa zriaïujú na plavebné úèely v korytách alebo v iných vodných útvaroch,
h) stavby umožòujúce využívanie vôd najmä na hromadnú rekreáciu a vodné športy,
i) odkaliská vytvorené hrádzovým systémom, na ktoré
sa odpad ukladá hydraulickým spôsobom,
j) vodovodné prípojky, ak
1. slúžia na dodávku vody do priemyselných stavieb
a po¾nohospodárskych stavieb,
2. slúžia na zásobovanie skupiny stavieb, ak to vyžaduje vlastný systém rozvodných potrubí,
3. sú zriadené k stavbe, pre ktorú je zhotovené zariadenie na zvýšenie tlaku vody,
4. sú dlhšie ako 100 m a dodávajú vodu s denným
priemerným množstvom väèším ako 0,5 l za se kundu,
k) kanalizaèné prípojky do verejnej kanalizácie, ak
1. slúžia na vypúš•anie odpadových vôd z priemyselných stavieb a z po¾nohospodárskych stavieb,
2. slúžia na odvádzanie odpadových vôd z areálu
alebo zo skupiny stavieb, ak to vyžaduje samo statnú stokovú sie•,
3. slúžia na vypúš•anie odpadových vôd do verejnej
kanalizácie, ktoré vyžadujú ich predchádzajúce
èistenie,
4. sú dlhšie ako 100 m a majú vnútorný priemer
väèší ako 20 cm.
(2) V prípade pochybností, èi ide o vodnú stavbu alebo jej súèas•, rozhodne orgán štátnej vodnej správy.
§ 53
Povinnosti vlastníka vodnej stavby
Vlastník vodnej stavby je povinný
a) udržiava• vodnú stavbu v riadnom stave a zabezpeèova• jej údržbu a prevádzku tak, aby umožòovala
plynulý prietok vody a nehatený odchod ¾adu, riadnu prevádzku vodnej cesty a aby neohrozovala bezpeènos• osôb, majetku a vodohospodárskych
a iných právom chránených záujmov,
b) zabezpeèova• odborný technicko-bezpeènostný do h¾ad nad jej prevádzkou,
c) udržiava• v riadnom stave dno a brehy vodného toku
v mieste vzdutia a stara• sa v òom o nehatený odtok
vody a odchod ¾adu, najmä odstraòova• nánosy
a prekážky vo vodnom toku,
d) osadi• a udržiava• na vodnej stavbe vodnú znaèku,
ciachy, vodoèet, výstražné tabule alebo plavebné
znaky,
e) odstraòova• predmety zachytené vodnou stavbou
alebo zachytené na nej,
f) dodržiava• pokyny správcu vodného toku na dotknutom vodnom toku v prípade mimoriadnej situácie,
g) vytvára• podmienky na prirodzenú migráciu rýb
a iných vodných živoèíchov,
h) vypracova• manipulaèný poriadok vodnej stavby
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a predloži• ho na schválenie orgánu štátnej vodnej
správy,
i) dodržiava• podmienky povolenia orgánu štátnej
vodnej správy a schválený manipulaèný poriadok
vodnej stavby.
§ 54
Oprávnenia vlastníka vodnej stavby
k susedným pozemkom
(1) Na úèely uskutoènenia údržby a opráv na vodnej
stavbe sú vlastníci pozemkov susediacich s vodnou
stavbou povinní umožni• vlastníkovi vodnej stavby
vstup na tieto pozemky.
(2) Vlastník vodnej stavby je povinný dba•, aby èo
najmenej rušil užívanie susedných pozemkov a aby vykonávanými prácami nevznikli škody, ktorým možno
zabráni•; po skonèení je povinný uvies• susedný pozemok do pôvodného stavu, a ak to nie je možné, poskytnú• vlastníkovi susedného pozemku náhradu pod¾a
všeobecných predpisov o náhrade škody.
§ 55
Ochrana vodných stavieb
(1) Akýmko¾vek spôsobom poškodzova• vodné stavby
a ich funkcie, najmä •aži• zeminu z ochranných hrádzí,
vysádza• na nich dreviny, pás• na nich alebo preháòa•
cez ne hospodárske zvieratá a jazdi• po nich motorovými vozidlami s výnimkou miest na to urèených, poškodzova• ciachy, vodoèty, vodomery, iné meracie zariadenia a zariadenia slúžiace na prevádzku vodnej stavby
a poškodzova• plavebné znaky a výstražné tabule je zakázané.
(2) V záujme ochrany vodnej stavby, ak nejde o verejný vodovod a verejnú kanalizáciu, môže orgán štátnej
vodnej správy na návrh vlastníka vodnej stavby urèi•
pásmo ochrany vodnej stavby a pod¾a jej povahy zakáza• alebo obmedzi• v òom výstavbu niektorých stavieb
alebo èinností. V pásme ochrany vodnej stavby je vlastník vodnej stavby povinný poskytnú• vlastníkovi ne hnute¾nosti náhradu pod¾a všeobecných predpisov
o náhrade škody.
(3) Orgán štátnej vodnej správy môže tomu, kto po škodí vodnú stavbu alebo ohrozí jej prevádzku, uloži•
povinnos• vykona• opatrenia na odstránenie škodlivého stavu.
§ 56
Odborný technicko-bezpeènostný doh¾ad
nad vodnými stavbami
(1) Odborný technicko-bezpeènostný doh¾ad nad
vodnými stavbami je špecializovaná èinnos• zameraná
na zis•ovanie technického stavu vodných stavieb, ktorých poškodenie môže spôsobi• ohrozenie pri¾ahlého
územia, života ¾udí a majetku najmä uvo¾nením vzdúvanej alebo zadržiavanej vody. Vykonáva sa pozorovaním bezpeènosti a stability vodných stavieb, meraním
ich deformácií, sledovaním priesaku vôd, hodnotením
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výsledkov týchto pozorovaní a meraní a navrhovaním
opatrení na odstránenie zistených nedostatkov.
(2) Odborný technicko-bezpeènostný doh¾ad sa vy konáva v období prípravy vodnej stavby, jej uskutoènenia alebo rekonštrukcie a poèas prevádzky vodnej stavby až do jej uvedenia do neškodného stavu.
(3) Z h¾adiska odborného technicko-bezpeènostného
doh¾adu sa vodné stavby rozde¾ujú do I. až IV. kategórie
pod¾a bodového systému, ktorý zoh¾adòuje význam
vodnej stavby, riziko možného ohrozenia ¾udských životov a škôd na majetku v pri¾ahlom území a nebezpeèenstvo vzniku porúch na vodnej stavbe.
(4) Ministerstvo zaradí alebo preradí vodnú stavbu do
niektorej zo štyroch kategórií na základe posudku štátnej organizácie, ktorá je na výkon odborného
technicko-bezpeènostného doh¾adu ním poverená.
(5) Odborný technicko-bezpeènostný doh¾ad je povinný zabezpeèi• na svoj náklad vlastník, prípadne stavebník vodnej stavby.
(6) Pri vodných stavbách zaradených do I. a II. kategórie je ich vlastník, prípadne stavebník povinný zabezpeèi• odborný technicko-bezpeènostný doh¾ad prostredníctvom štátnej organizácie, ktorá je na výkon
odborného technicko-bezpeènostného doh¾adu poverená a ktorá zamestnáva odborne spôsobilé osoby na
výkon odborného technicko-bezpeènostného doh¾adu
(ïalej len „odborne spôsobilá osoba“). Pri vodných stavbách zaradených do III. a IV. kategórie môže odborný
technicko-bezpeènostný doh¾ad vykonáva• ich vlastník, prípadne stavebník odborne spôsobilou osobou.
(7) Pri vykonávaní odborného technicko-bezpeènostného
doh¾adu je vlastník, prípadne stavebník vodnej stavby povinný
a) urèi• zamestnanca zodpovedného za odborný
technicko-bezpeènostný doh¾ad a ohlási• ho orgánu
štátnej vodnej správy; pri vodných stavbách zaradených do I. a II. kategórie ohlási• aj odborne spôsobilú
osobu, prostredníctvom ktorej sa odborný
technicko-bezpeènostný doh¾ad vykonáva,
b) prizva• orgán štátnej vodnej správy na prehliadku
vodnej stavby, ktorá sa pri vodných stavbách zaradených do I. kategórie vykonáva najmenej raz roène,
pri vodných stavbách zaradených do II. kategórie raz
za dva roky a pri vodných stavbách zaradených do
III. a IV. kategórie raz za štyri roky,
c) zasla• správu o výsledkoch odborného technicko-bezpeènostného doh¾adu orgánu štátnej vodnej správy, ktorý vykoná technicko-bezpeènostný
dozor.
§ 57
Manipulaèný poriadok vodnej stavby
(1) Manipulaèný poriadok vodnej stavby upravuje
postup vlastníka vodnej stavby pri osobitnom užívaní
vôd a pri prevádzke vodnej stavby. Schva¾uje ho orgán
štátnej vodnej správy na návrh vlastníka vodnej stavby.
(2) Vodné stavby, pri ktorých prevádzke sa ovplyvòuje prietok vody, hladina vody alebo kvalita vody a využí-
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va hydroenergetický potenciál vo vodnom toku, možno
prevádzkova• len pod¾a schváleného manipulaèného
poriadku. Takými vodnými stavbami sú
a) vodné nádrže vrátane suchých nádrží (poldrov), do
ktorých voda priteká z vodného toku alebo odteká do
vodného toku,
b) hate s výpustným zariadením,
c) odkaliská vytvorené hrádzovým systémom,
d) kanále a odberné zariadenia okrem odberných za riadení, ktoré sú súèas•ou úpravní vôd, ktorými sa
odvádza alebo odoberá voda v množstve, ktoré
ovplyvòuje vodohospodársku bilanciu príslušného
úseku vodného toku o viac ako 20 % priemerného
roèného prietoku,
e) výpustné zariadenia okrem výpustných zariadení,
ktoré sú súèas•ou èistiarní odpadových vôd, ktorými
sa vypúš•ajú do vodného toku odpadové vody, oso bitné vody alebo podzemné vody, ktoré môžu ovplyvni• množstvo alebo zhorši• kvalitu vody v recipiente
o viac ako 20 % v príslušných ukazovate¾och, a je
možné zabezpeèi• riadené vypúš•anie týchto vôd,
f) èerpacie stanice vnútorných vôd a závlahových systémov,
g) vodné elektrárne,
h) plavebné kanále a preplavovacie zariadenia (plavebné komory).
(3) Ak to vyžaduje vodohospodárska bilancia, ohrozenie množstva alebo kvality vody a ochrana ekosystému
vodného toku, môže orgán štátnej vodnej správy uloži•
vlastníkovi inej vodnej stavby, ako je uvedené v odseku
2, povinnos• vypracova• manipulaèný poriadok vodnej
stavby a predloži• ho na schválenie orgánu štátnej vodnej správy.
(4) Správca vodohospodársky významného vodného
toku vypracúva na základe manipulaèných poriadkov
jednotlivých vodných stavieb na vodnom toku súhrnný
manipulaèný poriadok vodných stavieb za celý hlavný
vodný tok a jeho prítoky a predkladá ho na schválenie
orgánu štátnej vodnej správy.
DEVIATA ÈAS•
PÔSOBNOS• ORGÁNOV
ŠTÁTNEJ VODNEJ SPRÁVY
§ 58
Základné ustanovenia
Orgány štátnej vodnej správy sú:
a) ministerstvo,
b) krajské úrady životného prostredia,
c) obvodné úrady životného prostredia,
d) inšpekcia,
e) obce.
§ 59
Ministerstvo
(1) Ministerstvo ako ústredný orgán štátnej vodnej
správy a vodného hospodárstva
a) vykonáva štátnu vodnú správu pod¾a tohto zákona
a riadi jej výkon,
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b) zabezpeèuje zis•ovanie výskytu a hodnotenie stavu
povrchových vôd a podzemných vôd (§ 4) a urèovanie
environmentálnych cie¾ov (§ 5),
c) zabezpeèuje vypracovanie, schva¾ovanie, aktualizáciu a plnenie programu monitorovania [§ 4 ods. 14
písm. e)],
d) vypracúva program opatrení a èasový rozvrh ich realizácie na úèely zlepšenia kvality povrchových vôd
urèených na odbery pre pitnú vodu (§ 7 ods. 5),
e) zabezpeèuje identifikáciu vôd vhodných na kúpanie
(§ 8 ods. 2),
f) zabezpeèuje vypracovanie programu protieróznych
opatrení na zvyšovanie retenènej schopnosti èiast kových povodí a kontroluje jeho plnenie [§ 11 ods. 4
písm. e)],
g) zabezpeèuje vypracovanie plánov manažmentu po vodí, Vodného plánu Slovenska a ich koordináciu
v rámci medzinárodnej spolupráce v povodí Dunaja
a povodí Visly (§ 13 a 14),
h) vypracúva koncepcie a rozvojové programy vo vod nom hospodárstve a ústredne riadi èinnosti na úseku správy a prevádzky vodných tokov a vodných stavieb vo vlastníctve štátu, ktoré slúžia na plnenie
funkcií vodného toku,
i) vydáva vyjadrenie k investiènej èinnosti, ktorá môže
významným spôsobom ovplyvni• nakladanie s vodami, ochranu vôd a vodných pomerov (§ 28 ods. 1),
j) pravidelne prehodnocuje rozsah vyhlásených citlivých oblastí a rozsah zranite¾ných oblastí (§ 33
ods. 3 a § 34 ods. 3),
k) vypracúva a aktualizuje program znižovania zneèis•ovania vôd škodlivými látkami a obzvláš• škodlivými látkami (§ 40 ods. 3),
l) zabezpeèuje evidenciu vodných tokov a ich povodí
(§ 44 ods. 3),
m) rozhoduje o tom, èi správu drobného vodného toku
alebo jeho uceleného úseku možno previes• do správy inej štátnej organizácie (§ 51 ods. 1),
n) ústredne zabezpeèuje úlohy na úseku výkonu odborného technicko-bezpeènostného doh¾adu a zaraïuje
alebo preraïuje vodné stavby do príslušnej kategórie
a poveruje štátnu organizáciu výkonom odborného
technicko-bezpeènostného doh¾adu nad vodnými
stavbami zaradenými do I. a II. kategórie (§ 56),
o) vykonáva hlavný štátny vodoochranný dozor (§ 67).
(2) Ministerstvo plní úlohy vyplývajúce z èlenstva
Slovenskej republiky v Európskej únii vo vodnom plánovaní, zabezpeèuje koordináciu týchto úloh s príslušnými ústrednými orgánmi štátnej správy a podáva
správy o plnení úloh vyplývajúcich z právnych aktov
Európskeho spoloèenstva a Európskej únie v oblasti
a) urèenia orgánov štátnej vodnej správy a ich pôsobností v procese vodného plánovania (odsek 1, § 14
ods. 2 a 3, § 60 ods. 1 písm. a) prvý bod a § 60 ods. 4),
b) vypracovania analýz charakteristík èiastkových povodí, zhodnotenia vplyvov ¾udských èinností na stav
povrchových vôd a stav podzemných vôd a vypracovania ekonomických analýz nakladania s vodami
[§ 13 ods. 3 písm. a)],
c) sledovania a hodnotenia stavu povrchových vôd
a stavu podzemných vôd a chránených území pod¾a
programov monitorovania [§ 4 ods. 14 písm. e)],
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d) vodného plánovania a uplatòovania programov
opatrení do troch mesiacov od ich zverejnenia alebo
ich aktualizácie (§ 13 ods. 3 písm. d) a § 13 ods. 5).
§ 60
Krajský úrad životného prostredia
(1) Krajský úrad životného prostredia vo veciach štátnej vodnej správy
a) rozhoduje v správnom konaní v prvom stupni štátnej vodnej správy pod¾a tohto zákona, ak ide o
1. medzinárodné vody alebo hranièné vody,
2. vodnú stavbu a s òou spojené nakladanie s vodami, ktoré zasahuje alebo ovplyvòuje územie
dvoch alebo viacerých obvodov,
3. vodnú stavbu a s òou spojené osobitné užívanie
geotermálnych vôd,
4. vodnú stavbu s energetickým zariadením s inštalovaným výkonom nad 100 kW a s òou spojené
osobitné užívanie vôd,
b) ude¾uje výnimky zo zákazu plavby na odkrytých
podzemných vodách na športovú a rekreaènú èinnos• (§ 19 ods. 2),
c) dáva vyjadrenia vo veciach, v ktorých v správnom
konaní rozhoduje v prvom stupni, a vo veciach týkajúcich sa hranièných vodných tokov (§ 28),
d) vedie evidenciu o vodách (§ 29),
e) ude¾uje výnimky zo zákazu stava• a rozširova• ropovody a iné líniové produktovody na prepravu nebezpeèných látok v chránených vodohospodárskych oblastiach (§ 31 ods. 7),
f) rozhoduje o schválení súhrnného manipulaèného
poriadku vodných stavieb na celý hlavný vodný tok
a jeho prítoky (§ 57 ods. 4),
g) vykonáva štátny vodoochranný dozor v rámci svojej
pôsobnosti a rozhoduje o opatreniach na nápravu
a o obmedzení alebo zákaze výroby alebo èinnosti
(§ 66),
h) vymenúva a odvoláva èlenov vodnej stráže a usmeròuje ich èinnos• (§ 69 ods.1).
(2) V prípadoch, v ktorých je krajský úrad životného
prostredia príslušný na povolenie vodnej stavby, roz hoduje aj v ostatných veciach týkajúcich sa tejto vodnej
stavby alebo nakladania s vodami s výnimkou pokút
a priestupkov.
(3) Vo veciach týkajúcich sa hranièných vôd krajský
úrad životného prostredia vykonáva štátnu vodnú
správu po prerokovaní s ministerstvom, a ak rozhodovanie môže ma• vplyv na priebeh, povahu alebo vyznaèenie štátnej hranice, aj s Ministerstvom vnútra Slo venskej republiky.
(4) Krajský úrad životného prostredia koordinuje plnenie úloh vyplývajúcich z plánov manažmentu povodí
a programov opatrení zameraných na dosiahnutie environmentálnych cie¾ov.
(5) Krajský úrad životného prostredia si môže vyhradi• pôsobnos• obvodného úradu životného prostredia
vo veciach rozhodovania pod¾a odseku 4.
(6) Krajský úrad životného prostredia môže všeobecne záväznou vyhláškou
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a) vyhlási• vodu vhodnú na kúpanie a uloži• opatrenia
(§ 8 ods. 3 a 4),
b) urèi• povrchové vody ako vody vhodné pre život
a reprodukciu rýb, najmä pôvodných druhov rýb,
a uloži• opatrenia (§ 10 ods. 2),
c) vyda• záväznú èas• plánu manažmentu povodí, ktorá obsahuje program opatrení (§ 13 ods. 5),
d) upravi•, obmedzi•, prípadne zakáza• používanie vôd
na plavbu (§ 19 ods. 8).
§ 61
Obvodný úrad životného prostredia
Obvodný úrad životného prostredia vo veciach štátnej vodnej správy
a) rozhoduje v správnom konaní v prvom stupni vo veciach pod¾a tohto zákona (§ 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 vydáva vyjadrenia (§ 28),
ak ich tento zákon nezveruje iným orgánom štátnej
vodnej správy,
b) vydáva každé dva roky situaènú správu o zneškodòovaní komunálnych odpadových vôd a èistiarenských
kalov v oblasti ich územnej pôsobnosti [§ 4 ods. 14
písm. f)],
c) je špeciálnym stavebným úradom vo veciach vodných stavieb (§ 26 ods. 3),
d) vedie evidenciu o vodách (§ 29 ods. 3),
e) povo¾uje použitie škodlivých látok na vymedzené
úèely (§ 39 ods. 9),
f) rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiam, ktoré
vydala obec [§ 63 ods. 1 a odsek 2 písm. c) a d)],
g) vykonáva štátny vodoochranný dozor v rámci svojej
pôsobnosti (§ 66 ods. 1 až 5),
h) prejednáva priestupky na úseku ochrany vôd, vodných tokov a vodných stavieb [§ 77 ods. 3 písm. b)],
i) môže všeobecne záväznou vyhláškou
1. upravi•, obmedzi•, prípadne zakáza• všeobecné
užívanie povrchových vôd na vodohospodársky
významných vodných tokoch (§ 18 ods. 5),
2. urèi• rozsah inundaèného územia pri vodohospodársky významných vodných tokoch (§ 46 ods. 1).
§ 62
Inšpekcia
(1) Inšpekcia je odborný kontrolný orgán, prostredníctvom ktorého ministerstvo vykonáva hlavný štátny
vodoochranný dozor vo veciach ochrany vôd a hospodárenia s vodami.
(2) Inšpekcia vykonáva dozor najmä nad
a) vypúš•aním odpadových vôd alebo osobitných vôd
do povrchových vôd alebo do podzemných vôd,
b) prevádzkou èistiarní odpadových vôd,
c) ochranou povrchových vôd a podzemných vôd pred
ich zneèis•ovaním nebezpeènými látkami,
d) dodržiavaním zákonných povinností na úseku
ochrany vôd a hospodárenia s vodami,
e) plnením podmienok a opatrení uložených rozhodnu-
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tiami orgánov štátnej vodnej správy na úseku ochrany vôd a hospodárenia s vodami,
f) vypúš•aním splaškových odpadových vôd z plavidiel
a nad zaobchádzaním s nebezpeènými látkami a inými odpadovými vodami v súèinnosti so Štátnou plavebnou správou.
(3) Inšpekcia preberá hlásenie o mimoriadnom zhoršení vôd od pôvodcu mimoriadneho zhoršenia vôd a od
toho, kto zistí príznaky mimoriadneho zhoršenia vôd,
ako aj hlásenia oznámené pod¾a § 41 ods. 3.
(4) Inšpekcia riadi práce pri riešení mimoriadneho
zhoršenia vôd a je oprávnená vyžadova•
a) spoluprácu orgánov štátnej správy a iných právnických osôb a fyzických osôb (§ 41 ods. 10),
b) potrebné údaje od každého, kto sa zúèastnil na zis•ovaní alebo zneškodòovaní mimoriadneho zhoršenia vôd (§ 41 ods. 11).
(5) Inšpekcia pri riadení prác na riešení mimoriadneho zhoršenia vôd vydáva pôvodcovi mimoriadneho
zhoršenia vôd príkazy na vykonanie opatrení na zneškodnenie zneèistenia vôd a odstránenie jeho škodlivých následkov (§ 41 ods. 8).
(6) Inšpekcia okrem úloh pod¾a odsekov 1 až 5 v rámci výkonu štátnej vodnej správy
a) schva¾uje havarijný plán [§ 39 ods. 3 písm. a)],
b) rozhoduje o uložení opatrení pri mimoriadnom zhoršení vôd (§ 41 ods. 9),
c) ukladá pokuty (§ 74 ods. 3).
(7) Inšpekcia na úèely kontroly zabezpeèuje vlastné
sledovanie kvalitatívnych a kvantitatívnych hodnôt vypúš•aných odpadových vôd a ich vplyv na recipient.
(8) Inšpekcia plní úlohy Slovenskej republiky v me dzinárodnom systéme ochrany vôd a pri cezhraniènom
zhoršení kvality vôd na hranièných tokoch a zabezpeèuje prevádzku Medzinárodného varovného strediska
Slovenskej republiky v súlade s Dohovorom o spolupráci pri ochrane a trvalom využívaní Dunaja.
(9) Inšpekcia spolupracuje s orgánmi štátnej vodnej
správy pri plnení svojich úloh a poskytuje im odbornú
pomoc.
§ 63
Obec
(1) Obec v prenesenom výkone pôsobnosti na úseku
štátnej vodnej správy rozhoduje vo veciach
a) povolenia na odber povrchových vôd a podzemných
vôd a ich iné užívanie na potreby jednotlivých obèanov (domácností), uskutoènenie, zmenu a odstránenie vodných stavieb, ktoré súvisia s týmto odberom
(§ 21 ods. 1 písm. a) a b) a § 26),
b) v ktorých je príslušná povo¾ova• vodnú stavbu, ako
aj v ostatných vodohospodárskych veciach týkajúcich sa tejto vodnej stavby,
c) povolenia èerpania a vypúš•ania podzemných vôd
do povrchových vôd alebo do podzemných vôd pri
hydrogeologickom prieskume pri predpokladanej
dobe trvania èerpacej skúšky do piatich dní [§ 21
ods. 1 písm. g)],
d) povolenia na osobitné užívanie vôd a povolenia sta-
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vieb na odvodòovanie pozemkov do výmery 5 ha
(§ 21 ods. 1 písm. i) a § 26),
e) súhlasu na stavby v inundaèných územiach drob ných vodných tokov [§ 27 ods. 1 písm. a)],
f) pochybností o urèenie hranice pobrežného pozemku
pri drobných vodných tokoch (§ 50 ods. 5),
g) uloženia opatrení na odstránenie škodlivého stavu
pri poškodení verejnej kanalizácie alebo verejného
vodovodu, prípadne pri ohrození ich prevádzky, ak
tieto opatrenia nevyžadujú povolenie (§ 55 ods. 3).
(2) Obec v prenesenom výkone pôsobnosti na úseku
štátnej vodnej správy
a) dáva vyjadrenie pod¾a § 28 k vodnej stavbe v prípadoch, v ktorých je príslušná vyda• povolenie, a vy jadrenie k stavbe rodinného domu, k stavbe na individuálnu rekreáciu a na domové žumpy,
b) vedie evidenciu o vodách (§ 29),
c) vykonáva štátny vodoochranný dozor v rámci svojej
pôsobnosti a ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov (§ 66 ods. 1),
d) prejednáva priestupky na úseku ochrany vôd, vodných tokov a vodných stavieb [§ 77 ods. 3 písm. a)].
(3) Obec môže všeobecne záväzným nariadením
a) upravi•, obmedzi•, prípadne zakáza• všeobecné užívanie povrchových vôd na drobných vodných tokoch
a iných vodných útvaroch (§ 18 ods. 5),
b) urèi• inundaèné územie pri drobných vodných tokoch (§ 46 ods. 1).
§ 64
Ministerstvo pôdohospodárstva
Ministerstvo pôdohospodárstva
a) urèuje vody na závlahy a podmienky na ich využitie
(§ 9 ods. 2),
b) zabezpeèuje sledovanie kvality vôd urèených na závlahy (§ 9 ods. 3),
c) vydáva Kódex správnej po¾nohospodárskej praxe
(§ 35 ods. 2),
d) zabezpeèuje vypracovanie a kontroluje plnenie Programu po¾nohospodárskych èinností vo vyhlásených
zranite¾ných oblastiach a pravidelne ich prehodnocuje (§ 35 ods. 3 a 4).
§ 65
Podklady na výkon štátnej vodnej správy
Orgány štátnej vodnej správy pri vydávaní povolení
na osobitné užívanie vôd, súhlasov, vyjadrení a pri
inom rozhodovaní sú povinné vychádza• z výsledkov
zis•ovania výskytu a hodnotenia stavu povrchových
vôd a podzemných vôd, z vodnej bilancie, z programu
opatrení na úèely zlepšenia kvality povrchových vôd
urèených na odbery pre pitnú vodu, z plánov manažmentu povodí, z Vodného plánu Slovenska, z programu
znižovania zneèistenia vôd škodlivými látkami a obzvláš• škodlivými látkami a z koncepcií a rozvojových
programov vo vodnom hospodárstve.

Èiastka 153

§ 66
Štátny vodoochranný dozor orgánov
štátnej vodnej správy
(1) Orgány štátnej vodnej správy dozerajú na dodržiavanie ustanovení tohto zákona a všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie.
(2) Orgány štátnej vodnej správy sú povinné v rozsahu svojej pôsobnosti dozera•, èi sa dodržiavajú nimi vydané rozhodnutia.
(3) Orgány štátnej vodnej správy môžu pri vykonávaní štátneho vodoochranného dozoru vyžadova• spoluprácu odborných subjektov, subjektov sledujúcich
kvalitu a zdravotnú bezchybnos• vôd, správcu vodného
toku, prípadne ïalších právnických osôb.
(4) Orgány štátnej vodnej správy ako súèas• štátneho vodoochranného dozoru vykonávajú technicko-bezpeènostný
dozor nad vodnými stavbami, ktorých stav by mohol ohrozi•
bezpeènos• osôb alebo majetku; najmä dozerajú, ako vlastníci alebo užívatelia týchto vodných stavieb zabezpeèujú na
nich odborný technicko-bezpeènostný doh¾ad, a vykonávajú
potrebné opatrenia na ich bezpeènos•.
(5) Orgány štátnej vodnej správy na základe výsledkov štátneho vodoochranného dozoru a technicko-bezpeènostného
dozoru ukladajú opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.
(6) Ak napriek uloženým opatreniam dochádza k vypúš•aniu odpadových vôd s obsahom škodlivých látok
alebo obzvláš• škodlivých látok v rozpore s povolením
alebo dochádza k úniku nebezpeèných látok do povrchových vôd alebo do podzemných vôd, alebo do
prostredia s nimi súvisiaceho a ak hrozí nebezpeèenstvo poškodenia životného prostredia alebo ohrozenia
prírodného dedièstva, môže orgán štátnej vodnej správy obmedzi• alebo zakáza• súvisiacu výrobu alebo èinnos• až do odstránenia nedostatkov alebo ich príèin.
§ 67
Hlavný štátny vodoochranný dozor
(1) Pri výkone hlavného štátneho vodoochranného
dozoru ministerstvo dozerá, ako sa dodržiavajú usta novenia tohto zákona, všeobecne záväzné právne predpisy vydané na jeho vykonanie a povinnosti z nich vyplývajúce.
(2) Ministerstvo dozerá v rámci hlavného štátneho
vodoochranného dozoru, ako orgány štátnej vodnej
správy vykonávajú ustanovenia tohto zákona a všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na
jeho vykonanie.
(3) Ak ministerstvo pri výkone hlavného štátneho vodoochranného dozoru pod¾a odsekov 1 a 2 zistí nedostatky, je oprávnené uloži• opatrenia na nápravu alebo
vyžadova• prijatie opatrení kontrolovaným subjektom.
§ 68
Oprávnenia osôb vykonávajúcich štátny
vodoochranný dozor
(1) Osoba poverená výkonom štátneho vodoochran-
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ného dozoru je oprávnená pri výkone svojej èinnosti
vstupova• na pozemky, do cudzích objektov a zariadení, ak na to nie je potrebné povolenie pod¾a osobitných
predpisov, 59) vykonáva• potrebné zistenia, požadova•
potrebné údaje, informácie, doklady a ústne vysvetlenia týkajúce sa predmetu štátneho vodoochranného
dozoru, ako aj nazera• do príslušných podkladov; poverený zamestnanec inšpekcie je na tento úèel oprávnený
vstupova• za úèasti zástupcu Štátnej plavebnej správy
aj na plavidlá poèas plavby alebo poèas ich státia a má
právo vstupova• do objektov a zariadení slúžiacich na
plavbu.
(2) Osoby vykonávajúce štátny vodoochranný dozor
sú pri plnení svojich úloh povinné preukáza• sa preukazom orgánu, z ktorého poverenia vykonávajú štátny
vodoochranný dozor, zachova• mlèanlivos• o štátnom
tajomstve a služobnom tajomstve a o skutoènostiach,
ktoré sa dozvedeli pri výkone štátneho vodoochranného
dozoru, a pred vstupom do cudzích objektov informova•
prevádzkovate¾a.
(3) Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa vz•ahujú aj na poverených zamestnancov správcu vodohospodársky významných vodných tokov pri kontrole vykonávanej
pod¾a § 79 ods. 7.
(4) Na výkon štátneho vodoochranného dozoru sa
primerane vz•ahuje osobitný predpis.62)
§ 69
Vodná stráž
(1) Orgán štátnej vodnej správy vo svojom územnom
obvode alebo jeho èasti na návrh správcov vodných tokov, vlastníkov vodných stavieb a obcí vymenúva a odvoláva na ochranu vôd, vodných tokov a vodných stavieb èlenov vodnej stráže. Oprávnenie èlena vodnej
stráže majú aj urèení zamestnanci orgánov štátnej vodnej správy vykonávajúci štátny vodoochranný dozor
a hlavný štátny vodoochranný dozor nad vodami.
(2) Èlenom vodnej stráže môže by• osoba, ktorá dovàšila 21 rokov, je bezúhonná, odborne spôsobilá a je zapísaná v zozname èlenov vodnej stráže, ktorý vedie
krajský úrad životného prostredia.
(3) Za bezúhonného sa na úèely tohto zákona považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za úmyselný
trestný èin alebo za trestný èin porušovania ochrany
vôd.63) Bezúhonnos• sa preukazuje výpisom z registra
trestov nie starším ako tri mesiace.
(4) Odborná spôsobilos• uchádzaèa za èlena vodnej
stráže sa overuje skúškou na krajskom úrade životného prostredia.
(5) Èlen vodnej stráže skladá do rúk prednostu krajského úradu životného prostredia s¾ub tohto znenia:
„S¾ubujem, že ako èlen vodnej stráže budem dodržiava•
zákony a vykonáva• svoje povinnosti zodpovedne pod¾a
svojho najlepšieho svedomia.“.
(6) Èlen vodnej stráže sa pri výkone svojej funkcie
62
63
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preukazuje preukazom èlena vodnej stráže a odznakom èlena vodnej stráže so štátnym znakom
Slovenskej republiky. Èlen vodnej stráže je oprávnený
a) vstupova• na cudzie pozemky a vodné stavby, ak na
to nie je potrebné povolenie pod¾a osobitných predpisov,59)
b) zis•ova• porušovanie povinností ustanovených na
ochranu vôd, vodných tokov a vodných stavieb,
c) uklada• a vybera• pokuty v blokovom konaní za priestupky na úseku ochrany vôd, vodných tokov a vodných stavieb,
d) oznamova• orgánom štátnej vodnej správy zistenie
porušenia právnych povinností právnickými osobami a fyzickými osobami-podnikate¾mi,
e) požiada• pri plnení svojich úloh o spoluprácu políciu, ak ich plnenie nemôže zabezpeèi• vlastnými silami alebo prostriedkami.
(7) Náklady na èinnos• vodnej stráže znáša ten, na
ktorého návrh bol èlen vodnej stráže vymenovaný; je
povinný sledova•, èi èlen vodnej stráže riadne vykonáva
svoju funkciu.
(8) Èlenstvo vo vodnej stráži zaniká
a) odvolaním èlena vodnej stráže,
b) smr•ou èlena vodnej stráže,
c) vzdaním sa funkcie èlena vodnej stráže,
d) právoplatnos•ou rozsudku, ktorým bol èlen vodnej
stráže odsúdený za trestný èin pod¾a odseku 3.
§ 70
Vodohospodár
(1) Právnické osoby a fyzické osoby-podnikatelia,
ktorí na základe povolenia orgánu štátnej vodnej správy odoberajú vodu alebo vypúš•ajú odpadové vody do
povrchových vôd alebo do podzemných vôd v množstve
väèšom ako 400 m3 za deò, alebo zaobchádzajú s ne bezpeènými látkami v množstve uvedenom v § 39
ods. 3, sú povinní ustanovi• funkciu vodohospodára
a vytvori• predpoklady na jej výkon. Túto povinnos•
nemá prevádzkovate¾ verejného vodovodu a verejnej
kanalizácie.
(2) Funkciu vodohospodára môže vykonáva• bezúhonná fyzická osoba, ktorá má požadovanú kvalifikáciu a absolvovala odbornú prax, alebo právnická osoba, ktorá také osoby zamestnáva.
(3) Funkciu vodohospodára v pracovnom pomere
môže vykonáva• bezúhonná fyzická osoba, ktorá má
požadovanú kvalifikáciu a absolvovala odbornú prax;
funkciu vodohospodára môže na základe zmluvného
vz•ahu vykonáva• aj fyzická osoba-podnikate¾ alebo
právnická osoba, ktorá také osoby zamestnáva.
(4) Požadovanou kvalifikáciou a odbornou praxou na
vykonávanie èinnosti vodohospodára pod¾a odseku 2 je
vysokoškolské vzdelanie 2. stupòa v odbore technických vied alebo prírodných vied a najmenej trojroèná
odborná prax, alebo úplné stredné odborné vzdelanie
technického smeru a najmenej šes•roèná odborná

) § 8 až 13 zá kona Národnej rady Slovenskej republiky è. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení zá kona è. 502/2001 Z. z.
) § 181b a 181g Trestného zá kona v znení ne skorších predpisov.

Zbierka zákonov è. 364/2004

Strana 3558

Èiastka 153

§ 72

prax, prípadne vysokoškolské vzdelanie 1. stupòa v odbore technických vied alebo prírodných vied a najmenej štvorroèná odborná prax.

Súbeh rozhodnutí

(5) Odborná prax pod¾a odseku 4 je prax vodohospodárskeho smeru, chemicko-technologického smeru
alebo iného príbuzného smeru. Pri posudzovaní príbuzného smeru sa vychádza z povahy zamestnania,
v ktorom mohol hodnotený získa• praktické skúsenosti.

Ak tá istá osoba požaduje spolu so žiados•ou o povolenie na vodnú stavbu vydanie ïalších rozhodnutí pod¾a tohto zákona, prièom na ich vydanie sú príslušné
orgány štátnej vodnej správy rôznych stupòov, o týchto
žiadostiach rozhodne orgán štátnej vodnej správy príslušný na vydanie povolenia na vodnú stavbu.

(6) Ministerstvo môže v odôvodnených prípadoch
upusti• od splnenia podmienky odbornej praxe pod¾a
odseku 4.

Postup v konaní

(7) Povinnos•ou vodohospodára je najmä
a) sledova• a kontrolova• dodržiavanie všeobecne zá väzných právnych predpisov a podmienok udeleného povolenia pri osobitnom užívaní vôd a pri zaobchádzaní s nebezpeènými látkami,
b) vies• záznamy o výsledkoch kontroly, oznamova•
zistené nedostatky štatutárnemu orgánu alebo inej
ním urèenej osobe a navrhova• opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov,
c) požadova• používanie vhodných technológií, ktoré
nemajú nepriaznivý vplyv na povrchové vody alebo
podzemné vody pri osobitnom užívaní vôd, a navrhova• opatrenia zamerané na znižovanie množstva
odoberanej vody, na zmenšovanie strát vody a na
zmenšovanie množstva a škodlivosti odpadových
vôd,
d) oboznamova• ostatných zamestnancov s povinnos•ami pri osobitnom užívaní vôd a pri zaobchádzaní
s nebezpeènými látkami,
e) vyjadrova• sa k plánom zmeny výroby a k projektovej
dokumentácii stavieb pri zmenách a rekonštrukciách stavieb a prevádzkarní, ktoré môžu ovplyvni•
osobitné užívanie vôd a zaobchádzanie s nebezpeènými látkami.
DESIATA ÈAS•
OSOBITOSTI KONANIA
§ 71
Miestna príslušnos•
(1) Miestna príslušnos• orgánov štátnej vodnej správy na vydávanie povolení na osobitné užívanie vôd, na
vodné stavby a na iné èinnosti sa spravuje miestom
osobitného užívania vôd, vodnej stavby alebo miestom
èinnosti.
(2) Miestne príslušným orgánom na plnenie úloh
pod¾a § 60 ods. 4 a odseku 6 písm. c) je ten krajský úrad
životného prostredia, do ktorého územného obvodu
spadá najväèšia èas• oblasti povodia.
(3) Ak je vodná stavba, na ktorej povolenie je príslušný krajský úrad životného prostredia, na území viacerých krajov, príslušný je krajský úrad životného prostredia, v ktorého územnom obvode je prevažná èas•
vodnej stavby; ak vzniknú pochybnosti o príslušnosti,
príslušnos• urèí ministerstvo.
64

§ 73

(1) Na konanie orgánov štátnej vodnej správy (ïalej
len „vodoprávne konanie”) pod¾a tohto zákona sa vz•ahujú všeobecné predpisy o správnom konaní,64) ak tento zákon neustanovuje inak. Na rozhodovanie týkajúce
sa vodných stavieb sa vz•ahujú všeobecné predpisy
o stavebnom konaní.
(2) Žiados• o vydanie rozhodnutia sa musí doloži• prílohami obsahujúcimi údaje a podklady, ktoré vyplývajú z jednotlivých ustanovení tohto zákona a sú potrebné na posúdenie vplyvu žiadaného rozhodnutia na
vodné pomery. Ak ide o žiados• o vydanie povolenia,
ktoré je súèasne stavebným povolením, treba pripoji• aj
doklady, ktoré sú potrebné k žiadosti o také rozhodnutie pod¾a stavebného zákona, a údaje o hydrologických
velièinách poskytovaných poverenou osobou. Žiadate¾
je povinný na vyzvanie orgánu štátnej vodnej správy
predloži• ïalšie doklady, prípadne posudky o vplyve
žiadaného rozhodnutia na záujmy chránené týmto zákonom a na práva a právom chránené záujmy iných.
(3) Úèastníkom vodoprávneho konania je vo veci povolenia týkajúceho sa vodného toku správca vodného
toku. Úèastníkom vodoprávneho konania vo veci sú hlasu pod¾a § 27 ods.1 je len žiadate¾; ak sa súhlas týka
vodného toku, aj správca vodného toku.
(4) V prípadoch, v ktorých rozhodnutie orgánu štátnej vodnej správy môže vo ve¾kom rozsahu ovplyvni•
vodné pomery v obci alebo v územných obvodoch viacerých obcí alebo sa týka ve¾kého poètu úèastníkov konania, oznámi orgán štátnej vodnej správy termín a predmet ústneho pojednávania verejnou vyhláškou, ktorá
sa uverejní vo všetkých dotknutých obciach. V takých
prípadoch je úèastníkom konania aj obec. Na ústne pojednávanie pozve všetkých jemu známych úèastníkov
konania.
(5) Pozvanie na ústne pojednávanie doruèí orgán
štátnej vodnej správy úèastníkom konania do vlastných rúk najneskôr osem dní, v zložitejších prípadoch
30 dní pred dòom ústneho pojednávania. V tom èase
musia by• vyvesené aj vyhlášky o oznámení ústneho
pojednávania pod¾a odseku 4 spôsobom v obci obvyklým. Orgán štátnej vodnej správy v obidvoch prípadoch
upozorní, že na námietky, ktoré nebudú oznámené najneskôr na ústnom pojednávaní, nemožno bra• zrete¾.
(6) Ak rozhodnutie orgánu štátnej vodnej správy
ovplyvní vodné pomery v obvode pôsobnosti iného or-

) Zákon è. 71/1967 Zb. o správnom ko naní (správny po riadok) v znení ne skorších predpisov.
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gánu štátnej vodnej správy alebo ak leží vodná stavba,
o ktorej sa rozhoduje, sèasti v územnom obvode iného
orgánu štátnej vodnej správy, rozhodne vecne a miestne príslušný orgán štátnej vodnej správy po prerokovaní s orgánmi štátnej vodnej správy územných obvodov,
ktorých sa rozhodnutie týka.
(7) V jednoduchých veciach, najmä ak možno rozhodnú• na základe podkladov predložených úèastníkom
vodoprávneho konania, rozhodne orgán štátnej vodnej
správy neodkladne. V ostatných prípadoch rozhodne
najneskoršie do 60 dní, v osobitne zložitých prípadoch
najneskoršie do troch mesiacov od zaèatia vodoprávneho konania. Ak nemožno vzh¾adom na povahu veci rozhodnú• ani v tejto lehote, môže lehotu primerane predåži• odvolací orgán.
(8) Orgán štátnej vodnej správy môže v prípadoch
uvedených v odseku 4 doruèi• rozhodnutie úèastníkom
konania verejnou vyhláškou s výnimkou žiadate¾a,
správcu vodného toku, prípadne toho, kto podal námietky.
(9) Ak dôjde vo vodoprávnom konaní k protichodným
stanoviskám medzi orgánmi štátnej správy spolupôsobiacimi v konaní, taký rozpor riešia orgány nadriadené
týmto orgánom dohodou. Ak sa rozpor nepodarí odstráni• dohodou nadriadených orgánov, rozhodne ministerstvo po prerokovaní s príslušnými ústrednými or gánmi štátnej správy.
(10) Ak orgán štátnej vodnej správy vydáva tomu istému žiadate¾ovi súèasne nieko¾ko povolení, môže tak
urobi• v jednom rozhodnutí.
(11) Orgán štátnej vodnej správy môže, ak je to v záujme ochrany vôd, zmeni• alebo zruši• podmienky roz hodnutia, ktorým sa povo¾uje vodná stavba, a rozhodnutia, ktoré sa týkajú zaobchádzania s nebezpeènými
látkami.
(12) Náklady na odborné posudky vo vodoprávnom konaní a pri vydávaní vyjadrení znáša ten, kto predložil
žiados• o vydanie rozhodnutia alebo vyjadrenia.
(13) Orgán štátnej vodnej správy zastaví vodoprávne
konanie, ak žiadate¾ nedoplní žiados• v urèenej lehote
alebo ak sa vo vodoprávnom konaní preukáže, že odpadol dôvod konania.
(14) V konaní vo veci povolenia na vypúš•anie odpadových vôd zo spa¾ovne odpadov alebo zo zariadenia na
spoluspa¾ovanie odpadov postupuje orgán štátnej vodnej správy aj pod¾a osobitného predpisu.65)
(15) Na právne úkony vykonávané pod¾a § 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 nevz•ahujú všeobecné predpisy
o správnom konaní s výnimkou ustanovení o miestnej
príslušnosti.
(16) Orgán štátnej vodnej správy príslušný na vydanie
povolenia pod¾a § 21 ods. 1 písm. c), § 26 ods. 1, súhla65
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su pod¾a § 27 a vyjadrenia pod¾a § 28 je v integrovanom
povo¾ovaní dotknutým orgánom. 66)
(17) Súdy nepreskúmavajú rozhodnutia o
a) povoleniach na osobitné užívanie vôd (§ 21),
b) povoleniach na vodné stavby (§ 26),
c) urèení ochranného pásma vodárenských zdrojov
(§ 32),
d) schválení manipulaèného poriadku vodnej stavby
(§ 57).
JEDENÁSTA ÈAS•
ZODPOVEDNOS• ZA PORUŠENIE POVINNOSTÍ
§ 74
Správne delikty
(1) Orgán štátnej vodnej správy uloží pokutu právnickej osobe alebo fyzickej osobe-podnikate¾ovi, ktorá
a) odoberie povrchové vody bez povolenia orgánu štátnej vodnej správy alebo v rozpore s ním (§ 21 ods. 1
písm. a) prvý bod),
b) odoberie podzemné vody bez povolenia orgánu štátnej vodnej správy alebo v rozpore s ním (§ 21 ods. 1
písm. b) prvý bod),
c) užíva povrchové vody na ich vzdúvanie a na iný spôsob akumulácie alebo užíva podzemné vody na ich
akumuláciu alebo èerpanie na úèel znižovania ich
hladiny alebo na umelé zvyšovanie ich množstva povrchovou vodou bez povolenia orgánu štátnej vodnej
správy alebo v rozpore s ním (§ 21 ods. 1 písm. a)
druhý bod a § 21 ods. 1 písm. b) druhý až štvrtý bod),
d) využíva hydroenergetický potenciál vodných tokov
bez povolenia orgánu štátnej vodnej správy alebo
v rozpore s ním (§ 21 ods. 1 písm. a) tretí bod),
e) vypúš•a odpadové vody alebo osobitné vody do po vrchových vôd alebo do podzemných vôd bez povolenia orgánu štátnej vodnej správy alebo v rozpore
s ním [§ 21 ods. 1 písm. c)],
f) vypúš•a vody z povrchového odtoku do povrchových
vôd alebo do podzemných vôd, èerpá zneèistené podzemné vody na úèely zníženia ich zneèistenia alebo
zníženia zneèistenia horninového prostredia alebo
èerpá podzemné vody pri hydrogeologickom prieskume a pri zakladaní stavieb a následne ich vypúš•a do povrchových vôd alebo do podzemných vôd bez
povolenia orgánu štátnej vodnej správy alebo v rozpore s ním [§ 21 ods. 1 písm. d), f) a g)],
g) využíva povrchové vody alebo podzemné vody na
hospodársky chov rýb alebo na chov vodnej hydiny
alebo iných živoèíchov na úèel podnikania bez povolenia orgánu štátnej vodnej správy alebo v rozpore
s ním [§ 21 ods. 1 písm. e)],
h) vykonáva èinnosti, ktoré môžu ovplyvni• vodné po mery bez povolenia alebo súhlasu orgánu štátnej
vodnej správy alebo v rozpore s nimi [§ 23 a § 27
ods. 1 písm. e)],
i) porušuje povinnosti ustanovené v § 39 pri zaobchádzaní s nebezpeènými látkami,

) Zákon è. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopåòa zákon è. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za zneèis•ovanie ovzdušia v znení
neskorších predpisov (zákon o ovzduší) v znení ne skorších predpisov.
66
) Zákon è. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole zneèis•ovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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j) zneèistí povrchové vody alebo podzemné vody porušením povinností ustanovených v § 39 pri zaobchádzaní s nebezpeènými látkami,
k) nezabezpeèuje odborný technicko-bezpeènostný doh¾ad nad prevádzkou vodnej stavby, ktorej stav
môže ohrozi• bezpeènos• osôb alebo majetku pod¾a
§ 56 ods. 5,
l) prevádzkuje vodnú stavbu bez manipulaèného po riadku schváleného orgánom štátnej vodnej správy
alebo v rozpore s ním (§ 57 ods. 1),
m) neumožní kontrolným orgánom prístup do objektov
a zariadení na vykonávanie potrebného zis•ovania
alebo na požiadanie neposkytne potrebné údaje
a úplné informácie (§ 68),
n) neplní iné povinnosti ustanovené týmto zákonom
alebo povinnosti pod¾a neho uložené orgánom štátnej vodnej správy.
(2) Za porušenie povinností na úseku stavebného poriadku orgány štátnej vodnej správy ukladajú pokuty
pod¾a osobitných predpisov.67)
(3) Inšpekcia ukladá pokuty za porušenie povinností
ustanovených v odseku 1 v tých prípadoch, v ktorých
má pôsobnos• na výkon štátneho vodoochranného dozoru.
(4) Výnosy pokút uložených pod¾a tohto zákona sú
príjmom štátneho rozpoètu.
§ 75
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(9) Ak nepovoleným vypúš•aním odpadových vôd alebo nedovoleným zaobchádzaním s nebezpeènými lát kami dôjde k mimoriadnemu zhoršeniu vôd, pokutu
možno uloži• až do výšky 5 000 000 Sk.
§ 76
Ukladanie pokút
(1) Pri ukladaní pokuty pod¾a § 75 ods. 3 až 7 a 9 sa prihliada najmä na škodlivé následky porušenia povinností,
na okolnosti, za ktorých sa povinnosti porušili, a ako sa
právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikate¾ prièinili
o odstránenie alebo zmiernenie škodlivých následkov.
(2) Pokuta pod¾a § 74 ods. 1 písm. n) sa neuloží, ak sa
súèasne porušili povinnosti, za ktoré sa ukladá pokuta
pod¾a § 74 ods. 1 písm. a) až l).
(3) Konanie o uložení pokuty možno zaèa• najneskoršie do jedného roka odo dòa, keï sa orgán štátnej vodnej správy dozvedel o porušení povinností, najdlhšie
však do uplynutia troch rokov odo dòa, keï k porušeniu povinnosti došlo.
(4) Konanie o uložení pokuty vykoná orgán štátnej
vodnej správy, ktorý ako prvý zistil porušenie povinností.
(5) Pokuta je splatná do 15 dní odo dòa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ak orgán štátnej vodnej
správy neurèí lehotu jej splatnosti inak.

Pokuty

§ 77

(1) Pokutu pod¾a § 74 ods. 1 písm. a) možno uloži•
v sume vypoèítanej ako násobok sadzby 5 Sk za 1 m3
a množstva nepovolene odobratých povrchových vôd,
najdlhšie za obdobie jedného roka od jeho zistenia. Najnižšiu pokutu možno uloži• vo výške 10 000 Sk.

Priestupky

(2) Pokutu pod¾a § 74 ods. 1 písm. b) možno uloži•
v sume vypoèítanej ako násobok sadzby 15 Sk za 1m3
a množstva nepovolene odobratých podzemných vôd
najdlhšie za obdobie jedného roka od jeho zistenia. Najnižšiu pokutu možno uloži• vo výške 20 000 Sk.
(3) Pokutu pod¾a § 74 ods. 1 písm. e) možno uloži• do
výšky trojnásobku odplát za roèné vypúš•anie odpadových vôd alebo osobitných vôd. Ak nemožno takto urèi•
výšku pokuty, vypoèíta sa ako násobok sadzby 15 Sk za
1 m3 a množstva vypúš•aných odpadových vôd alebo
osobitných vôd, najdlhšie však za obdobie jedného roka.
Najnižšiu pokutu možno uloži• vo výške 30 000 Sk.
(4) Pokutu pod¾a § 74 ods. 1 písm. c) a j) možno uloži•
do výšky 500 000 Sk.
(5) Pokutu pod¾a § 74 ods. 1 písm. f) až i) možno uloži•
do výšky 200 000 Sk.
(6) Pokutu pod¾a § 74 ods. 1 písm. d), k) a l) možno
uloži• do výšky 2 000 000 Sk.
(7) Pokutu pod¾a § 74 ods. 1 písm. n) možno uloži•
do výšky 100 000 Sk.
(8) Pokutu pod¾a § 70 ods. 1 písm. m) možno uloži•
do výšky 20 000 Sk.
67

) § 106 zákona è. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.

(1) Priestupku na úseku ochrany vôd, vodných tokov
a vodných stavieb sa dopustí ten, kto
a) vy ko ná va plav bu pla vid lom so spa ¾o va cím mo torom 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 èe ných na hos po dár sky
chov rýb a na od kry tých pod zem ných vo dách
(§ 19 ods. 2),
b) odoberá povrchové vody alebo podzemné vody alebo
vypúš•a odpadové vody do povrchových vôd alebo do
podzemných vôd bez povolenia orgánu štátnej vodnej správy alebo v rozpore s ním [§ 21 ods. 1 písm. a)
prvý bod a písm. b) prvý bod a písm. c)],
c) vysádza, stína a odstraòuje stromy a kry v korytách,
na pobrežných pozemkoch a v inundaèných územiach alebo •aží rieèny materiál z pozemkov tvoriacich koryto bez povolenia orgánu štátnej vodnej
správy alebo v rozpore s ním [§ 23 ods. 1 písm. a)
a b)],
d) uskutoèòuje, mení alebo odstraòuje vodnú stavbu
bez povolenia orgánu štátnej vodnej správy alebo
v rozpore s ním (§ 26),
e) porušuje zákazy a obmedzenia v ochranných pás mach vodárenských zdrojov, èím poškodzuje alebo
ohrozuje kvalitu alebo zdravotnú bezchybnos• vôd
(§ 32),
f) umýva motorové vozidlá a mechanizmy v povrchových vodách alebo v odkrytých podzemných vodách,
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alebo na miestach, z ktorých by uniknuté pohonné
látky mohli vniknú• do povrchových vôd alebo do
podzemných vôd (§ 39 ods. 10),
g) mení smer koryta, poškodzuje brehy, ukladá predmety do vodného toku, ktoré môžu ohrozi• plynulos•
odtoku vody v koryte, zdravie ¾udí a ich bezpeènos•,
alebo ukladá predmety na miesta, z ktorých môžu
by• splavené do vodného toku (§ 47 ods. 1),
h) poškodzuje vodné stavby a ich funkcie najmä tým, že
•aží zeminu z ochranných hrádzí, vysádza na nich
dreviny, pasie na nich alebo preháòa cez ne hospodárske zvieratá, jazdí po nich motorovými vozidlami
(§ 55 ods. 1),
i) poškodzuje ciachy, vodoèty, vodomery a iné meracie
zariadenia a poškodzuje plavebné znaky a výstražné
tabule (§ 55 ods. 1).
(2) Za priestupok pod¾a
a) odseku 1 písm. f) možno uloži• pokutu do výšky
2 000 Sk,
b) odseku 1 písm. b), c) a g) možno uloži• pokutu
do výšky 3 000 Sk,
c) odseku 1 písm. a),d),e), h) a i) možno uloži• pokutu
do výšky 5 000 Sk.
(3) Priestupky pod¾a
a) odseku 1 písm. c), f), g), h) a i) prejednáva obec,
b) odseku 1 písm. a), b), d) a e) prejednáva obvodný
úrad životného prostredia.
(4) Na priestupky a na ich prejednávanie sa vz•ahujú
všeobecné predpisy o priestupkoch.68)
(5) Výnosy z pokút uložených za priestupky pod¾a
a) odseku 1 písm. c), f), g), h) a i) sú príjmom rozpoètu
obce,
b) odseku 1 písm. a), b), d) a e) sú príjmom štátneho
rozpoètu.

a) odbery povrchových vôd z vodných tokov v množstve
nad 15 000 m3 roène alebo 1 250 m 3 mesaène,
b) využívanie hydroenergetického potenciálu vodných
tokov na vodných stavbách v správe správcu vodného
toku pri inštalovanom výkone väèšom ako 100 kW,
c) odbery energetickej vody z vodných tokov na vod ných stavbách vo vlastníctve využívate¾a hydroenergetického potenciálu vodného toku pri inštalovanom výkone väèšom ako 10 MW,
d) využívanie hydroenergetického potenciálu vodných
tokov na vodných stavbách uskutoènených pod¾a
medzinárodnej zmluvy,69)
e) používanie vôd na plavbu na vodných cestách a za
poskytovanie ïalších služieb vo verejnom záujme.
(4) Výška platieb za užívanie povrchových vôd pod¾a
odseku 3 písm. a) až c) sa urèuje na základe rozhodnutia
Úradu pre reguláciu sie•ových odvetví pod¾a osobitného
predpisu70) a pod¾a odseku 3 písm. d) osobitným postupom. Rozhodnutie sa oznamuje užívate¾om povrchových vôd najneskôr do 15. decembra bežného roka, ktorý predchádza roku, v ktorom sa tieto platby uplatòujú.
(5) Povinnos• plati• platby pod¾a odseku 2 sa nevz•ahuje na odbery vody na
a) napúš•anie odstavených ramien vodných tokov tvoriacich chránený biotop rastlín a živoèíchov,
b) napúš•anie verejných kúpalísk,
c) protipožiarne opatrenia,
d) prevádzku rybochovných zariadení a rybníkov na
napúš•anie vodných nádrží osobitne vhodných na
chov rýb,
e) na zavlažovanie po¾nohospodárskej pôdy.
(6) Platby pod¾a odseku 3 písm. a), b), c) a e) sa platia
správcovi vodného toku a sú jeho príjmom. Platby pod¾a odseku 3 písm. d) sa platia správcovi vodných stavieb a sú jeho príjmom.

DVANÁSTA ÈAS•

§ 79

SPOPLATÒOVANIE ZA UŽÍVANIE VÔD

Poplatky za odbery podzemných vôd a za vypúš•anie
odpadových vôd do povrchových vôd

§ 78
Platby za užívanie vôd
(1) Platbou za užívanie vôd na úèely tohto zákona je
finanèná náhrada nákladov za poskytnuté výrobky
a ostatné vodohospodárske služby, za využívanie hydroenergetického potenciálu a za využívanie energetickej vody.
(2) Platby za užívanie povrchových vôd pod¾a odseku 3
písm. a) až d) je povinný plati• ten, kto užíva povrchové
vody. Platby za používanie vôd pod¾a odseku 3 písm. e)
uhrádza štát.
(3) Platbami za užívanie povrchových vôd sa spoplatòujú vodohospodárske služby, ktoré poskytuje správca
vodného toku a slúžia na úhradu nákladov spojených
s týmito službami a so správou vodných tokov a správou povodia. Platby sa platia za
68
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(1) Poplatkom na úèely tohto zákona je finanèná náhrada za odber podzemných vôd a za vypúš•anie odpadových vôd do povrchových vôd.
(2) Poplatky za odbery podzemných vôd je povinný
plati• ten, kto odoberá podzemné vody v množstve presahujúcom 15 000 m3 za kalendárny rok alebo 1 250 m3
za mesiac.
(3) Povinnos• plati• poplatky pod¾a odseku 2 sa ne vz•ahuje na odbery podzemných vôd pri
a) hydrogeologickom prieskume,
b) èerpaní zneèistených podzemných vôd na úèel zní ženia ich zneèistenia,
c) hydraulickej ochrane podzemných vôd pred zneèistením, ak sa tieto vody nepoužívajú na iné úèely,
d) zakladaní stavieb,
e) odvodnení pozemkov,
f) prevádzke rybochovných zariadení, rybníkov a na

) Zákon Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
) Napríklad vyhláška ministra zahranièných vecí è. 109/1978 Zb. o Zmluve medzi Èeskoslovenskou socialistickou republikou a Maïarskou
¾udovou republikou o výstavbe a prevádzke Sústavy vodných diel Gabèíkovo – Nagymaros.
70
) § 2 písm. a) piaty bod zákona è. 276/2001 Z. z. o regulácii v sie•ových od vetviach a o zmene a doplnení niektorých zá konov v znení zákona è. 442/2002 Z. z.
69
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napúš•anie vodných nádrží osobitne vhodných na
chov rýb,
g) odberoch v záhradkárskych osadách pre spoloèný
závlahový systém,
h) odberoch na zavlažovanie po¾nohospodárskej pôdy.
(4) Poplatky za vypúš•anie odpadových vôd do povrchových vôd platí ten, kto vypúš•a odpadové vody do
povrchových vôd v množstve presahujúcom 10 000 m3
za kalendárny rok alebo 1 000 m 3 za mesiac a prekroèí
v príslušnom ukazovateli zneèistenia ustanovené limity [§ 81 ods. 1 písm. e)].
(5) Povinnos• plati• poplatky pod¾a odseku 4 sa ne vz•ahuje na vypúš•anie odpadových vôd do povrchových vôd z
a) prietoèného chladenia turbín,
b) od¾ahèovacích objektov stokovej siete.
(6) Poplatky za odbery podzemných vôd a za vypúš•anie
odpadových vôd vyberá správca vodohospodársky významných vodných tokov a sú príjmom štátneho rozpoètu
kapitoly ministerstva.71) Vo veciach urèovania skutoènej
výšky poplatkov za odbery podzemných vôd a výšky poplatkov za vypúš•anie odpadových vôd do povrchových
vôd a vo veciach vyberania a vymáhania týchto poplatkov
koná správca vodohospodársky významných vodných tokov pod¾a osobitného predpisu.72) Na konanie v prvom
stupni je príslušný odštepný závod správcu vodohospodársky významných vodných tokov a na konanie v dru hom stupni je príslušné jeho podnikové riadite¾stvo.
(7) Návrh na výšku poplatkov podáva na základe
vlastného výpoètu ten, kto odoberá podzemné vody,
a ten, kto vypúš•a odpadové vody do povrchových vôd
v poplatkovom priznaní. Správca vodohospodársky
významných vodných tokov urèuje skutoènú výšku poplatkov za kalendárny rok a výšku preddavkov, sleduje
platenie preddavkov a vydáva výkaz o výške nedoplatkov alebo o výške preplatkov pod¾a osobitného predpisu.73) Správca vodohospodársky významných vodných
tokov je oprávnený vykonáva• kontrolu skutoèného
odoberania podzemných vôd a vypúš•ania odpadových
vôd do povrchových vôd v priebehu kalendárneho roka.
(8) Výkaz o výške nedoplatkov za odbery podzemných
vôd a za vypúš•anie odpadových vôd do povrchových
vôd za predchádzajúci kalendárny rok možno vymáha•
výkonom rozhodnutia pod¾a osobitného predpisu.74)
TRINÁSTA ÈAS•
PRECHODNÉ A ZÁVEREÈNÉ USTANOVENIA
§ 80
Prechodné ustanovenia
(1) Práva a povinnosti vyplývajúce z doterajších povolení zostávajú v platnosti, ak tento zákon neustanovuje
inak.
71
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(2) Chránené vodohospodárske oblasti vyhlásené
pod¾a doterajších právnych predpisov sa považujú za
chránené vodohospodárske oblasti pod¾a tohto zákona.
(3) Ochranné pásma urèené na ochranu výdatnosti,
kvality alebo zdravotnej nezávadnosti vodných zdrojov
pod¾a doterajších právnych predpisov sa považujú za
ochranné pásma vodárenských zdrojov pod¾a tohto zákona.
(4) Orgány štátnej vodnej správy sú povinné pri rozhodovaní, vydávaní vyjadrení a pri vykonávaní ostat ných opatrení pod¾a tohto zákona vychádza• z vodných
plánov vydaných pod¾a doterajších právnych predpisov
až do doby schválenia nových vodných plánov.
(5) Vodné toky, ktoré spravuje správca vodohospodársky významných vodných tokov pod¾a doterajších
právnych predpisov, zostávajú v ich správe pod¾a tohto
zákona. Vodné toky, ktoré ku dòu úèinnosti tohto zákona spravujú iné štátne organizácie ako správca vo dohospodársky významného vodného toku pod¾a doterajších predpisov, zostávajú v ich správe až do doby
prevzatia ich správy správcom vodohospodársky významných vodných tokov alebo do prevedenia ich správy na základe rozhodnutia ministerstva (§ 51 ods. 1).
(6) Právnické osoby alebo fyzické osoby, ktoré vykonávajú èinnosti pod¾a § 21 ods. 1 písm. a) druhého
a tretieho bodu a písm. b) druhého až štvrtého bodu,
§ 21 ods. 1 písm. e) a f) tohto zákona, sú povinné požiada• orgán štátnej vodnej správy o vydanie povolenia na
tieto èinnosti najneskoršie do šiestich mesiacov odo
dòa úèinnosti tohto zákona, inak sa jeho èinnos• považuje za èinnos• v rozpore s týmto zákonom.
(7) Orgán štátnej vodnej správy v konaniach na zá klade oznámení o vypúš•aní odpadových vôd alebo osobitných vôd do povrchových vôd a do podzemných vôd
alebo do verejnej kanalizácie zaslaných do 30. novembra 2002 a v konaniach na základe oznámení o zaobchádzaní s nebezpeènými látkami zaslaných do 1. júna
2003 postupuje pod¾a doterajších predpisov.
(8) Orgán štátnej vodnej správy pri rozhodovaní pod¾a odseku 7 môže vychádza• z výsledkov predchádzajúceho zis•ovania vykonaného pod¾a § 37 ods. 1 tohto
zákona.
(9) Vodoprávne konania zaèaté a neskonèené pred
úèinnos•ou tohto zákona, okrem konaní pod¾a odseku
7, sa dokonèia pod¾a tohto zákona.
(10) Zaradenie vodných stavieb do kategórií na úèely
odborného technicko-bezpeènostného doh¾adu pod¾a
doterajších právnych predpisov zostávajú v platnosti.
§ 81
(1) Nariadenie, ktoré vydá vláda, ustanoví
a) požiadavky na kvalitu povrchovej vody a kvalitatívne

) Zákon è. 553/2001 Z. z. o zrušení niektorých štátnych fondov, o niektorých opatreniach súvisiacich s ich zrušením a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zá kona è. 440/2002 Z. z.
72
) § 1 ods. 2 zá kona è. 71/1967 Zb. v znení zá kona è. 527/2003 Z. z.
73
) § 46 zákona è. 71/1967 Zb.
74
) § 71 ods. 1 zákona è. 71/1967 Zb. v znení zákona è. 527/2003 Z. z.
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b)
c)

d)

e)

ciele povrchovej vody urèenej na odber pitnej vody,
vody urèenej na závlahy a vody vhodnej pre život
a reprodukciu pôvodných druhov rýb a rozsah monitorovania týchto vôd (§ 6 až 10),
citlivé oblasti a zranite¾né oblasti (§ 33 a 34),
limitné hodnoty zneèistenia splaškových odpadových vôd, komunálnych odpadových vôd a osobitných vôd vypúš•aných do povrchových vôd alebo do
podzemných vôd, osobitne pre ich vypúš•anie v citlivých oblastiach, a požiadavky na vypúš•anie odpadových vôd z od¾ahèovacích objektov a z povrchového odtoku (§ 36 a 37),
limitné hodnoty zneèistenia priemyselných odpadových vôd vypúš•aných do povrchových vôd s obsahom škodlivých látok, obzvláš• škodlivých látok, prioritných látok a rizikové prioritné látky a ich limitné
hodnoty (§ 36 a 38),
výšku neregulovaných platieb, výšku poplatkov
a podrobnosti súvisiace so spoplatnením užívania
vôd (§ 78 a 79).

(2) Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá
ministerstvo, ustanoví podrobnosti o
a) zis•ovaní výskytu a hodnotení stavu povrchových
vôd a podzemných vôd, o ich monitorovaní a vedení
evidencie o vodách a vodnej bilancii (§ 4 ods. 1 až 11,
§ 6 a 29),
b) vymedzení oblastí povodí, environmentálnych cie¾och a o vodnom plánovaní (§ 5, 11 až 16),
c) spôsobe a rozsahu oznamovania údajov o odberoch
povrchových vôd, podzemných vôd a osobitných vôd
a o vypúš•aní odpadových vôd (§ 6),
d) využívaní hydroenergetického potenciálu vodných
tokov (§ 21 ods. 1 písm. a) tretí bod),
e) technických úpravách v ochranných pásmach vodárenských zdrojov (§ 32 ods. 7),
f) urèovaní ochranných pásiem vodárenských zdrojov
a o opatreniach na ochranu vôd,
g) zaobchádzaní s nebezpeènými látkami a o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd (§ 39 a 41),
h) o výkone odborného technicko-bezpeènostného doh¾adu a o zaraïovaní vodných stavieb do jednotlivých kategórií a o výkone technicko-bezpeènostného
dozoru (§ 56 a § 66 ods. 4 a 5),
i) výkone vodnej stráže (§ 69),
j) náležitostiach manipulaèného poriadku.
(3) Zoznam vodohospodársky významných vodných tokov a vodárenských vodných tokov ustanoví všeobecne
záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo (§ 44).
(4) Program po¾nohospodárskych èinností vo vyhlásených zranite¾ných oblastiach ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo pôdohospodárstva.
§ 82
Týmto zákonom sa do právneho poriadku Slovenskej
republiky preberajú smernice Európskeho parlamentu
a Rady uvedené v prílohe è. 6.
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§ 83
Zrušuje sa zákon è. 184/2002 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vodný zákon) v znení
zákona è. 245/2003 Z. z.
Èl. II
Zákon Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení zákona Slovenskej národnej
rady è. 524/1990 Zb., zákona Slovenskej národnej
rady è. 266/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej
rady è. 295/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej
rady è. 511/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 237/1993 Z. z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 42/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 248/1994 Z. z., zákona
Národnej
rady
Slovenskej
republiky
è. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 250/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slo venskej republiky è. 202/1995 Z. z., zákona Národnej
rady Slovenskej republiky è. 207/1995 Z. z., zákona
Národnej rady Slovenskej republiky è. 265/1995 Z. z.,
zákona
Národnej
rady
Slovenskej
republiky
è. 285/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 160/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slo venskej republiky è. 168/1996 Z. z., zákona
è. 143/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej
republiky è. 319/1998 Z. z., zákona è. 298/1999 Z. z.,
zákona è. 313/1999 Z. z., zákona è. 195/2000 Z. z., zákona è. 211/2000 Z. z., zákona è. 367/2000 Z. z., zákona è. 122/2001 Z. z., zákona è. 223/2001 Z. z., zákona
è. 253/2001 Z. z., zákona è. 441/2001 Z. z., zákona
è. 490/2001 Z. z., zákona è. 507/2001 Z. z., zákona
è. 139/2002 Z. z., zákona è. 422/2002 Z. z., zákona
è. 190/2003 Z. z. a zákona è. 515/2003 Z. z. sa mení
takto:
§ 34 sa zrušuje.
Èl. III
Zákon è. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona
è. 276/2001 Z. z. o regulácii v sie•ových odvetviach
v znení zákona è. 525/2003 Z. z. sa mení takto:
1. V § 5 ods. 2 sa slová „Ministerstvu pôdohospodárstva“ nahrádzajú slovami „Ministerstvu životného
prostredia“.
2. V § 37 ods. 5 sa slová „Ministerstvom životného
prostredia Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovom
„ministerstvom“.
Èl. IV
Zákon è. 188/2003 Z. z. o aplikácii èistiarenského
kalu a dnových sedimentov do pôdy a o doplnení zákona è. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa
mení a dopåòa takto:
1. V § 6 odsek 3 znie:
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„(3) Ak sa zmenia vlastnosti èistených odpadových
vôd, organizácia poverená Ministerstvom životného
prostredie Slovenskej republiky (ïalej len „poverená
organizácia“) urèí producentovi èistiarenského kalu
odber vzoriek èistiarenského kalu a ich analýzu v kratších èasových intervaloch, ako je urèené v odseku 2.“.
2. V § 7 odsek 3 znie:
„(3) Projekt odborne posúdený poverenou organizáciou a Výskumným ústavom pôdoznalectva a ochrany
pôdy v prípade, ak èistiarenský kal alebo dnové sedimenty sú aplikované do po¾nohospodárskej pôdy, alebo Lesníckym výskumným ústavom vo Zvolene v prípade, ak èistiarenský kal alebo dnové sedimenty sú
aplikované do lesnej pôdy, schva¾uje orgán ochrany
po¾nohospodárskeho pôdneho fondu alebo príslušný
orgán štátnej správy lesného hospodárstva.“.
3. V § 8 písmená f) a g) znejú:
„f) zasla• užívate¾om pôdy vyplnené a podpísané potvrdenie o dodávke a aplikácii èistiarenského kalu
a dnových sedimentov poverenej organizácii, Výskumnému ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy
a Ústrednému kontrolnému a skúšobnému ústavu
po¾nohospodárskemu v Bratislave (ïalej len „kontrolný ústav“), v prípade lesnej pôdy Lesníckemu výskumnému ústavu vo Zvolene,
g) zasiela• evidované údaje uvedené v písmene a) do
31. januára kalendárneho roka za predchádzajúci
kalendárny rok poverenej organizácii.“.
4. V § 10 písmeno a) znie:
„a) Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ïalej len „ministerstvo“),“.
5. § 11 vrátane nadpisu znie:
„§ 11
Povinnosti ministerstva a organizácií
(1) Ministerstvo
a) riadi výkon štátnej kontroly nad aplikáciou èistiarenského kalu a dnových sedimentov do po¾nohospodárskej pôdy alebo do lesnej pôdy,
b) vykonáva kontrolu èinností organizácií uvedených
v § 8 písm. f) súvisiacich s aplikáciou zákona,
c) ukladá pokuty (§ 14),
d) vypracúva raz za tri roky sektorovú správu o zavedení smerníc uvedených v prílohe è. 1,
e) poskytuje informácie o používaní èistiarenského
kalu v po¾nohospodárstve medzinárodným inštitúciám, ktorých èlenom je Slovenská republika, alebo
ak taká povinnos• vyplýva z medzinárodných dohôd,
ktorými je Slovenská republika viazaná.
(2) Podrobnosti o obsahu projektu (§ 7 ods. 3) a podrobnosti postupu vyhotovovania potvrdenia o dodávke a aplikácii èistiarenského kalu a dnových sedimentov [§ 8 písm. e) a f) a § 9 písm. c)] ustanoví všeobecne
záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky.
(3) Poverená organizácia

Èiastka 153

a) vedie evidenciu o kvalite a množstve vyprodukovaného èistiarenského kalu alebo dnových sedimentov,
b) vypracúva odborné posúdenia projektov z vodohospodárskeho h¾adiska.
(4) Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy
a) vedie evidenciu o každej aplikácii èistiarenského
kalu a dnových sedimentov do po¾nohospodárskej
pôdy,
b) ukladá údaje o každej aplikácii èistiarenského kalu
a dnových sedimentov do po¾nohospodárskej pôdy
do Geografického informaèného systému o pôdach
Slovenskej republiky,
c) vypracúva odborné posúdenia projektov z pôdohospodárskeho h¾adiska,
d) eviduje projekty,
e) zasiela ministerstvu do 31. marca kalendárneho
roka preh¾ad o množstve aplikovaného èistiarenského kalu a dnových sedimentov do po¾nohospodárskej pôdy a mieste ich aplikácie za uplynulý kalendárny rok.
(5) Lesnícky výskumný ústav vo Zvolene
a) vedie evidenciu o každej aplikácii èistiarenského
kalu a dnových sedimentov do lesnej pôdy,
b) vypracúva odborné posúdenia projektov z lesníckeho h¾adiska,
c) eviduje projekty,
d) zasiela ministerstvu do 31. marca kalendárneho
roka preh¾ad o množstve aplikovaného èistiarenského kalu a dnových sedimentov do lesnej pôdy a mieste ich aplikácie za uplynulý kalendárny rok.“.
Èl. V
Zákon è. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
v znení zákona è. 525/2003 Z. z. a zákona è. 205/2004
Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 28 ods. 2 sa vypúš•ajú slová „alebo na územie
európskeho významu (§ 27)“.
2. V § 28 ods. 3 sa vypúš•ajú slová „alebo na úze miach európskeho významu“.
3. V § 35 ods. 3 sa slová „písm. a), f), g) a i)“ nahrádzajú slovami „písm. a), f), g), i) a k)“.
4. V § 35 ods. 4 sa slová „písm. a) a f) až i)“ nahrádzajú
slovami „písm. a), f) až i) a k)“.
5. V § 61 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „a na
pozemkoch vo vlastníctve štátu“.
6. V § 61 ods. 2 písm. a) sa vypúš•ajú slová „ak sa tento pozemok takto obhospodaruje najmenej dva roky
pred podaním žiadosti (odsek 5),“.
7. V § 61 ods. 2 písmeno b) znie:
„b) hospodárenie na lesnom pozemku, 90) ktoré zodpovedá návrhu hospodárskych opatrení pre jednotky
priestorového rozdelenia lesa 91) bez obmedzujúcich
požiadaviek orgánov ochrany prírody vyplývajúcich
zo zákazov a iných podmienok ochrany prírody,
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ustanovených týmto zákonom alebo na jeho základe; bežným obhospodarovaním sa tiež rozumie postup pod¾a osobitných predpisov pri odstraòovaní následkov mimoriadnych okolností a nepredvídaných
škôd v lesoch, 91a)“.
Poznámka pod èiarou k odkazu 91a znie:
„91a) § 21 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady è. 100/1977 Zb.
o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva
v znení neskorších predpisov.
§ 3 ods. 1 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej
republiky è. 244/1997 Z. z. o vyznaèovaní a evidencii •ažby
dreva.“.

8. V § 61 ods. 3 druhá veta znie: „Po schválení zmeny
lesného hospodárskeho plánu patrí vlastníkovi náhrada pod¾a odseku 1 vrátane náhrady nákladov na vyhotovenie zmeneného predpisu lesného hospodárskeho
plánu.“.
9. V § 61 ods. 6 sa na konci pripájajú tieto slová:
„a o oslobodenie od dane pod¾a osobitného predpisu 92a)
za obdobie, za ktoré sa poskytuje“.
Poznámka pod èiarou k odkazu 92a znie:
„92a) § 4 zákona Slovenskej národnej rady è. 317/1992 Zb. o dani
z nehnute¾nosti v znení neskorších predpisov.“.

10. V § 61 ods. 7 písmeno a) znie:
„a) lesných pozemkoch, zaèína plynú• prvým dòom po
skonèení platnosti lesného hospodárskeho plánu,
v ktorom boli uplatnené obmedzujúce požiadavky
orgánu ochrany prírody, alebo dòom nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia orgánu ochrany prírody
o nevydaní súhlasu, nepovolení výnimky alebo rozhodnutia s urèenými obmedzujúcimi podmienkami
vykonávania èinnosti,“.
11. V § 61 ods. 8 sa dopåòajú písmená f) až i), ktoré
znejú:
„f) ak bola náhrada uhradená predchádzajúcemu vlastníkovi pozemku, na ktorom sa uplatòuje náhrada
pod¾a odseku 1, alebo
g) ak vlastník (správca, nájomca) nepožiadal o udelenie výnimky na odstránenie následkov mimoriadnych okolností a nepredvídaných škôd v lesoch, alebo
h) ak obmedzenie užívania pozemkov vzniká pod¾a osobitných predpisov,93) alebo
i) ak sa náhrada uplatòuje v ochranných lesoch93a)
a v lesoch osobitného urèenia s výnimkou lesov
v chránených územiach a iných èastí lesov významných z h¾adiska ochrany prírody. 93b)“.
Poznámky pod èiarou k odkazom 93a a 93b znejú:
„93a) § 23 zákona è. 61/1977 Zb.
93b
) § 2 ods. 3 písm. e) vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva
Slovenskej republiky è. 5/1995 Z. z.“.

12. V § 61 ods. 9 sa slová „odseku 8 písm. b) a c)“ nahrádzajú slovami „odseku 8 písm. b) až i)“.
13. V § 61 sa vypúš•a odsek 10.
Doterajšie odseky 11 a 12 sa oznaèujú ako odseky 10
a 11.
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14. V § 65 ods. 1 písm. h) sa vypúš•ajú slová „územie
patriace do súvislej európskej sústavy chránených
území (§ 28), národný park, národné prírodné rezervácie a národné prírodné pamiatky s výnimkou prírodnej
pamiatky a národnej prírodnej pamiatky a ich ochranného pásma pod¾a § 24 a ak ide o“.
15. V § 67 písm. i) sa na konci pripájajú tieto slová: „a
ak ide o druhy pod¾a § 40 v súvislosti s povo¾ovaním výnimky z územnej ochrany, ak tak urèí ministerstvo,“.
16. V § 81 ods. 2 písm. g) sa na konci pripájajú tieto
slová: „a na urèenie kompetencie pod¾a § 67 písm. i)“.
17. § 104 sa dopåòa odsekmi 25 až 27, ktoré znejú:
„(25) Konania, ktoré neboli dokonèené do 31. júna
2004, dokonèia orgány ochrany prírody pod¾a doterajšieho právneho predpisu s výnimkou konaní pod¾a
§ 61.
(26) Nárok na náhradu za obmedzenie bežného obhospodarovania pod¾a doterajších právnych predpisov
uplatnený do 31. júna 2004 sa uhradí pod¾a doterajších predpisov.
(27) Nárok na náhradu za obmedzenie bežného obhospodarovania možno v prípade lesných hospodárskych plánov schválených do 31. júna 2004 uplatni•
pod¾a § 61 ods. 7, ak sú k tomuto termínu v týchto plánoch zaevidované obmedzujúce požiadavky orgánu
ochrany prírody a nárok na náhradu nebol uplatnený
pod¾a doterajších právnych predpisov.“.
Èl. VI
Zákon è. 76/1998 Z. z. o ochrane ozónovej vrstvy
Zeme a o doplnení zákona è. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona è. 408/2000 Z. z., zákona è. 553/2001 Z. z. a zákona è. 525/2003 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 1 ods. 1 sa vypúš•ajú slová „poplatky za nakladanie s nimi“ a za slovo „uložených“ sa vkladajú slová
„právnym aktom Európskych spoloèenstiev a Európskej únie1) (ïalej len „nariadenie“) a“.
Poznámka pod èiarou k odkazu 1 znie:

„1) Nariadenie (ES) Európskeho parlamentu a Rady è. 2037/2000
z 29. júna 2000 o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu
(Úradný vestník Európskych spoloèenstiev L 244, 29. 09. 2000)
v znení neskorších predpisov (ïalej len „nariadenie“).“.

Doterajší odkaz 1 sa oznaèuje ako odkaz 1a.
2. V § 1 ods. 2 sa za slovo „ak“ vkladajú slová „nariadenie alebo“.
3. V § 2 sa vypúš•ajú písmená a) a f) až zb).
4. V § 3 sa vypúš•ajú odseky 1 a 3 až 6 a zároveò sa
ruší oznaèenie odseku 2.
5. V § 3 sa za slovo „ustanovené“ vkladajú slová „nariadením a“.
6. § 4 sa vypúš•a.
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7. § 8 vrátane nadpisu znie:
„§ 8
Povinnosti pri prevádzke chladiarenských,
mraziarenských, klimatizaèných zariadení alebo
tepelných èerpadiel s obsahom regulovanej látky
Ak podnikate¾ prevádzkuje chladiarenské, mraziarenské, klimatizaèné zariadenia alebo tepelné èerpadlá
s obsahom regulovanej látky (ïalej len „chladiace zariadenie“) nad 1 kg, zabezpeèuje pravidelné kontroly technického stavu chladiacich zariadení s obsahom chlór fluórovaných
plnohalogenovaných
uh¾ovodíkov10)
každých 6 mesiacov a s obsahom chlórfluórovaných
neplnohalogenovaných10a) uh¾ovodíkov každých 12 mesiacov.“.
Poznámky pod èiarou k odkazom 10 a 10a znejú:

„10) Èlánok 2 piata a šiesta od rážka na riadenia (ES) Európskeho
parlamentu a Rady è. 2037/2000.
10a
) Èlánok 2 jedenásta od rážka nariadenia (ES) Európskeho parlamentu a Rady è. 2037/2000.“.

8. V § 9 ods.1 písmeno f) znie:
„f) vykonáva opravy a údržbu chladiacich zariadení,“.
9. V § 9 sa odsek 1 dopåòa písmenom l), ktoré znie:
„l) uvádza na trh regulované látky alebo výrobky.“.
10. § 11 a 11a sa vypúš•ajú.
11. § 12 sa dopåòa odsekom 5, ktorý znie:
„(5) Osoby vykonávajúce štátny dozor sú oprávnené
na náklady kontrolovaného subjektu odobera• vzorky
regulovaných látok na úèel ich analýzy.“.
12. § 14 až 16 sa vypúš•ajú.
13. § 17 až 19 znejú:
„§ 17
Podnikate¾ sa dopustí správneho deliktu tým, že
a) dováža alebo vyváža regulované látky bez licencie
Európskej komisie 17a) alebo v rozpore s òou,
b) nesplní oznamovaciu povinnos• o regulovaných látkach alebo výrobkoch pod¾a § 9 ods. 3 alebo nesplní
oznamovaciu povinnos• voèi Európskej komisii, 17b)
c) prepravuje látky cez územie Slovenskej republiky
bez súhlasu ministerstva alebo v rozpore s ním,
d) vykonáva bez súhlasu alebo vyjadrenia, alebo v rozpore s ním èinnos• uvedenú v § 5 ods. 1 písm. a) a b)
a v § 5 ods. 2 a 4,
e) poruší pri uvádzaní regulovaných látok na trh a pri
ich používaní ustanovené povinnosti, 17c)
f) poruší pri používaní chlórfluórovaných neplnohalogenovaných uh¾ovodíkov ustanovené povinnosti, 17d)
g) nevedie alebo neuchováva evidenciu o regulovaných
látkach alebo výrobkoch,
h) vykonáva èinnos• uvedenú v § 10 ods. 1 bez osvedèenia o odbornej spôsobilosti na nakladanie alebo
v rozpore s ním,
i) vyrába regulované látky alebo výrobky, uvádza regulované látky alebo výrobky do obehu napriek zákazu
a obmedzeniam,17e )
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j) poruší pri dovoze a vývoze regulovaných látok a výrobkov ustanovené povinnosti,17f)
k) nesplní povinnos• pod¾a § 12 ods. 4 a 5,
l) porušuje povinnosti ustanovené v § 8,
m) porušuje pri nakladaní s regulovanými látkami všeobecne záväzné právne predpisy vydané pod¾a tohto
zákona alebo nevykoná opatrenia uložené inšpekciou na odstránenie nedostatkov (§ 12 ods. 2),
n) nevykoná preventívne opatrenie proti únikom regulovaných látok. 17g)
§ 18
(1) Správne delikty pod¾a § 17 písm. b), d) až i), l) až n)
prejednáva inšpekcia.
(2) Inšpekcia uloží s prihliadnutím na závažnos•
ohrozenia životného prostredia a zdravia ¾udí pokutu
do
a) 200 000 Sk za správne delikty uvedené v § 17
písm. b), g) a l),
b) 1 000 000 Sk za správne delikty uvedené v § 17
písm. h), k), m) a n),
c) 3 000 000 Sk za správne delikty uvedené v § 17
písm. d), e), f) a i).
(3) Inšpekcia môže v rozhodnutí o uložení pokuty súèasne uloži• povinnému, aby v urèenej lehote vykonal
opatrenia na nápravu. Ak povinný v urèenej lehote tieto
opatrenia nevykoná, uloží sa mu ïalšia pokuta až do
výšky dvojnásobku príslušnej hornej hranice.
(4) Pokutu možno uloži• do jedného roka odo dòa,
keï sa inšpekcia dozvedela o porušení povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dòa, keï k porušeniu
povinnosti došlo. Ïalšiu pokutu pod¾a odseku 3 možno
uloži• do jedného roka odo dòa, keï sa mala povinnos•
uložená v rozhodnutí pod¾a odseku 3 splni•.
(5) Výnosy pokút uložených za správne delikty pod¾a
odsekov 2 až 4 sú príjmom štátneho rozpoètu.
§ 19
Správne delikty pod¾a § 17 písm. a), c), a j) prejednávajú colné orgány pod¾a osobitného právneho predpisu.19)“.
Poznámky pod èiarou k odkazom 17a, 17b, 17c, 17d,
17e, 17f a 17g znejú:
„17a) Èlánky 6 a 12 nariadenia (ES) Európskeho parlamentu
a Rady è. 2037/2000.
17b
) Èlánok 19 na riadenia (ES) Európskeho parlamentu a Rady
è. 2037/2000.
17c
) Èlánky 4 a 16 nariadenia (ES) Európskeho parlamentu
a Rady è. 2037/2000.
17d
) Èlánok 5 nariadenia (ES) Európskeho parlamentu a Rady
è. 2037/2000.
17e
) Èlánky 3 a 5 nariadenia (ES) Európskeho parlamentu
a Rady è. 2037/2000.
17f
) Èlánky 8 až 11 a 14 nariadenia (ES) Európskeho parlamentu
a Rady è. 2037/2000.
17g
) Èlánok 17 na riadenia (ES) Európskeho parlamentu a Rady
è. 2037/2000.“.

14. § 20 sa vypúš•a.
15. V § 21 sa vypúš•ajú slová „§ 3 ods. 3, § 4 ods. 2,“.
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16. § 23 a 23a sa vypúš•ajú.

Èl. VII
Úèinnos•

17. Prílohy è. 1, 2, 4 až 7 sa vypúš•ajú.
18. V prílohe è. 3 sa vypúš•a bod XI.
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Tento zákon nadobúda úèinnos• 1. júla 2004.

Rudolf Schuster v. r.
Pavol Hrušovský v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.
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Príloha è. 1
k zákonu è. 364/2004 Z. z.

ZOZNAM SKUPÍN OBZVLÁŠ• ŠKODLIVÝCH LÁTOK, ŠKODLIVÝCH LÁTOK
A IM PRÍBUZNÝCH LÁTOK A PRIORITNÝCH LÁTOK

ZOZNAM I
Obzvláš• škodlivé látky
Obzvláš• škodlivé látky sú látky vybrané hlavne na základe ich toxicity, rozložite¾nosti a bioakumulácie s výnimkou
tých, ktoré sú biologicky neškodné alebo sa rýchlo menia na látky biologicky neškodné.
Skupina obzvláš• škodlivých látok
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Organohalogénové zlúèeniny a látky, ktoré môžu vytvára• takéto zlúèeniny vo vodnom prostredí
Organické zlúèeniny fosforu
Organické zlúèeniny cínu
Látky, ktoré majú vo vodnom prostredí alebo pôsobením vodného prostredia karcinogénne, mutagénne alebo teratogénne úèinky
Ortu• a jej zlúèeniny
Kadmium a jeho zlúèeniny
Perzistentné minerálne oleje a uh¾ovodíky ropného pôvodu
Kyanidy
Perzistentné syntetické látky, ktoré môžu pláva• na hladine, zostáva• v suspenzii alebo klesa• ku dnu a ktoré môžu
zamedzova• akémuko¾vek použitiu vôd

Obzvláš• škodlivé látky sú uvedené v osobitnom predpise.1) Ostatné látky, ktoré nie sú uvedené v osobitnom predpise, sa považujú za škodlivé látky.

1

) Naradenie vlády Slovenskej republiky è. 491/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú kvalitatívne ciele povrchových vôd a limitné hodnoty
ukazovate¾ov zneèistenia odpadových vôd a osobitných vôd.
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ZOZNAM II
Škodlivé látky
Škodlivé látky sú jednotlivé látky a skupiny látok, ktoré majú škodlivý vplyv na vodné prostredie, ktorý však môže by•
obmedzený na danú oblas• v závislosti od charakteru recipientu a miesta, v ktorom sa tieto látky vypúš•ajú.
1. Polokovy, kovy a ich zlúèeniny
1. Zinok
2. Meï
3. Nikel
4. Chróm
5. Olovo
6. Selén
7. Arzén
8. Antimón
9. Molybdén
10. Titán

11. Cín
12. Bárium
13. Berýlium
14. Bór
15. Urán
16. Vanád
17. Kobalt
18. Tálium
19. Telúr
20. Striebro

2. Biocídy a ich deriváty, ktoré nie sú uvedené medzi obzvláš• škodlivými látkami a im príbuznými látkami
3. Látky, ktoré majú škodlivý vplyv na chu• alebo pach vody, a zlúèeniny spôsobujúce vznik takýchto látok vo vode
4. Toxické alebo perzistentné organické zlúèeniny kremíka a látky, ktoré môžu spôsobi• vznik takýchto látok vo vodách s výnimkou tých, ktoré sú biologicky neškodné alebo sa rýchlo vo vode menia na neškodné látky
5. Rozložite¾né minerálne oleje a uh¾ovodíky ropného pôvodu
6. Fluoridy
7. Látky, ktoré majú nepriaznivý vplyv na rovnováhu kyslíka vo vode (merané ako ukazovatele BSK5 a CHSK), a tie,
ktoré môžu prispie• k eutrofizácii (predovšetkým zlúèeniny dusíka a fosforu)
8. Silážne š•avy, priemyselné a organické hnojivá a ich tekuté zložky

Zbierka zákonov è. 364/2004
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ZOZNAM III
Prioritné látky

1

2

CAS èíslo )

EU èíslo )

Názov prioritnej látky

(1)

15972-60-8

240-110-8

2-chlór-2,6,-dietylfenyl-N-metoxymetyl-acetanilíd
(Alachlór)

(2)

120-12-7

204-371-1

Antracén

(3)

1912-24-9

217-617-8

Atrazín

(4)

71-43-2

200-753-7

Benzén

(5)

nepoužíva sa

nepoužíva sa

Brómované difenylétery

(6)

7440-43-9

231-152-8

Kadmium a jeho zlúèeniny

(7)

85535-84-8

287-476-5

C10-13-chlóralkány

(8)

470-90-6

207-432-0

Chlórfenvinfos

(9)

2921-88-2

220-864-4

Chlórpyrifos

(10)

107-06-2

203-458-1

1,2-dichlóretán

(11)

75-09-2

200-838-9

Dichlórmetán

(12)

117-81-7

204-211-0

Di(2-etylhexyl)ftalát (DEHP)

(13)

330-54-1

206-354-4

Diurón

(14)

115-29-7

204-079-4

Endosulfán

959-98-8

nepoužíva sa

(alfa-endosulfán)

(15)

206-44-0

205-912-4

Fluorantén

(16)

118-74-1

204-273-9

Hexachlórbenzén

(17)

87-68-3

201-765-5

Hexachlór-1,3-butadién

(18)

608-73-1

210-158-9

Hexachlórcyklohexán
(lindán)

58-89-9

200-401-2

1,2,3,4,5,6-hexachlórcyklohexán

(19)

34123-59-6

251-835-4

3-(4-izopropylfenyl)-1,1-dimetylmoèovina
(izoproturon)

(20)

7439-92-1

231-100-4

Olovo a jeho zlúèeniny

(21)

7439-97-6

231-106-7

Ortu• a jej zlúèeniny

(22)

91-20-3

202-049-5

Naftalén

(23)

7440-02-0

231-111-4

Nikel a jeho zlúèeniny

(24)

25154-52-3

246-672-0

Nonylfenoly

104-40-5

203-199-4

(4-nonylfenol)

1806-26-4

217-302-5

Oktylfenoly

(25)

140-66-9

nepoužíva sa

(1,1,3,3-tetrametylbutyl)fenol

(26)

608-93-5

210-172-5

Pentachlórbenzén

(27)

87-86-5

201-778-6

Pentachlórfenol

(28)

nepoužíva sa

nepoužíva sa

Polyaromatické uh ¾ovodíky

50-32-8

200-028-5

(Benzo(a)pyrén)

205-99-2

205-911-9

(Benzo(b)fluorantén)

191-24-2

205-883-8

(Benzo(g,h,i)perylén)

207-08-9

205-916-6

(Benzo(k)fluorantén)

193-39-5

205-893-2

(Indeno(1,2,3-cd)pyrén)

122-34-9

204-535-2

Simazín

(29)
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(30)
(31)

1
2

)
)

688-73-3

211-704-4

Tributylstanium-hydrid zlúèeniny

36643-28-4

nepoužíva sa

(Tributyltin-katión)

12002-48-1

234-413-4

Trichlórbenzény

120-82-1

204-428-0

(1,2,4-trichlórbenzén)

(32)

67-66-3

200-663-8

Trichlórmetán
(Chloroform)

(33)

1582-09-8

216-428-8

Trifluralín
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CAS-èíslo: Chemical Abstract Services.
EU-èíslo: Európsky zoznam existujúcich komerèných chemických látok [European Inventory of Existing
Commercial Chemical Substances (EINECS)] alebo Európsky zoznam notifikovaných chemických
látok [European List of Notified Chemical Substances (ELINCS)].
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Príloha è. 2
k zákonu è. 364/2004 Z. z.

ZÁSADY NA VYPRACOVANIE PROGRAMU MONITOROVANIA KVALITY VÔD
V ZRANITE¼NÝCH OBLASTIACH
1. Na vyhodnocovanie úèinnosti programov po¾nohospodárskych èinností sa vypracúvajú a realizujú programy monitorovania, ktoré sú zamerané na sledovanie obsahu dusiènanov v povrchových vodách a v podzemných vodách
vo vybraných pozorovacích miestach, èo umožní ustanovi• rozsah zneèistenia vôd dusiènanmi z po¾nohospodárskych zdrojov.
2. Na úèely vyhlasovania a revízie zranite¾ných oblastí treba dodrža• tieto zásady:
a) do jedného roka od nadobudnutia úèinnosti tohto zákona monitorova• koncentrácie dusiènanov v povrchových
vodách v priebehu jedného roka, prièom:
1. miesto odberu vzoriek vody na povrchových tokoch je totožné s profilom odberu povrchovej vody urèenej na
odber pitnej vody pred jej ïalšou úpravou alebo v iných vybraných reprezentatívnych miestach; odber vzoriek vody sa vykonáva najmenej jeden raz za mesiac, v období povodòových stavov èastejšie,
2. vzorky podzemných vôd treba pravidelne odobera• v oblastiach s výskytom významných kolektorov podzemnej vody, z ktorých sú odoberané vody na zásobovanie obyvate¾stva pitnou vodou; vzorky podzemnej vody treba odbera• tak, aby reprezentovali kvalitu vody využívanej na pitné úèely poèas celého roka,
b) programy monitorovania treba opakova• minimálne každé štyri roky s výnimkou tých pozorovacích objektov,
kde koncentrácia dusiènanov vo všetkých predchádzajúcich vzorkách bola nižšia ako 25 mg.l-1 a kde neboli zistené žiadne skutoènosti, ktoré by mohli vies• k zvýšeniu ich koncentrácie. V takých prípadoch program monitorovania treba opakova• iba raz za osem rokov,
c) stav eutrofizácie v povrchových vodách treba posudzova• každé štyri roky.
3. Urèi• rozsah a spôsob monitorovania a jeho hodnotenia.
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Príloha è. 3
k zákonu è. 364/2004 Z. z.

KRITÉRIÁ NA IDENTIFIKÁCIU CITLIVÝCH OBLASTÍ
Vodný útvar sa identifikuje ako citlivá oblas•, ak patrí do jednej z nasledujúcich skupín:
1. Prírodné sladkovodné jazerá a iné vodné útvary, ktoré sa pokladajú za eutrofické alebo ktoré sa v blízkej budúcnosti môžu sta• eutrofickými, ak sa neuskutoènia opatrenia proti eutrofizácii. Pri posudzovaní, ktoré živiny by
mali by• znížené ïalším èistením, sa môže zoh¾adni• slabá výmena objemu vody v jazerách alebo vo vodných nádržiach, èím môže dochádza• k jej akumulácii v dôsledku nedostatoèného prítoku. V týchto oblastiach sa musí zahrnú• odstraòovanie fosforu, ak sa preukáže, že odstraòovanie fosforu nebude ma• úèinok na úroveò eutrofizácie.
V miestach vypúš•ania odpadových vôd z ve¾kých sídelných útvarov, z ktorých sa môžu do povrchových vôd dosta•
dusiènany, posúdi• tiež odstraòovanie dusiènanov.
2. Povrchové vody urèené na odber pitnej vody, ktoré by mohli obsahova• vyššie koncentrácie nutrientov, ako sú stanovené v osobitnom predpise, ktorý vydá vláda, ak sa nepodniknú príslušné opatrenia.
3. Oblasti, kde z výsledkov monitoringu je evidentný stúpajúci trend koncentrácií nutrientov, a ak by sa nevykonali
príslušné opatrenia a tento trend by pokraèoval, treba ïalšie èistenie okrem èistenia uvedeného v § 36 tohto zákona.
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Príloha è. 4
k zákonu è. 364/2004 Z. z.

KRITÉRIÁ NA IDENTIFIKÁCIU VÔD V ZRANITE¼NÝCH OBLASTIACH
A. Zranite¾né oblasti pod¾a § 34 ods. 1 sa identifikujú okrem iného s použitím týchto kritérií:
1. èi povrchové vody, najmä tie, ktoré sa využívajú alebo ktoré sú urèené na odber pitnej vody, obsahujú alebo môžu
obsahova• vyššiu koncentráciu dusiènanov, ako je stanovené v osobitnom predpise, ktorý vydá vláda, ak sa neuskutoènia opatrenia pod¾a § 34 a 35 tohto zákona,
2. èi podzemné vody obsahujú viac ako 50 mg/l dusiènanov alebo môžu obsahova• viac ako 50 mg/l dusiènanov, ak
sa neuskutoènia opatrenia pod¾a § 34 a 35 tohto zákona,
3. èi v jazerách, odkrytých podzemných vodách alebo iných vodných útvaroch nedochádza k eutrofizácii alebo v blízkej budúcnosti sa môžu sta• eutrofickými, ak sa neuskutoènia opatrenia pod¾a § 30 a 31 tohto zákona.
B. Pri použití týchto kritérií sa tiež zoh¾adnia:
1. fyzikálne a environmentálne charakteristiky vôd a územia vrátane spôsobu jeho po¾nohospodárskeho využívania,
2. súèasný stav poznatkov o vplyvoch zlúèenín dusíka na životné prostredie (voda a pôda),
3. súèasný stav poznatkov o vplyve opatrení uskutoènených pod¾a § 34 a 35 tohto zákona.
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Príloha è. 5
k zákonu è. 364/2004 Z. z.

ZÁKLADNÉ POŽIADAVKY NA VYPRACOVANIE KÓDEXU SPRÁVNEJ
PO¼NOHOSPODÁRSKEJ PRAXE A PROGRAMU PO¼NOHOSPODÁRSKYCH ÈINNOSTÍ

A. KÓDEX SPRÁVNEJ PO¼NOHOSPODÁRSKEJ PRAXE
1. Kódex správnej po¾nohospodárskej praxe, ktorého cie¾om je zníženie zneèistenia dusiènanmi a zoh¾adnenie podmienok v rôznych regiónoch, musí obsahova• tieto opatrenia:
1. obdobie, keï je aplikácia hnojív na pozemky nevhodná,
2. aplikáciu hnojív na pozemky s ve¾kým sklonom terénu,
3. aplikáciu hnojív na pozemky nasýtené vodou, zaplavené, zamrznuté alebo pokryté
snehom,
4. podmienky na aplikáciu hnojív na pozemky v blízkosti vodných tokov,
5. kapacitu a konštrukciu skladovacích nádrží 1) pre organické hnojivá vrátane opatrení proti priesakom organických hnojív do podzemných vôd a povrchových vôd a výtokom z uskladnených rastlinných materiálov, napríklad zo siláže,
6. postupy na aplikáciu priemyselných hnojív a organických hnojív na pozemky vrátane množstva a rovnomernosti ich aplikácie, ktoré budú udržiava• transport živín z pôdy do vody na prijate¾nej úrovni.
2. V kódexe správnej po¾nohospodárskej praxe môžu by• zahrnuté aj tieto opatrenia:
1. hospodárenie na pozemkoch vrátane používania systémov striedania plodín a pomeru plôch pozemkov vyhradených na trvalé plodiny k jednoroèným plodinám,
2. udržiavanie aspoò minimálneho vegetaèného porastu na pozemkoch, najmä poèas daždivých období, ktorý
odoberá z pôdy dusík; 2) v opaènom prípade môže dochádza• k zneèisteniu vôd dusiènanmi,
3. vypracovanie plánov hnojenia pre jednotlivé subjekty hospodáriace na pozemkoch a vedenie záznamov o použití hnojív,
4. ochrana vody pred zneèistením z povrchového odtoku a priesaku závlahových vôd.

B. PROGRAM PO¼NOHOSPODÁRSKYCH ÈINNOSTÍ
Program po¾nohospodárskych èinností obsahuje èinnosti týkajúce sa:
1. období, keï je aplikácia urèitých typov hnojív na pozemky zakázaná,
2. kapacity skladovacích nádrží na organické hnojivá;3) táto kapacita musí presahova• kapacitu skladovacích nádrží
požadovanú na skladovanie poèas najdlhšieho obdobia, keï je aplikácia na pozemky4) v ohrozených oblastiach zakázaná, s výnimkou prípadov, keï možno orgánu štátnej vodnej správy preukáza•, že akéko¾vek množstvo organického hnojiva presahujúce skladovaciu kapacitu bude zneškodnené spôsobom, ktorý nepoškodí životné prostredie,
3. obmedzení aplikácie hnojív na pozemky v súlade so správnou po¾nohospodárskou praxou a so zoh¾adnením charakteristík ohrozenej oblasti, najmä:
3.1 pôdne podmienky, typ pôdy a sklon pozemkov,
3.2 klimatické podmienky, zrážky a zavlažovanie,
3.3 využitie pôdy a po¾nohospodárske postupy vrátane systémov striedania plodín; na základe rovnováhy medzi:
3.3.1 predvídate¾nými požiadavkami plodín na dusík a
3.3.2 prísunom dusíka do plodín z pôdy a z hnojenia zodpovedajúcemu
3.3.2.1 množstvu dusíka prítomného v pôde vtedy, keï ho plodina zaène využíva• v znaènej miere (zostatkové množstvá na konci zimy),
3.3.2.2 prísunu množstva dusíka vzniknutého mineralizáciou z organického dusíka v pôde,
3.3.2.3 prírastkom zlúèenín dusíka z organického hnojiva,
3.3.2.4 prírastkom zlúèenín dusíka z priemyselných hnojív 5) a iných hnojív,
4. opatrení, ktoré zabezpeèia, že pre jednotlivé hospodárske subjekty alebo dobytèiu jednotku 6) vrátane samých
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zvierat množstvo organických hnojív aplikovaných na pozemky každý rok neprekroèí urèené množstvo na hektár.
Urèené množstvo na hektár je množstvo organického hnojiva, ktoré obsahuje 170 kg N; prièom
1. na prvý rok štvorroèného obdobia programu èinnosti možno povoli• množstvo hnojiva7) obsahujúce až 210 kg N,
2. poèas a po skonèení prvého štvorroèného obdobia programu èinnosti možno stanovi• odlišné množstvá hnojív.
Tieto množstvá musia by• stanovené tak, aby nebránili dosiahnu• zníženie zneèistenia vody spôsobeného dusiènanmi z po¾nohospodárskych zdrojov a zabránili ïalšiemu zneèis•ovaniu, a
3. musia by• opodstatnené na základe objektívnych kritérií, ako sú napríklad:
1. rastliny s dlhou vegetaènou dobou,
2. plodiny s vysokou absorpciou dusíka,
3. vysoké zrážky v ohrozenej oblasti,
4. pôdy s výnimoène ve¾kou kapacitou denitrifikácie,
5. množstvá hnojív uvedené v bode 4 možno vypoèíta• na základe poètu hospodárskych zvierat.8)

1

)
)
3
)
4
)

2

5

)
)

6
7

)

8

)

Skladovacia nádrž je nepriepustný nadzemný zásobník na uskladnenie hnojív.
Zlúèenina dusíka je akáko¾vek látka ob sahujúca du sík ok rem molekulárneho plynné ho dusíka.
Organické hnojivo je produkt od padu vyluèovaný hospodárskymi zvieratami aj v spracovanej forme.
Aplikácia na pozemky znamená pridávanie látok do pôdy najmä rozpty¾ovaním po povrchu pôdy, vstrekovaním do pôdy, umiestnením
pod povrch pôdy alebo zmiešaním s povrchovými vrstvami pôdy.
Priemyselné hnojivo je hnojivo vy rábané v priemyselnom procese.
Dobytèia jednotka predstavuje 500 kg živej hmotnosti hospodárskych zvierat vynásobená koeficientom stanoveným pre jednotlivé
druhy hospodárskych zvierat.
Hnojivo je akáko¾vek látka ob sahujúca zlúèeninu alebo zlúèeniny dusíka po užívaná na pozemky na podporu rastu vegetácie, môže
obsahova• organické hnojivo, zvyšky zo spracovania rýb a èistiarenský kal.
Hospodárske zvieratá sú všetky zvieratá chované na spotrebu alebo zisk.

Èiastka 153

Zbierka zákonov è. 364/2004

Strana 3577

Príloha è. 6
k zákonu è. 364/2004 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV
EURÓPSKYCH SPOLOÈENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
1. Smernica Rady 75/440/EHS zo 16. júna 1975 o kvalite povrchových vôd urèených na odber pitnej vody (Úradný
vestník Európskych spoloèenstiev L 194, 25. 07. 1975) v znení smernice Rady 79/869/EHS z 9. októbra 1979 (Úradný vestník Európskych spoloèenstiev L 271, 29.10.1979) a smernice Rady 91/692/EHS z 23. decembra 1991 (Úradný vestník Európskych spoloèenstiev L 377, 31.12.1991).
2. Smernica Rady 76/160/EHS z 8. decembra 1975 o kvalite vody urèenej na kúpanie (Úradný vestník Európskych spoloèenstiev L 031, 05. 02.1976) v znení smernice Rady 91/692/EHS z 23. decembra 1991 (Úradný vestník
Európskych spoloèenstiev L 377, 31.12.1991) a nariadenia Rady (ES) è. 807/2003 zo 14. apríla 2003 (Úradný vestník Európskej únie L 122, 16. 05. 2003).
3. Smernica Rady 76/464/EHS zo 4. mája 1976 o zneèistení spôsobenom urèitými nebezpeènými látkami vypúš•anými do vodného prostredia (Úradný vestník Európskych spoloèenstiev L 129, 18. 05.1976) v znení smernice Rady
91/692/EHS z 23. decembra 1991 (Úradný vestník Európskych spoloèenstiev L 377, 31.12.1991) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES z 23. októbra 2000 (Úradný vestník Európskych spoloèenstiev L 327,
22.12. 2000).
4. Smernica Rady 78/659/EHS z 18. júna 1978 o kvalite sladkých vôd vyžadujúcich ochranu alebo zlepšenie kvality na úèel podpory života rýb (Úradný vestník Európskych spoloèenstiev L 222, 14. 08.1978) v znení smernice Rady
91/692/EHS z 23. decembra 1991 (Úradný vestník Európskych spoloèenstiev L 377, 31.12.1991) a nariadenia Rady
(ES) è. 807/2003 zo 14. apríla 2003 (Úradný vestník Európskej únie L 122, 16. 05. 2003).
5. Smernica Rady 79/869/EHS z 9. októbra 1979 týkajúca sa metód merania a poèetnosti odberov a rozborov povrchových vôd urèených na pitné úèely (Úradný vestník Európskych spoloèenstiev L 271, 29.10.1979) v znení smernice Rady 81/855/EHS z 19. októbra 1981 (Úradný vestník Európskych spoloèenstiev L 319, 07. 11.1981), smernice
Rady 91/692/EHS z 23. decembra 1991 (Úradný vestník Európskych spoloèenstiev L 377, 31.12.1991) a nariadenia
Rady (ES) è. 807/2003 zo 14. apríla 2003 (Úradný vestník Európskej únie L 122, 16. 05. 2003).
6. Smernica Rady 80/68/EHS zo 17. decembra 1979 o ochrane podzemných vôd proti zneèisteniu spôsobenému
urèitými nebezpeènými látkami (Úradný vestník Európskych spoloèenstiev L 020, 26. 01.1980) v znení smernice
Rady 91/692/EHS z 23. decembra 1991 (Úradný vestník Európskych spoloèenstiev L 377, 31.12.1991).
7. Smernica Rady 82/176/EHS z 22. marca 1982 pre limitné hodnoty a cie¾ové kvalitatívne ukazovatele pre odpadové vody s obsahom ortuti vypúš•ané z výroby chlór-alkalickej elektrolýzy (Úradný vestník Európskych spoloèenstiev L 081, 27. 03.1982) v znení smernice Rady 91/692/EHS z 23. decembra 1991 (Úradný vestník Európskych spoloèenstiev L 377, 31.12.1991).
8. Smernica Rady 83/513/EHS z 26. septembra 1983 pre limitné hodnoty a cie¾ové kvalitatívne ukazovatele pre
vypúš•anie látok s obsahom kadmia (Úradný vestník Európskych spoloèenstiev L 291, 24.10.1983) v znení smernice
Rady 91/692/EHS z 23. decembra 1991 (Úradný vestník Európskych spoloèenstiev L 377, 31.12.1991).
9. Smernica Rady 84/156/EHS z 8. marca 1984 pre limitné hodnoty a cie¾ové kvalitatívne ukazovatele pre vypúš•anie látok s obsahom ortuti v iných výrobách než chlór-alkalická elektrolýza (Úradný vestník Európskych spoloèenstiev L 074, 17. 03.1984) v znení smernice Rady 91/692/EHS z 23. decembra 1991 (Úradný vestník Európskych spoloèenstiev L 377, 31.12.1991).
10. Smernica Rady 84/491/EHS z 9. októbra 1984 pre limitné hodnoty a kvalitatívne ukazovatele pre vypúš•anie
látok s obsahom hexa–chlórcyklohexánu (Úradný vestník Európskych spoloèenstiev L 274, 17. 10. 1984) v znení
smernice Rady 91/692/EHS z 23. decembra 1991 (Úradný vestník Európskych spoloèenstiev L 377, 31.12.1991).
11. Smernica Rady 86/280/EHS z 12. júna 1986 o hranièných hodnotách a kvalitatívnych cie¾och pre vypúš•anie
niektorých nebezpeèných látok uvedených v Zozname prílohy k smernici Rady 76/464/EHS (Úradný vestník Európskych spoloèenstiev L 181, 04. 07.1986) v znení smernice Rady 88/347/EHS zo 16. júna 1988 (Úradný vestník Európskych spoloèenstiev L 158, 25. 06.1988), smernice Rady 90/415/EHS z 27. júla 1990 (Úradný vestník Európskych spoloèenstiev L 219, 14. 08.1990) a smernice Rady 91/692/EHS z 23. decembra 1991 (Úradný vestník
Európskych spoloèenstiev L 377, 31.12.1991).
12. Smernica Rady 91/271/EHS z 21. mája 1991 o èistení mestských odpadových vôd (Úradný vestník Európskych
spoloèenstiev L 135, 30. 05.1991) v znení smernice Komisie 98/15/ES z 27. februára 1998 (Úradný vestník Európskych
spoloèenstiev L 67, 07. 03.1998).
13. Smernica Rady 91/676/EHS z 12. decembra 1991 o ochrane vôd pred zneèistením dusiènanmi z po¾nohospo-
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dárskych zdrojov (Úradný vestník Európskych spoloèenstiev L 375, 31.12.1991) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 1882/2003 z 29. septembra 2003 (Úradný vestník Európskej únie L 284, 31.10. 2003).
14. Smernica Rady 98/83/EHS z 3. novembra 1998 o kvalite vody urèenej pre ¾udskú spotrebu (pitná voda) (Úradný
vestník Európskych spoloèenstiev L 330, 05.12.1998) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES)
è. 1882/2003 z 29. septembra 2003 (Úradný vestník Európskej únie L 284, 31.10. 2003).
15. Smernica 2000/60/ES Európskeho parlamentu a Rady z 23. októbra 2000 ustanovujúca rámec pôsobnosti
spoloèenstva v oblasti vodnej politiky (Úradný vestník Európskych spoloèenstiev L 327, 22.12. 2000).
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365
ZÁKON
z 20. mája 2004
o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminaèný zákon)

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
§1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje uplatòovanie zásady rovnakého zaobchádzania a ustanovuje prostriedky právnej
ochrany, ak dôjde k porušeniu tejto zásady.
Základné ustanovenia
§2
(1) Dodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania
spoèíva v zákaze diskriminácie z akéhoko¾vek dôvodu,
vo výkone práv a povinností v súlade s dobrými mravmi, ako aj v prijímaní opatrení na ochranu pred diskrimináciou, ak je možné prijatie takýchto opatrení požadova• vzh¾adom na konkrétne okolnosti a na možnosti
osoby, ktorá má povinnos• túto zásadu dodržiava•.
(2) Diskriminácia je priama diskriminácia, nepriama
diskriminácia, ob•ažovanie a neoprávnený postih; diskriminácia je aj pokyn na diskrimináciu a nabádanie
na diskrimináciu.
(3) Priama diskriminácia je konanie alebo opomenutie, pri ktorom sa s osobou zaobchádza menej priaznivo, ako sa zaobchádza, zaobchádzalo alebo by sa mohlo
zaobchádza• s inou osobou v porovnate¾nej situácii.
(4) Nepriama diskriminácia je navonok neutrálny
predpis, rozhodnutie, pokyn alebo prax, ktoré znevýhodòujú osobu v porovnaní s inou osobou; nepriama
diskriminácia nie je, ak takýto predpis, rozhodnutie,
pokyn alebo prax sú objektívne odôvodnené sledovaním oprávneného záujmu a sú primerané a nevyhnutné na dosiahnutie takého záujmu.
(5) Ob•ažovanie je také zaobchádzanie s osobou, ktoré táto osoba môže odôvodnene považova• za nepríjemné, nevhodné alebo urážlivé a
a) ktorého úmyslom alebo následkom je alebo môže by•
zníženie dôstojnosti tejto osoby alebo vytvorenie ne1

priate¾ského, ponižujúceho alebo zastrašujúceho
prostredia alebo
b) ktorého strpenie môže poklada• za podmienku na
rozhodnutie alebo výkon práv a povinností vyplývajúcich z právnych vz•ahov.
(6) Pokyn na diskrimináciu je konanie, ktoré spoèíva
v zneužití podriadenosti osoby na úèel diskriminácie
tretej osoby.
(7) Nabádanie na diskrimináciu je presviedèanie,
utvrdzovanie alebo podnecovanie osoby na diskrimináciu tretej osoby.
(8) Neoprávnený postih je také konanie alebo opomenutie, ktoré je pre osobu, ktorej sa týka, nepriaznivé
a priamo súvisí
a) s domáhaním sa právnej ochrany pred diskrimináciou vo svojom mene alebo v mene inej osoby alebo
b) s podaním svedeckej výpovede, vysvetlenia alebo súvisí s inou úèas•ou tejto osoby v konaní vo veciach
porušenia zásady rovnakého zaobchádzania.
(9) Diskriminácia právnickej osoby je nedodržanie
zásady rovnakého zaobchádzania vo vz•ahu k tejto osobe z dôvodov pod¾a § 6 ods. 1, ak ide o jej èlenov, spoloèníkov, akcionárov, èlenov jej orgánov, jej zamestnancov, osôb konajúcich v jej mene alebo osôb, v mene
ktorých koná táto právnická osoba.
§3
(1) Štátne orgány, orgány územnej samosprávy, or gány záujmovej samosprávy, fyzické osoby a právnické
osoby sú povinné dodržiava• zásadu rovnakého zaobchádzania v oblastiach ustanovených týmto zákonom;
to neplatí, ak by v konkrétnom prípade jej dodržanie
bolo alebo mohlo by• v rozpore s opatreniami ustanovenými osobitnými predpismi,1) potrebnými na zabezpeèenie bezpeènosti, vnútorného poriadku, predchádzanie protiprávnej èinnosti, zabezpeèenie ochrany
zdravia alebo ochrany práv, právom chránených záujmov a slobôd osôb.
(2) Pri posudzovaní, èi ide o diskrimináciu alebo nie,
sa neberie do úvahy, èi dôvody, ktoré k nej viedli, vychádzali zo skutoènosti alebo z mylnej domnienky.

) Napríklad ústavný zákon è. 227/2002 Z. z. o bezpeènosti štátu v èase vojny, vojnového stavu, výnimoèného stavu a núdzového stavu,
zákon è. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo èasu vojny a vojnového stavu v znení zákona è. 515/2003 Z. z.,
zákon è. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informaènej službe v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 198/1994
Z. z. o Vojenskom spravodajstve v znení zákona è. 166/2003 Z. z.
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(3) Pri uplatòovaní zásady rovnakého zaobchádzania
sa použijú ustanovenia tohto zákona a aj osobitných
zákonov, ak ustanovujú ïalšie dôvody, na základe ktorých sa diskriminácia zakazuje.
§4
(1) Tento zákon sa nevz•ahuje na
a) rozdielne zaobchádzanie vyplývajúce z podmienok
vstupu a zdržiavania sa cudzincov na území Slovenskej republiky vrátane zaobchádzania s nimi, ktoré
ustanovujú osobitné predpisy, 2)
b) rozdielne zaobchádzanie z dôvodu zdravotného postihnutia alebo veku, ktoré vyplýva z ustanovení
osobitných predpisov3) upravujúcich služobný pomer colníkov, príslušníkov ozbrojených síl, ozbrojených bezpeènostných zborov, ozbrojených zborov,
Národného bezpeènostného úradu, Slovenskej informaènej služby a Hasièského a záchranného zboru.
(2) Ustanoveniami tohto zákona nie je dotknuté právo združova• sa a ani právo na zakladanie odborových
organizácií.
§5
Zásada rovnakého zaobchádzania
v sociálnom zabezpeèení, zdravotnej starostlivosti,
poskytovaní tovarov a služieb a vo vzdelaní
(1) V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania sa
v sociálnom zabezpeèení, zdravotnej starostlivosti a pri
poskytovaní tovarov, služieb a vzdelávania zakazuje
diskriminácia osôb z dôvodu ich pohlavia, rasového pôvodu, národnostného alebo etnického pôvodu.
(2) Zásada rovnakého zaobchádzania pod¾a odseku 1
sa uplatòuje len v spojení s právami osôb ustanovenými osobitnými zákonmi v oblastiach prístupu a poskytovania
a) sociálnej pomoci, sociálneho poistenia, štátnej so ciálnej podpory4) a sociálnych výhod,
b) zdravotnej starostlivosti,5)
c) vzdelania,6)
d) tovarov a služieb vrátane bývania, ktoré sú poskytované verejnosti právnickými osobami a fyzickými
osobami-podnikate¾mi. 7)
2
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(3) Diskriminácia z dôvodu rasového pôvodu, národnostného alebo etnického pôvodu je aj diskriminácia
z dôvodu vz•ahu k osobe urèitého rasového pôvodu, národnostného alebo etnického pôvodu.
(4) Sociálna výhoda je na úèely tohto zákona z¾ava,
oslobodenie od poplatkov, peòažné plnenie alebo nepeòažné plnenie poskytované nezávisle od dávok sociálneho zabezpeèenia priamo alebo nepriamo urèitej skupine fyzických osôb, obvykle s nižšími príjmami alebo
vyššími životnými nákladmi, ako majú iné fyzické osoby.
Zásada rovnakého zaobchádzania
v pracovnoprávnych vz•ahoch
a obdobných právnych vz•ahoch
§6
(1) V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania sa
v pracovnoprávnych vz•ahoch, obdobných právnych
vz•ahoch a v právnych vz•ahoch s nimi súvisiacich zakazuje diskriminácia osôb z dôvodu ich pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasového pôvodu, ná rodnostného alebo etnického pôvodu, zdravotného
postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie.
(2) Zásada rovnakého zaobchádzania pod¾a odseku 1
sa uplatòuje len v spojení s právami fyzických osôb
ustanovenými osobitnými zákonmi v oblastiach
a) prístupu k zamestnaniu, povolaniu, inej zárobkovej
èinnosti alebo funkcii (ïalej len „zamestnanie“) vrátane požiadaviek pri prijímaní do zamestnania
a podmienok a spôsobu uskutoèòovania výberu do
zamestnania,8)
b) výkonu zamestnania a podmienok výkonu práce
v zamestnaní vrátane odmeòovania, funkèného postupu v zamestnaní a prepúš•ania,
c) prístupu k odbornému vzdelávaniu, ïalšiemu odbornému vzdelávaniu a úèasti na programoch aktívnych opatrení na trhu práce vrátane prístupu k poradenstvu pre výber zamestnania a zmenu
zamestnania9) (ïalej len „odborné vzdelávanie“) alebo
d) èlenstva a pôsobenia v organizácii zamestnancov,
organizácii zamestnávate¾ov a v organizáciách združujúcich osoby urèitých profesií vrátane poskytova-

) Napríklad zákon è. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon
è. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 606/2003 Z. z.
3
) Zákon è. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ïalších zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon è. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe v znení neskorších predpisov.
Zákon è. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informaènej služby, Zboru väzenskej a justiènej stráže
Slovenskej republiky a Železniènej polície v znení neskorších predpisov.
Zákon è. 315/2001 Z. z. o Hasièskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov.
4
) Napríklad zákon è. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov, zákon è. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení
neskorších predpisov.
5
) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
6
) Napríklad zákon è. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon
è. 386/1997 Z. z. o ïalšom vzdelávaní a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení
zákona è. 70/1997 Z. z. v znení zákona è. 567/2001 Z. z.
7
) Napríklad zákon è. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebite¾a v znení neskorších predpisov.
8
) Napríklad Zákonník práce, zákon è. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
9
) Napríklad zákon è. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 191/2004 Z. z.
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nia výhod, ktoré tieto organizácie svojim èlenom
poskytujú.
(3) Za diskrimináciu z dôvodu
a) pohlavia sa považuje aj diskriminácia z dôvodu tehotenstva alebo materstva, ako aj diskriminácia z dôvodu pohlavnej alebo rodovej identifikácie,
b) rasového pôvodu, národnostného alebo etnického
pôvodu sa považuje aj diskriminácia z dôvodu vz•ahu k osobe urèitého rasového pôvodu, národnostného alebo etnického pôvodu,
c) náboženského vyznania alebo viery sa považuje aj
diskriminácia z dôvodu vz•ahu k osobe urèitého náboženského vyznania alebo viery a aj diskriminácia
fyzickej osoby bez náboženského vyznania,
d) zdravotného postihnutia sa považuje aj diskriminácia z dôvodu predchádzajúceho zdravotného postihnutia alebo diskriminácia osoby, u ktorej by na
základe vonkajších príznakov bolo možné predpoklada•, že je zdravotne postihnutá.
§7
(1) Nepriamou diskrimináciou z dôvodu zdravotného
postihnutia je aj odmietnutie alebo opomenutie zamestnávate¾a prija• také opatrenia, ktoré by umožòovali osobe so zdravotným postihnutím prístup k urèitému za mestnaniu, k výkonu urèitej èinnosti v zamestnaní,
k funkènému èi inému postupu v zamestnaní alebo prístup k odbornému vzdelávaniu; to neplatí, ak by prijatie
takýchto opatrení bolo pre zamestnávate¾a neprimerane
nároèné.
(2) Pri posúdení, èi je prijatie opatrení pod¾a odseku 1 neprimerane nároèné, sa berie do úvahy
a) prospech, ktorý by prijatie opatrenia prinieslo osobe
so zdravotným postihnutím,
b) finanèné možnosti zamestnávate¾a vrátane dostupnosti finanènej alebo inej pomoci potrebnej na prijatie opatrenia a
c) možnos• dosiahnu• úèel opatrenia pod¾a odseku 1
iným, náhradným spôsobom.
(3) Za neprimerane nároèné sa nepovažuje prijatie
takého opatrenia, na ktorého prijatie je zamestnávate¾
povinný pod¾a osobitných predpisov.10)
Prípustné rozdielne zaobchádzanie
§8
(1) Diskrimináciou nie je také rozdielne zaobchádzanie, ktoré je objektívne odôvodnené povahou èinností
vykonávaných v zamestnaní alebo okolnos•ami, za ktorých sa tieto èinnosti vykonávajú, ak sú rozsah alebo
spôsob takéhoto rozdielneho zaobchádzania primerané a nevyhnutné vzh¾adom na tieto èinnosti alebo okolnosti, za ktorých sú vykonávané.
(2) Ak ide o registrované cirkvi, náboženské spoloènosti11) a iné právnické osoby, ktorých èinnos• súvisí
10
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s náboženstvom alebo vierou, nie je diskrimináciou
rozdielne zaobchádzanie z dôvodu veku, pohlavia, náboženského vyznania alebo viery a zis•ovanie sexuálnej
orientácie, ak ide o zamestnanie v týchto organizáciách
alebo vykonávanie èinností pre tieto organizácie. Registrované cirkvi, náboženské spoloènosti a iné právnické
osoby, ktorých èinnos• súvisí s náboženstvom alebo
vierou, môžu vyžadova•, aby osoby, ktoré sú u nich zamestnané alebo pre nich vykonávajú urèité èinnosti,
konali v súlade s ich náboženstvom alebo vierou a v súlade so zásadami a princípmi ich náboženstva alebo
viery.
(3) Rozdielne zaobchádzanie z dôvodu veku nie je diskriminácia, ak je objektívne odôvodnené sledovaním
oprávneného cie¾a a je na jeho dosiahnutie nevyhnutné
a primerané. Diskriminácia z dôvodu veku nie je najmä
rozdielne zaobchádzanie, ktoré spoèíva v ustanovení
a) minimálnej alebo maximálnej vekovej hranice ako
podmienky na vstup do zamestnania,
b) osobitných podmienok na prístup k zamestnaniu
alebo odbornému vzdelávaniu a osobitných podmienok na výkon zamestnania vrátane odmeòovania
a prepúš•ania, ak ide o osoby urèitej vekovej kategórie alebo osoby s opatrovate¾skými povinnos•ami
a ak je úèelom týchto osobitných podmienok podpora pracovného zaèlenenia týchto osôb alebo ich
ochrana,
c) podmienky minimálnej vekovej hranice, odbornej
praxe alebo odpracovaných rokov na prístup k za mestnaniu alebo k urèitým výhodám v zamestnaní.
(4) V systéme sociálneho zabezpeèenia v zamestnaní
diskriminácia nie je rozdielne zaobchádzanie z dôvodu
veku, ktoré spoèíva v ustanovení rôznych vekových
hraníc na vznik nároku na urèitú dávku v tomto systéme, ako aj v ustanovení rôznych vekových hraníc
v tomto systéme pre zamestnancov alebo skupiny zamestnancov, a používanie rôznych spôsobov výpoètu
týchto dávok, ktoré sú založené na kritériu veku; to neplatí, ak by súèasne došlo k diskriminácii z dôvodu pohlavia.
(5) Diskriminácia z dôvodu zdravotného postihnutia
nie je objektívne odôvodnené rozdielne zaobchádzanie,
ktoré spoèíva v ustanovení podmienky zdravotnej spôsobilosti na prístup k zamestnaniu alebo podmienky
na výkon urèitých èinností v zamestnaní, ak to vyžaduje povaha tohto zamestnania alebo èinnosti.
(6) Diskriminácia nie je rozdielne zaobchádzanie
z dôvodu veku alebo zdravotného postihnutia pri poskytovaní pois•ovacích služieb, ak takéto rozdielne zaobchádzanie vyplýva z rozdielnej miery rizika overite¾nej štatistickými alebo obdobnými údajmi a podmienky pois•ovacích služieb sú primerané tomuto riziku.
(7) Diskriminácia z dôvodu pohlavia nie je objektívne
odôvodnené rozdielne zaobchádzanie
a) spoèívajúce v ustanovení rozdielneho dôchodkového
veku pre mužov a ženy,

) Napríklad zákon è. 5/2004 Z. z. v znení zákona è. 191/2004 Z. z., § 143 ods. 1 písm. d) zákona è. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
) Zákon è. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoloèností v znení zákona è. 394/2000 Z. z.
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b) ktorého úèelom je ochrana tehotných žien alebo matiek.

šila zásadu rovnakého zaobchádzania (ïalej len „žalovaný“).

(8) Na zabezpeèenie rovnosti príležitostí v praxi a dodržiavania zásady rovnakého zaobchádzania možno
prija• osobitné vyrovnávacie opatrenia na zabránenie
znevýhodnenia súvisiaceho s rasovým pôvodom alebo
etnickým pôvodom.

(2) Žalovaný je povinný preukáza•, že neporušil zásadu rovnakého zaobchádzania, ak žalobca predloží
súdu dôkazy, z ktorých možno dôvodne usudzova•, že
k porušeniu zásady rovnakého zaobchádzania došlo.

Právna ochrana a konanie
vo veciach porušenia zásady
rovnakého zaobchádzania
§9
(1) Každý má pod¾a tohto zákona právo na rovnaké
zaobchádzanie a ochranu pred diskrimináciou.
(2) Každý sa môže domáha• svojich práv na súde, ak
sa domnieva, že je alebo bol dotknutý na svojich právach, právom chránených záujmoch alebo slobodách
nedodržaním zásady rovnakého zaobchádzania. Môže
sa najmä domáha•, aby ten, kto nedodržal zásadu rovnakého zaobchádzania, upustil od svojho konania, ak
je to možné, napravil protiprávny stav alebo poskytol
primerané zados•uèinenie.
(3) Ak by primerané zados•uèinenie nebolo dostaèujúce, najmä ak nedodržaním zásady rovnakého
zaobchádzania bola znaèným spôsobom znížená dôs tojnos•, spoloèenská vážnos• alebo spoloèenské uplatnenie poškodenej osoby, môže sa tá domáha• aj náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch. Sumu náhrady
nemajetkovej ujmy v peniazoch urèí súd s prihliadnutím na závažnos• vzniknutej nemajetkovej ujmy a všetky okolnosti, za ktorých došlo k jej vzniku.
(4) Právo na náhradu škody alebo právo na inú ná hradu pod¾a osobitných predpisov12) nie je týmto zákonom dotknuté.
§ 10
(1) V konaní vo veciach porušenia zásady rovnakého
zaobchádzania sa úèastník môže da• zastupova• aj
právnickou osobou,
a) ktorej takéto oprávnenie priznáva osobitný zákon
alebo
b) ktorej cie¾om èinnosti alebo predmetom èinnosti je
ochrana pred diskrimináciou.
(2) Ak prevezme právnická osoba pod¾a odseku 1 zastúpenie, poverí niektorého zo svojich èlenov alebo zamestnancov, aby za zastúpeného v jej mene konal.
§ 11
(1) Konanie vo veciach porušenia zásady rovnakého
zaobchádzania sa zaèína na návrh osoby, ktorá namieta, že jej právo bolo dotknuté porušením zásady rovnakého zaobchádzania (ïalej len „žalobca“). Žalobca je
povinný v návrhu oznaèi• osobu, o ktorej tvrdí, že poru12

) Napríklad § 41 ods. 9 Zákonníka práce.

(3) Na konanie vo veciach porušenia zásady rovnakého zaobchádzania sa vz•ahuje Obèiansky súdny poriadok, ak tento zákon neustanovuje inak.
§ 12
Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoloèenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe.
§ 13
Prechodné ustanovenie
Zamestnávate¾ a príslušný orgán odborovej organizácie, ktorí uzavreli kolektívne zmluvy pod¾a osobitného predpisu, sú povinní uvies• ustanovenia kolektívnych zmlúv do súladu s týmto zákonom do šiestich
mesiacov odo dòa úèinnosti tohto zákona; táto povinnos• sa vz•ahuje aj na vnútorné predpisy, na vydávanie
ktorých je zamestnávate¾ oprávnený.
Èl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 308/1993 Z. z. o zriadení Slovenského národného
strediska pre ¾udské práva v znení zákona è. 136/2003
Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 1 odsek 2 znie:
„(2) Stredisko plní úlohy v oblasti ¾udských práv a základných slobôd vrátane práv die•a•a1) (ïalej len „¾udské práva“). Stredisko na tento úèel najmä
a) monitoruje a hodnotí dodržiavanie ¾udských práv
a dodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania
pod¾a osobitného zákona, 1aa)
b) zhromažïuje a na požiadanie poskytuje informácie
o rasizme, xenofóbii a antisemitizme v Slovenskej republike,
c) uskutoèòuje výskumy a prieskumy na poskytovanie
údajov v oblasti ¾udských práv, zhromažïuje a šíri
informácie v tejto oblasti,
d) pripravuje vzdelávacie aktivity a podie¾a sa na informaèných kampaniach s cie¾om zvyšovania tolerancie spoloènosti,
e) zabezpeèuje právnu pomoc obetiam diskriminácie
a prejavov intolerancie,
f) vydáva na požiadanie fyzických osôb alebo právnických osôb alebo z vlastnej iniciatívy odborné stanoviská vo veciach dodržiavania zásady rovnakého zaobchádzania pod¾a osobitného predpisu, 1aa)
g) poskytuje knižnièné služby a
h) poskytuje služby v oblasti ¾udských práv.“.
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Poznámka pod èiarou k odkazu 1aa znie:

„1aa) Zákon è. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní
v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminaèný
zákon).“.

2. V § 1 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý
znie:
„(3) Stredisko je oprávnené zastupova• úèastníka
v konaní vo veciach porušenia zásady rovnakého zaobchádzania.1aa)“.

Èl. III
Zákon è. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení zákona è. 165/2002 Z. z., zákona è. 408/2002 Z. z., zákona è. 413/2002 Z. z., zákona è. 210/2003 Z. z., zákona
è. 461/2003 Z. z. a zákona è. 5/2004 Z. z. sa mení takto:
1. § 13 znie:
„§ 13

Doterajší odsek 3 sa oznaèuje ako odsek 4.
3. V § 1 ods. 4 sa vypúš•ajú slová „vrátane práv
die•a•a1)“.
4. § 1 sa dopåòa odsekom 5, ktorý znie:
„(5) Súdy, prokuratúra, iné štátne orgány, orgány
územnej samosprávy, orgány záujmovej samosprávy
a iné verejnoprávne inštitúcie sú povinné na požiadanie strediska v urèenej lehote poskytnú• stredisku
informácie o dodržiavaní ¾udských práv; ich právo podáva• správy o dodržiavaní ¾udských práv získané
vlastnou èinnos•ou iným subjektom nie je dotknuté.
Stredisko môže o poskytnutie informácií o dodržiavaní
¾udských práv požiada• aj mimovládne organizácie,
ktoré pôsobia v oblasti ¾udských práv, a dohodnú• sa
s nimi o spôsobe poskytovania týchto informácií.“.
5. V § 2 ods. 4 sa slová „Na hospodárenie“ nahrádzajú slovami „Na kontrolu hospodárenia“.
6. V § 3a ods. 6 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
„c) poveruje výkonom funkcie výkonného riadite¾a iného zamestnanca strediska, ak výkon funkcie výkonného riadite¾a zanikol (§ 3b ods. 5), a to až do
zvolenia nového výkonného riadite¾a; rozsah poverenia urèí správna rada uznesením,“.
Doterajšie písmená c) až f) sa oznaèujú ako písmená d) až g).
7. V § 3a sa odsek 6 dopåòa písmenami h) až k), ktoré znejú:
„h) schva¾uje správu o stave dodržiavania ¾udských
práv v Slovenskej republike,
i) schva¾uje roènú závereènú správu o èinnosti strediska,
j) schva¾uje úètovnú závierku strediska,
k) schva¾uje výroènú správu o hospodárení strediska.“.
8. V § 3b ods. 1 sa slová „osobami uvedenými v § 3a
ods. 1“ nahrádzajú slovami „èlenmi správnej rady“.
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(1) Zamestnávate¾ je v pracovnoprávnych vz•ahoch
povinný zaobchádza• so zamestnancami v súlade so
zásadou rovnakého zaobchádzania ustanovenou pre
oblas• pracovnoprávnych vz•ahov osobitným zákonom
o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach
a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (antidiskriminaèný zákon).
(2) V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania sa
zakazuje diskriminácia aj z dôvodu manželského stavu
a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo
iného zmýš¾ania, odborovej èinnosti, národného alebo
sociálneho pôvodu, majetku, rodu alebo iného postavenia.
(3) Výkon práv a povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych vz•ahov musí by• v súlade s dobrými mravmi. Nikto nesmie tieto práva a povinnosti zneužíva• na
škodu druhého úèastníka pracovnoprávneho vz•ahu
alebo spoluzamestnancov. Nikto nesmie by• na pracovisku v súvislosti s výkonom pracovnoprávnych vz•a hov prenasledovaný ani inak postihovaný za to, že podá
na iného zamestnanca alebo zamestnávate¾a s•ažnos•,
žalobu alebo návrh na zaèatie trestného stíhania.
(4) Zamestnanec má právo poda• zamestnávate¾ovi
s•ažnos• v súvislosti s porušením zásady rovnakého zaobchádzania pod¾a odsekov 1 a 2; zamestnávate¾ je povinný na s•ažnos• zamestnanca bez zbytoèného odkladu odpoveda•, vykona• nápravu, upusti• od takého
konania a odstráni• jeho následky.
(5) Zamestnanec, ktorý sa domnieva, že jeho práva
alebo právom chránené záujmy boli dotknuté nedodržaním zásady rovnakého zaobchádzania alebo nedodržaním podmienok pod¾a odseku 3, môže sa obráti• na
súd a domáha• sa právnej ochrany ustanovenej osobitným zákonom o rovnakom zaobchádzaní v niektorých
oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminaèný zákon).“.
2. V § 47 ods. 2 sa slová „upravujúcimi zákaz diskriminácie“ nahrádzajú slovami „o zásade rovnakého zaobchádzania“.
Èl. IV

9. V § 3b ods. 2 sa vypúš•ajú slová „dosiahla vek 35
rokov,“.
10. V § 3b ods. 4 písm. d) sa vypúš•ajú slová „vrátane
práv die•a•a1)“.
11. V § 3b ods. 6 písm. d) sa vypúš•ajú slová „vrátane
práv die•a•a1)“.

a
è.
è.
è.
è.

Zákon è. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene
doplnení niektorých zákonov v znení zákona
131/2002 Z. z., zákona è. 143/2002 Z. z., zákona
185/2002 Z. z., zákona è. 411/2002 Z. z., zákona
667/2002 Z. z., zákona è. 139/2003 Z. z., zákona
267/2003 Z. z., zákona è. 453/2003 Z. z., zákona
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è. 550/2003 Z. z. a zákona è. 551/2003 Z. z. sa mení
takto:
1. V § 3 odseky 2 až 4 znejú:
„(2) Práva ustanovené týmto zákonom sa zaruèujú
rovnako všetkým obèanom pri vstupe do štátnej služby
a pri vykonávaní štátnej služby v súlade so zásadou
rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych a obdobných právnych vz•ahoch ustanovenou osobitným
zákonom. 3b) V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania sa zakazuje diskriminácia aj z dôvodu manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýš¾ania, odborovej èinnosti,
národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, rodu
alebo iného postavenia.
(3) Obèan, ktorý sa domnieva, že jeho práva alebo
právom chránené záujmy boli dotknuté nedodržaním
zásady rovnakého zaobchádzania pri vstupe do štátnej
služby, môže sa obráti• na súd a domáha• sa právnej
ochrany ustanovenej osobitným zákonom.3b)
(4) Štátny zamestnanec, ktorý sa domnieva, že jeho
práva alebo právom chránené záujmy boli dotknuté nedodržaním zásady rovnakého zaobchádzania, môže sa
obráti• na súd a domáha• sa právnej ochrany ustanovenej osobitným zákonom3b) alebo sa môže obráti• na
príslušný orgán pod¾a § 126. V konaní pred príslušným
orgánom služobný úrad (§ 7) preukazuje, že nedošlo
k porušeniu zásady rovnakého zaobchádzania.“.
Poznámka pod èiarou k odkazu 3b znie:

„3b) Zákon è. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých
oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminaèný zákon).“.

2. V § 15 ods. 5 druhá veta znie: „Pri výberovom konaní sa musí dodržiava• zásada rovnakého zaobchádzania.3b)“.
Èl. V
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kona è. 664/2002 Z. z., zákona è. 251/2003 Z. z. a zákona è. 464/2003 Z. z. sa dopåòa takto:
Za § 5 sa vkladá § 5a, ktorý znie:
„§ 5a
(1) Práva ustanovené týmto zákonom sa zaruèujú
rovnako všetkým obèanom pri vstupe do štátnej služby
a colníkom pri vykonávaní štátnej služby v súlade so
zásadou rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych a obdobných právnych vz•ahoch ustanovenou
osobitným zákonom.1a) V súlade so zásadou rovnakého
zaobchádzania sa zakazuje diskriminácia aj z dôvodu
manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýš¾ania, odborovej èin nosti, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku,
rodu alebo iného postavenia.
(2) Výkon práv a povinností vyplývajúcich zo služobného pomeru musí by• v súlade s dobrými mravmi. Nikto nesmie tieto práva a povinnosti zneužíva• na škodu
druhého. Colník nesmie by• v súvislosti s výkonom
štátnej služby prenasledovaný ani inak postihovaný za
to, že podá na iného colníka alebo nadriadeného s•ažnos•, žalobu alebo návrh na zaèatie trestného stíhania.
(3) Obèan pri vstupe do štátnej služby alebo colník,
ktorí sa domnievajú, že ich práva alebo právom chránené záujmy boli dotknuté nedodržaním zásady rovnakého zaobchádzania, môžu sa obráti• na súd a domáha•
sa právnej ochrany ustanovenej osobitným zákonom. 1a)
(4) Služobný úrad alebo nadriadený nesmie colníka
postihova• alebo znevýhodòova• preto, že colník uplatòuje svoje práva vyplývajúce zo služobného pomeru.“.
Poznámka pod èiarou k odkazu 1a znie:

„1a) Zákon è. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých
oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminaèný zákon).“.

Zákon è. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom
záujme sa mení takto:

Èl. VII

V § 5 ods. 2 sa druhá veta nahrádza týmto textom:
„Pri výberovom konaní sa musí dodržiava• zásada rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych a obdobných právnych vz•ahoch ustanovená osobitným zákonom.12a) V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania
sa zakazuje diskriminácia aj z dôvodu manželského
stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýš¾ania, odborovej èinnosti, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, rodu alebo
iného postavenia.“.

Zákon è. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe v znení
zákona è. 10/2000 Z. z., zákona è. 400/2000 Z. z., zákona è. 263/2002 Z. z., zákona è. 320/2002 Z. z., zákona è. 321/2002 Z. z., zákona è. 512/2002 Z. z. a zákona
è. 545/2003 Z. z. sa mení a dopåòa takto:

Poznámka pod èiarou k odkazu 12a znie:

12a

„

) Zákon è. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní
v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminaèný
zákon).“.

Èl. VI
Zákon è. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov
a o zmene a doplnení niektorých ïalších zákonov v znení zákona è. 54/1999 Z. z., zákona è. 337/1999 Z. z.,
zákona è. 417/2000 Z. z., zákona è. 328/2002 Z. z., zá-

1. Za § 4 sa vkladá § 4a, ktorý znie:
„§ 4a
(1) Práva ustanovené týmto zákonom sa zaruèujú
rovnako všetkým obèanom pri vstupe do vojenskej
služby a vojakom pri výkone vojenskej služby v súlade
so zásadou rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych a obdobných právnych vz•ahoch ustanovenou
osobitným zákonom.9a) V súlade so zásadou rovnakého
zaobchádzania sa zakazuje diskriminácia aj z dôvodu
manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýš¾ania, odborovej èin nosti, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku,
rodu alebo iného postavenia. Ustanovenia § 5 až 7 tým
nie sú dotknuté.
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(2) Obèan pri vstupe do vojenskej služby alebo vojak
pri výkone vojenskej služby, ktorí sa domnievajú, že ich
práva alebo právom chránené záujmy boli dotknuté nedodržaním zásady rovnakého zaobchádzania, môžu sa
obráti• na súd a domáha• sa právnej ochrany ustanovenej osobitným zákonom. 9a)“.
Poznámka pod èiarou k odkazu 9a znie:

„9a) Zákon è. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých
oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminaèný zákon).“.

2. V § 181 ods. 1 sa slová „§ 15“ nahrádzajú slovami
„§ 13, 15“.
3. V § 181 ods. 2 sa slová „§ 15“ nahrádzajú slovami
„§ 13, 15“.
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Poznámka pod èiarou k odkazu 1 znie:

„1) Zákon è. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých
oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminaèný zákon).“.

Doterajší odkaz 1 a poznámka pod èiarou k odkazu 1
sa oznaèujú ako odkaz 1a a poznámka pod èiarou k odkazu 1a.
Èl. IX
Zákon è. 315/2001 Z. z. o Hasièskom a záchrannom zbore v znení zákona è. 438/2002 Z. z., zákona
è. 666/2002 Z. z., zákona è. 424/2003 Z. z., zákona
è. 451/2003 Z. z., zákona è. 462/2003 Z. z. a zákona
è. 215/2004 Z. z. sa mení a dopåòa takto:

Èl. VIII
Zákon è. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov
Policajného zboru, Slovenskej informaènej služby,
Zboru väzenskej a justiènej stráže Slovenskej republiky a Železniènej polície v znení zákona è. 58/1999 Z. z.,
zákona è. 181/1999 Z. z., zákona è. 356/1999 Z. z., zákona è. 224/2000 Z. z., zákona è. 464/2000 Z. z., zákona è. 241/2001 Z. z., zákona è. 98/2002 Z. z., zákona
è. 328/2002 Z. z., zákona è. 422/2002 Z. z., zákona
è. 659/2002 Z. z., zákona è. 212/2003 Z. z., zákona
è. 178/2004 Z. z. a zákona è. 201/2004 Z. z. sa dopåòa
takto:
Za § 2 sa vkladá § 2a, ktorý znie:
„§ 2a
(1) Práva ustanovené týmto zákonom sa zaruèujú
rovnako všetkým obèanom pri vstupe do štátnej služby
a policajtom pri vykonávaní štátnej služby v súlade so
zásadou rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych a obdobných právnych vz•ahoch ustanovenou
osobitným zákonom.1) V súlade so zásadou rovnakého
zaobchádzania sa zakazuje diskriminácia aj z dôvodu
manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýš¾ania, odborovej èin nosti, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku,
rodu alebo iného postavenia.
(2) Výkon práv a povinností vyplývajúcich zo služobného pomeru musí by• v súlade s dobrými mravmi. Nikto nesmie tieto práva a povinnosti zneužíva• na škodu
druhého. Policajt nesmie by• v súvislosti s výkonom
štátnej služby prenasledovaný ani inak postihovaný za
to, že podá na iného policajta alebo nadriadeného s•ažnos•, žalobu alebo návrh na zaèatie trestného stíhania.
(3) Obèan pri vstupe do štátnej služby alebo policajt,
ktorí sa domnievajú, že ich práva alebo právom chránené záujmy boli dotknuté nedodržaním zásady rovnakého zaobchádzania, môžu sa obráti• na súd a domáha•
sa právnej ochrany ustanovenej osobitným zákonom.1)
(4) Služobný úrad alebo nadriadený nesmie policajta
postihova• alebo znevýhodòova• preto, že policajt
uplatòuje svoje práva vyplývajúce zo služobného po meru.“.

1. Doterajší text § 16 sa oznaèuje ako odsek 1 a dopåòa sa odsekmi 2 až 5, ktoré znejú:
„(2) Práva ustanovené týmto zákonom sa zaruèujú
rovnako všetkým obèanom pri vstupe do štátnej služby
a príslušníkom pri vykonávaní štátnej služby v súlade
so zásadou rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych a obdobných právnych vz•ahoch ustanovenou
osobitným zákonom.10a) V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania sa zakazuje diskriminácia aj z dôvodu manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti,
jazyka, politického alebo iného zmýš¾ania, odborovej
èinnosti, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, rodu alebo iného postavenia.
(3) Výkon práv a povinností vyplývajúcich zo služobného pomeru musí by• v súlade s dobrými mravmi. Nikto nesmie tieto práva a povinnosti zneužíva• na škodu
druhého. Príslušník nesmie by• v súvislosti s výkonom
štátnej služby prenasledovaný ani inak postihovaný za
to, že podá na iného príslušníka alebo nadriadeného
s•ažnos•, žalobu alebo návrh na zaèatie trestného stíhania.
(4) Obèan pri vstupe do štátnej služby alebo príslušník, ktorí sa domnievajú, že ich práva alebo právom
chránené záujmy boli dotknuté nedodržaním zásady
rovnakého zaobchádzania, môžu sa obráti• na súd
a domáha• sa právnej ochrany ustanovenej osobitným
zákonom.10a )
(5) Služobný úrad alebo nadriadený nesmie príslušníka postihova• alebo znevýhodòova• preto, že príslušník uplatòuje svoje práva vyplývajúce zo služobného
pomeru.“.
Poznámka pod èiarou k odkazu 10a znie:

„10a) Zákon è. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní
v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminaèný
zákon).“.

2. V § 20 ods. 2 druhá veta znie: „Pri výberovom konaní sa musí dodržiava• zásada rovnakého zaobchádzania. 10a)“.
3. V § 193 sa za slová „použijú primerane ustanovenia“ vkladajú slová „§ 13“ a za ne sa vkladá èiarka.
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Èl. X
Zákon è. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
(živnostenský zákon) v znení zákona è. 231/1992 Zb.,
zákona è. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 216/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 233/1995
Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 164/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 222/1996 Z. z., zákona Národnej
rady Slovenskej republiky è. 289/1996 Z. z., zákona
Národnej rady Slovenskej republiky è. 290/1996 Z. z.,
zákona è. 288/1997 Z. z., zákona è. 379/1997 Z. z., zákona è. 70/1998 Z. z., zákona è. 76/1998 Z. z., zákona
è. 126/1998 Z. z., zákona è. 129/1998 Z. z., zákona
è. 140/1998 Z. z., zákona è. 143/1998 Z. z., zákona
è. 144/1998 Z. z., zákona è. 161/1998 Z. z., zákona
è. 178/1998 Z. z., zákona è. 179/1998 Z. z., zákona
è. 194/1998 Z. z., zákona è. 263/1999 Z. z., zákona
è. 264/1999 Z. z., zákona è. 119/2000 Z. z., zákona
è. 142/2000 Z. z., zákona è. 236/2000 Z. z., zákona
è. 238/2000 Z. z., zákona è. 268/2000 Z. z., zákona
è. 338/2000 Z. z., zákona è. 223/2001 Z. z., zákona
è. 279/2001 Z. z., zákona è. 488/2001 Z. z., zákona
è. 554/2001 Z. z., zákona è. 261/2002 Z. z., zákona
è. 284/2002 Z. z., zákona è. 506/2002 Z. z., zákona
è. 190/2003 Z. z., zákona è. 219/2003 Z. z., zákona
è. 245/2003 Z. z., zákona è. 423/2003 Z. z., zákona
è. 515/2003 Z. z., zákona è. 586/2003 Z. z. a zákona
è. 602/2003 Z. z. sa dopåòa takto:
Za § 5 sa vkladá § 5a, ktorý znie:
„§ 5a
(1) Práva ustanovené týmto zákonom sa zaruèujú
rovnako všetkým osobám v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych a obdobných
právnych vz•ahoch ustanovenou osobitným zákonom.24f) V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania
sa zakazuje diskriminácia aj z dôvodu manželského
stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýš¾ania, odborovej èinnosti, národného alebo sociálneho pôvodu, zdravotného postihnutia, veku, majetku, rodu alebo iného postavenia.
(2) Osoba, ktorá sa domnieva, že jej práva alebo právom chránené záujmy boli dotknuté nedodržaním zá sady rovnakého zaobchádzania, môže sa obráti• na súd
a domáha• sa právnej ochrany ustanovenej osobitným
zákonom. 24f)
(3) Živnostenský úrad nesmie osobu postihova• alebo znevýhodòova• preto, že táto uplatòuje svoje práva
vyplývajúce z tohto zákona.“.
Poznámka pod èiarou k odkazu 24f znie:

„24f) Zákon è. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých
oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminaèný zákon).“.
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Èl. XI
Zákon è. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych
èakate¾och prokuratúry v znení zákona è. 669/2002
Z. z., zákona è. 458/2003 Z. z., zákona è. 462/2003
Z. z., zákona è. 548/2003 Z. z. a zákona è. 561/2003
Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 20 ods. 3 druhá veta znie: „Pri výberovom konaní sa musí dodržiava• zásada rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych a obdobných právnych
vz•ahoch ustanovená osobitným zákonom.14a ).“.
Poznámka pod èiarou k odkazu 14a znie:

„14a) Zákon è. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní
v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminaèný
zákon).“.

2. V § 20 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania sa zakazuje
diskriminácia aj z dôvodu manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného
zmýš¾ania, odborovej èinnosti, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, rodu alebo iného postavenia.“.
Èl. XII
Zákon è. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 191/2004 Z. z. sa mení takto:
§ 14 vrátane nadpisu znie:
„§ 14
Právo na prístup k zamestnaniu
(1) Právo na prístup k zamestnaniu je právo obèana,
ktorý chce pracova•, môže pracova• a h¾adá zamestnanie, na služby zamerané na poskytovanie pomoci pri
a) h¾adaní vhodného zamestnania,
b) vzdelávaní a príprave pre trh práce potrebnej na
uplatnenie na trhu práce.
(2) Obèan má právo na prístup k zamestnaniu bez
akýchko¾vek obmedzení v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych vz•ahoch a obdobných právnych vz•ahoch ustanovenou osobitným
zákonom.20a ) V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania sa zakazuje diskriminácia aj z dôvodu manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýš¾ania, odborovej èinnosti,
národného alebo sociálneho pôvodu, zdravotného postihnutia, veku, majetku, rodu alebo iného postavenia.
(3) Uplatòovanie práv a povinností vyplývajúcich
z práva na prístup k zamestnaniu musí by• v súlade
s dobrými mravmi. Nikto nesmie tieto práva a povinnosti zneužíva• na škodu druhého obèana. Nikto ne smie by• v súvislosti s uplatòovaním práva na prístup
k zamestnaniu prenasledovaný ani inak postihovaný
za to, že podá na iného obèana na úrad alebo na za mestnávate¾a s•ažnos•, žalobu alebo návrh na zaèatie
trestného stíhania.
(4) Obèan má právo poda• úradu s•ažnos• v súvislosti s porušením práv a povinností ustanovených v odse-
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koch 1 až 3; úrad je povinný na s•ažnos• obèana bez
zbytoèného odkladu odpoveda•, vykona• nápravu,
upusti• od takého konania a odstráni• jeho následky.

„35a) Zákon è. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní
v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminaèný
zákon).“.

(5) Úrad nesmie obèana postihova• alebo znevýhodòova• preto, že obèan uplatòuje svoje práva vyplývajúce z práva na prístup k zamestnaniu.

Doterajšie odseky 2 a 3 sa oznaèujú ako odseky 6 a 7.

(6) Obèan, ktorý sa domnieva, že jeho práva alebo
právom chránené záujmy boli dotknuté v dôsledku nedodržania práv pod¾a odsekov 1 až 5, môže sa domáha•
pod¾a osobitného zákona právnej ochrany na súde.20a)
(7) Obèan má právo slobodne si zvoli• zamestnanie
a vykonáva• ho na celom území Slovenskej republiky
alebo si môže zabezpeèi• zamestnanie v zahranièí.“.
Poznámka pod èiarou k odkazu 20a znie:

„20a) Zákon è. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní
v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminaèný
zákon).“.

Èl. XIII
Zákon è. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 209/2002 Z. z., zákona è. 401/2002 Z. z., zákona
è. 442/2003 Z. z., zákona è. 465/2003 Z. z. a zákona
è. 528/2003 Z. z. sa dopåòa takto:
V § 55 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 až 5, ktoré znejú:
„(2) Práva ustanovené týmto zákonom sa zaruèujú
rovnako všetkým uchádzaèom a študentom v súlade so
zásadou rovnakého zaobchádzania vo vzdelaní ustanovenou osobitným zákonom.35a ) V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania sa zakazuje diskriminácia aj
z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery,
manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýš¾ania, odborovej èin nosti, národného alebo sociálneho pôvodu, zdravotného postihnutia, veku, majetku, rodu alebo iného
postavenia.
(3) Výkon práv a povinností vyplývajúcich z tohto zákona musí by• v súlade s dobrými mravmi. Nikto ne smie tieto práva a povinnosti zneužíva• na škodu druhého uchádzaèa alebo študenta. Uchádzaè alebo
študent nesmie by• v súvislosti s výkonom svojich práv
prenasledovaný ani inak postihovaný za to, že podá na
iného uchádzaèa, študenta, uèite¾a, výskumného alebo umeleckého pracovníka alebo iného zamestnanca
vysokej školy s•ažnos•, žalobu alebo návrh na zaèatie
trestného stíhania.
(4) Uchádzaè alebo študent, ktorý sa domnieva, že
jeho práva alebo právom chránené záujmy boli dotknuté v dôsledku nedodržania zásady rovnakého zaobchádzania, môže sa domáha• pod¾a osobitného zákona
právnej ochrany na súde.35a )
(5) Vysoká škola alebo fakulta nesmie uchádzaèa
alebo študenta postihova• alebo znevýhodòova• preto,
že uchádzaè alebo študent uplatòuje svoje práva pod¾a
tohto zákona.“.
Poznámka pod èiarou k odkazu 35a znie:

Èl. XIV
Zákon è. 386/1997 Z. z. o ïalšom vzdelávaní a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení zákona
è. 70/1997 Z. z. v znení zákona è. 567/2001 Z. z. sa dopåòa takto:
V § 1 ods. 2 sa na konci pripája táto veta:
„Na prístup k ïalšiemu vzdelávaniu sa primerane použijú ustanovenia osobitného predpisu o uplatòovaní
zásady rovnakého zaobchádzania.1a)“.
Poznámka pod èiarou k odkazu 1a znie:

„1a) § 55 ods. 2 až 5 zákona è. 131/2002 Z. z. o vysokých školách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.“.

Èl. XV
Zákon è. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení zákona è. 188/1988
Zb., zákona è. 171/1990 Zb., zákona è. 522/1990 Zb.,
zákona
Národnej
rady
Slovenskej
republiky
è. 230/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 231/1994 Z. z., zákona è. 6/1998 Z. z., zákona è. 5/1999 Z. z., zákona è. 229/2000 Z. z., zákona
è. 216/2001 Z. z., zákona è. 416/2001 Z. z., zákona
è. 506/2001 Z. z., zákona è. 334/2002 Z. z., zákona
è. 408/2002 Z. z., zákona è. 553/2003 Z. z., zákona
è. 596/2003 Z. z. a zákona è. 207/2004 Z. z. sa dopåòa
takto:
1. V § 2 ods. 2 prvá veta znie: „Školy uvedené v odseku 1 okrem základných škôl, základných škôl s materskou školou, špeciálnych základných škôl, praktických škôl, odborných uèilíš•, uèilíš• a gymnázií sa
môžu na návrh zriaïovate¾a spája• splynutím do združenej strednej školy.“.
2. Za § 4a sa vkladá § 4b, ktorý znie:
„§ 4b
(1) Práva ustanovené týmto zákonom sa zaruèujú
rovnako všetkým uchádzaèom a žiakom v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania vo vzdelaní ustanovenou osobitným zákonom.1da ) V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania sa zakazuje diskriminácia aj
z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery,
manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýš¾ania, odborovej èin nosti, národného alebo sociálneho pôvodu, zdravotného postihnutia, veku, majetku, rodu alebo iného
postavenia.
(2) Výkon práv a povinností vyplývajúcich z tohto zákona musí by• v súlade s dobrými mravmi. Nikto ne smie tieto práva a povinnosti zneužíva• na škodu druhého uchádzaèa alebo žiaka. Uchádzaè alebo žiak

Zbierka zákonov è. 365/2004

Strana 3588

nesmie by• v súvislosti s výkonom svojich práv prenasledovaný ani inak postihovaný za to, že podá na iného
uchádzaèa, žiaka, uèite¾a alebo iného zamestnanca
školy pod¾a § 2 alebo § 33a s•ažnos•, žalobu alebo návrh na zaèatie trestného stíhania.
(3) Uchádzaè alebo žiak, ktorý sa domnieva, že jeho
práva alebo právom chránené záujmy boli dotknuté
v dôsledku nedodržania zásady rovnakého zaobchádzania, môže sa domáha• pod¾a osobitného zákona
právnej ochrany na súde.1da )
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osnovy a výchovné postupy sú prispôsobené ich potrebám.
(3) Špeciálne triedy v základných školách a špeciálne
triedy v stredných školách sa zriaïujú spravidla pre
žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, s rovnakým druhom postihnutia.
§ 32b

„1da) Zákon è. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní
v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminaèný
zákon).“.

(1) Integrovaný žiak je žiak so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorý bol prijatý do
základnej školy alebo strednej školy, na základe písomného vyjadrenia zariadenia špeciálnopedagogického
poradenstva,4c) po poradenským zariadením vykonaných diagnostických vyšetreniach. Žiak s vývinovými
poruchami uèenia alebo správania môže by• evidovaný
a vykázaný ako integrovaný aj na základe písomného
vyjadrenia pedagogicko-psychologickej poradne.4d)

3. V § 7 odsek 5 znie:
„(5) Výchova a vzdelávanie sa uskutoèòujú aj v združených stredných školách, ktoré vznikli splynutím
stredných odborných škôl a stredných odborných uèilíš•, spravidla s rovnakým alebo obdobným obsahom
odborného vzdelávania, s cie¾om efektívne riadi•
výchovno-vzdelávací proces, skvalitòova• odborné
vzdelávanie a skvalitòova• využívanie personálneho
a materiálneho zabezpeèenia týchto škôl.“.

(2) Rozhodnutie o prijatí žiaka do základnej školy alebo strednej školy vydáva riadite¾ školy na základe
písomnej žiadosti zákonných zástupcov, písomného
vyjadrenia zariadenia špeciálnopedagogického poradenstva,4c) po dôkladnom oboznámení sa s diagnózou
a prognózou žiaka, po prerokovaní s pedagógmi, ktorí
budú žiaka vzdeláva•, po prerokovaní v pedagogickej
rade školy a po zabezpeèení nevyhnutných materiálno-technických a odborno-personálnych podmienok.

(4) Základná škola alebo stredná škola nesmie uchádzaèa alebo žiaka postihova• alebo znevýhodòova• preto, že uplatòuje svoje práva pod¾a tohto zákona.“.
Poznámka pod èiarou k odkazu 1da znie:

4. § 10 sa vypúš•a.
5. V § 19 ods. 2 sa vypúš•a slovo „spravidla“.
6. Za § 32 sa vkladajú nové § 32a, § 32b, § 32c, ktoré
vrátane nadpisov znejú:
„Formy školskej integrácie žiakov so
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami v základných školách
a v stredných školách
§ 32a
Školská integrácia a formy školskej integrácie
(1) Školská integrácia je výchova a vzdelávanie žia kov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
(§ 3 ods. 2) v triedach škôl pod¾a tohto zákona okrem
tried v špeciálnych školách.
(2) Formy školskej integrácie sú:
a) integrácia v špeciálnych triedach, pri ktorej sa žiaci
so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
vzdelávajú v základnej škole alebo strednej škole
v samostatných triedach. Èas• vyuèovania sa môže
uskutoèòova• v triede spoloène s ostatnými žiakmi
školy; na vyuèovaní sú prítomní uèitelia oboch tried.
Niektoré vyuèovacie predmety môže žiak absolvova•
mimo špeciálnej triedy,
b) individuálna integrácia, pri ktorej sú žiaci so špe ciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami zaraïovaní do tried a výchovných skupín s ostatnými žiakmi školy a sú vzdelávaní pod¾a individuálneho
výchovno-vzdelávacieho programu, prièom uèebné

(3) Riadite¾ školy v spolupráci so školským špeciálnym pedagógom4e) alebo zariadením špeciálnopedagogického poradenstva4c) pred prijatím žiaka vytvorí podmienky na integrované vzdelávanie žiaka, úpravu
triedy a školy, vybavenie kompenzaènými pomôckami,
prípadne ïalšie požiadavky na zabezpeèenie požadovanej úrovne integrovanej výchovy a vzdelávania žiaka.
(4) Súèas•ou povinnej dokumentácie individuálne
integrovaného žiaka je individuálny výchovno-vzdelávací program žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorý v spolupráci so školským
špeciálnym pedagógom alebo zariadením špeciálnopedagogického poradenstva 4c) vypracuje a priebežne do påòa triedny uèite¾.
(5) Individuálny výchovno-vzdelávací program obsahuje základné informácie o žiakovi, o osobitostiach
vplyvu jeho diagnózy a prognózy na výchovno-vzdelávací proces, o požiadavkách na úpravy prostredia triedy, uèebných postupov, organizácie výchovno-vzdelávacieho procesu, uèebných plánov a uèebných osnov,
zabezpeèení kompenzaèných pomôcok a špeciálnych
uèebných pomôcok a personálnej pomoci.
(6) Riadite¾ školy zodpovedá a v spolupráci so škol ským špeciálnym pedagógom4e) alebo zariadením špeciálnopedagogického poradenstva 4c) zabezpeèuje, aby
u integrovaných žiakov neprichádzalo k bezdôvodnému znižovaniu požiadaviek a aby nároky kladené na
žiaka boli v súlade s jeho možnos•ami.
(7) Pri hodnotení alebo klasifikácii prospechu a správania integrovaného žiaka sa prihliada na možnosti
žiaka vyplývajúce z jeho diagnózy.
(8) Pre integrované vzdelávanie v špeciálnych triedach v základných školách a v stredných školách platia
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rovnaké predpisy a pravidlá ako pre výchovu a vzdelávanie v špeciálnych školách príslušného typu.
(9) Obsah vzdelávania individuálne integrovaných
žiakov s mentálnym postihnutím vychádza z uèebných
osnov pre špeciálnu základnú školu pre žiakov s mentálnym postihnutím.
§ 32c
Práva a povinnosti úèastníkov školskej integrácie
(1) Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo na individuálny prístup vo výchove
a vzdelávaní rešpektujúci jeho schopnosti a zdravotný
stav, na vyuèovanie pedagógom s odbornou a pedagogickou spôsobilos•ou,4f) na výchovu a vzdelávanie
v bezpeènom a zdravom prostredí, na úctu k svojej osobe a na zabezpeèenie ochrany proti fyzickému a duševnému násiliu.
(2) Výkonom práv integrovaného žiaka nemôžu by•
obmedzené práva ostatných úèastníkov výchovno-vzdelávacieho procesu.
(3) Zákonný zástupca integrovaného žiaka pravidelne konzultuje problematiku vzdelávania integrovaného žiaka s triednym uèite¾om, so školským špeciálnym
pedagógom, 4e) prípadne so zariadením špeciálnopedagogického poradenstva. 4c)
(4) Riadite¾ základnej školy alebo strednej školy
v spolupráci so školským špeciálnym pedagógom4e) alebo zariadením špeciálnopedagogického poradenstva4c)
oboznámi príslušných zamestnancov školy s dôsledkami a možným vplyvom diagnózy integrovaného žiaka na
výchovno-vzdelávací proces, s individuálnym výchovno-vzdelávacím programom, upozorní na potrebu kompenzaèných a iných pomôcok, ktoré bude žiak v škole
používa•, a zabezpeèí ich dostupnos• a vhodné priestory na ich uskladnenie.“.
Poznámky k odkazom pod èiarou 4c až 4f znejú:

„4c) § 22 zákona è. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach
v znení neskorších predpisov.
4d
) § 21 zákona è. 279/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
4e
) § 25 ods. 2 zákona è. 279/1993 Z. z. v znení neskorších
predpisov.
4f
) Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky
è. 41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti
pedagogických pracovníkov v znení neskorších predpisov.“.

7. V § 33 sa vypúš•a nadpis „Pomocná škola“.
8. § 34a sa dopåòa odsekom 6, ktorý znie:
„(6) Vzdelávanie pedagogických zamestnancov detí
a mládeže pod¾a odseku 1 odborne, organizaène, metodicky a finanène zabezpeèuje ministerstvo školstva.“.
9. V § 58a sa doterajší text oznaèuje ako odsek 1 a dopåòa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2) V základných školách, v základných umeleckých
školách, uèilištiach, stredných školách, špeciálnych
školách a v školských zariadeniach v rámci výchovnovzdelávacej èinnosti a mimo výchovno-vzdelávacej èin nosti nie je povolená èinnos•, ktorá smeruje alebo priamo nabáda k rasovej a etnickej nenávisti, národnostnej
a náboženskej neznášanlivosti, a nie je povolené ani
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ovplyvòovanie sexuálnej orientácie, ktorá je v rozpore
s ¾udskou dôstojnos•ou a s tradiènými hodnotami európskej kultúry, a podnecovanie ku xenofóbii.“.
Èl. XVI
Zákon è. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení
zákona è. 551/2003 Z. z., zákona è. 600/2003 Z. z., zákona è. 5/2004 Z. z., zákona è. 43/2004 Z. z. a zákona
è. 186/2004 Z. z. sa mení takto:
V § 6 odseky 3 a 4 znejú:
„(3) Poistencom patria práva pri výkone sociálneho
poistenia rovnako v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania v sociálnom zabezpeèení ustanovenou
osobitným zákonom.23a )
(4) Poistenec, ktorý sa domnieva, že jeho práva alebo
právom chránené záujmy boli dotknuté v dôsledku nedodržania zásady rovnakého zaobchádzania, môže sa
domáha• právnej ochrany na súde pod¾a osobitného
zákona.23a)“.
Poznámka pod èiarou k odkazu 23a znie:

„23a) Zákon è. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní
v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminaèný
zákon).“.

Èl. XVII
Zákon è. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení
zákona è. 389/1998 Z. z., zákona è. 155/1999 Z. z., zákona è. 450/2000 Z. z., zákona è. 416/2001 Z. z., zákona è. 507/2002 Z. z., zákona è. 534/2002 Z. z., zákona
è. 724/2002 Z. z., zákona è. 453/2003 Z. z., zákona
è. 599/2003 Z. z., zákona è. 45/2004 Z. z., zákona
è. 141/2004 Z. z. a zákona è. 191/2004 Z. z. sa dopåòa
takto:
Za § 4 sa vkladá § 4a, ktorý znie:
„§ 4a
(1) Práva ustanovené týmto zákonom sa zaruèujú
rovnako všetkým obèanom v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania v sociálnom zabezpeèení ustanovenou osobitným zákonom. 6a)
(3) Ten, kto sa domnieva, že jeho práva alebo právom
chránené záujmy boli dotknuté v dôsledku nedodržania zásady rovnakého zaobchádzania, môže sa domáha• právnej ochrany na súde pod¾a osobitného zákona. 6a)“.
Poznámka pod èiarou k odkazu 6a znie:

„6a) Zákon è. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých
oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminaèný zákon).“.

Èl. XVIII
Zákon è. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpeèení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 447/2002 Z. z., zákona
è. 534/2002 Z. z. a zákona è. 463/2003 Z. z. sa mení
takto:
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V § 113 odseky 5 a 6 znejú:
„(5) Policajtovi, policajtke, profesionálnemu vojakovi, profesionálnej vojaèke, vojakovi prípravnej služby
a vojaèke prípravnej služby patria práva pri výkone sociálneho zabezpeèenia rovnako v súlade so zásadou
rovnakého zaobchádzania v sociálnom zabezpeèení
ustanovenou osobitným zákonom.47a)

držania zásady rovnakého zaobchádzania, môže sa domáha• právnej ochrany na súde pod¾a osobitného zákona. 2aa)

(6) Ak sa policajt, policajtka, profesionálny vojak,
profesionálna vojaèka, vojak prípravnej služby alebo
vojaèka prípravnej služby domnievajú, že ich práva alebo právom chránené záujmy boli dotknuté v dôsledku
nedodržania zásady rovnakého zaobchádzania, môžu
sa domáha• právnej ochrany na súde pod¾a osobitného
zákona. 47a)“.

„2aa) Zákon è. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní
v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminaèný
zákon).“.

Poznámka pod èiarou k odkazu 47a znie:

47a

„

) Zákon è. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní
v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminaèný
zákon).“.

Èl. XIX
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 98/1995
Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 110/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 222/1996 Z. z., zákona è. 140/1998 Z. z., zákona è. 241/1998 Z. z., zákona è. 80/2000 Z. z., zákona è. 416/2001 Z. z., zákona è. 553/2001 Z. z., zákona
è. 118/2002 Z. z., zákona è. 131/2002 Z. z., zákona
è. 219/2002 Z. z., zákona è. 450/2002 Z. z., zákona
è. 457/2002 Z. z., zákona è. 138/2003 Z. z., zákona
è. 445/2003 Z. z., zákona è. 528/2003 Z. z., zákona
è. 578/2003 Z. z. a zákona è. 215/2004 Z. z. sa dopåòa
takto:
Doterajší text § 4 sa oznaèuje ako odsek 1 a dopåòa sa
odsekmi 2 až 5, ktoré znejú:
„(2) Právo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti
sa zaruèuje rovnako každej osobe v súlade so zásadou
rovnakého zaobchádzania v zdravotnej starostlivosti
ustanovenou osobitným zákonom. 2aa) V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania sa zakazuje diskriminácia aj z dôvodov pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, manželského stavu a rodinného stavu, farby
pleti, jazyka, politického alebo iného zmýš¾ania, odborovej èinnosti, národného alebo sociálneho pôvodu,
zdravotného postihnutia, veku, majetku, rodu alebo
iného postavenia.
(3) Výkon práv a povinností vyplývajúcich z tohto zákona musí by• v súlade s dobrými mravmi. Nikto ne smie tieto práva a povinnosti zneužíva• na škodu inej
osoby. Osoba nesmie by• v súvislosti s výkonom svojich
práv prenasledovaná ani inak postihovaná za to, že
podá na inú osobu, zdravotníckeho pracovníka, lekára,
zdravotnícke zariadenie alebo ïalšie zariadenie v zdravotníctve, s•ažnos•, žalobu alebo návrh na zaèatie
trestného stíhania.
(4) Osoba, ktorá sa domnieva, že jej práva alebo právom chránené záujmy boli dotknuté v dôsledku nedo-

(5) Poskytovate¾ zdravotnej starostlivosti nesmie
osobu postihova• alebo znevýhodòova• preto, že osoba
uplatòuje svoje práva pod¾a tohto zákona.“.
Poznámka pod èiarou k odkazu 2aa znie:

Èl. XX
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní
zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej pois•ovne a o zriaïovaní rezortných, odvetvových,
podnikových a obèianskych zdravotných pois•ovní
v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 58/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 98/1995 Z. z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 231/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 304/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 376/1996
Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 386/1996 Z. z., zákona è. 202/1997 Z. z., zákona
è. 332/1997 Z. z., zákona è. 124/1998 Z. z., zákona
è. 11/1999 Z. z., zákona è. 56/1999 Z. z., zákona
è. 151/1999 Z. z., zákona è. 242/2000 Z. z., zákona
è. 245/2000 Z. z., zákona è. 448/2000 Z. z., zákona
è. 233/2001 Z. z., zákona è. 505/2001 Z. z., zákona
è. 553/2001 Z. z., zákona è. 118/2002 Z. z., zákona
è. 291/2002 Z. z., zákona è. 457/2002 Z. z., zákona
è. 534/2002 Z. z., zákona è. 671/2002 Z. z., zákona
è. 138/2003 Z. z., zákona è. 442 /2003 Z. z., zákona
è. 578/2003 Z. z. a zákona è. 345/2004 Z. z. sa dopåòa
takto:
§ 26 sa dopåòa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:
„(5) Poistencovi patria práva pri výkone zdravotného
poistenia rovnako v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania v zdravotnej starostlivosti ustanovenou
osobitným zákonom.13hi)
(6) Poistenec, ktorý sa domnieva, že jeho práva alebo
právom chránené záujmy boli dotknuté v dôsledku nedodržania zásady rovnakého zaobchádzania, môže sa
domáha• právnej ochrany na súde pod¾a osobitného
zákona.13hi )“.
Poznámka pod èiarou k odkazu 13hi znie:

„13hi) Zákon è. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní
v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminaèný
zákon).“.

Èl. XXI
Zákon è. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebite¾a v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 220/1996 Z. z., zákona è. 137/1998 Z. z., zákona
è. 310/1999 Z. z., zákona è. 128/2002 Z. z., zákona
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è. 414/2002 Z. z., zákona è. 529/2002 Z. z. a zákona
è. 469/2003 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 6 odsek 1 znie:
„(1) Predávajúci je povinný vo vz•ahu k spotrebite¾ovi
dodržiava• zásadu rovnakého zaobchádzania v poskytovaní tovarov a služieb ustanovenú osobitným zákonom.7b) Predávajúci najmä nesmie odmietnu• preda•
spotrebite¾ovi výrobky, ktoré má vystavené alebo inak
pripravené na predaj, alebo odmietnu• poskytnutie
služby, ktoré je v jeho prevádzkových možnostiach; nesmie takisto viaza• predaj výrobkov alebo poskytnutie
služieb na predaj iných výrobkov alebo poskytnutie
iných služieb, pokia¾ nejde o obmedzenie rovnaké pre
všetky prípady a v obchodnom styku obvyklé. To neplatí v prípadoch, v ktorých spotrebite¾ nespåòa podmienky, ktoré musí spåòa• pod¾a osobitných predpisov. 7b)“.
Poznámka pod èiarou k odkazu 7b znie:

„7b) Zákon è. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých
oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminaèný zákon).“.

2. § 6 sa dopåòa odsekom 4, ktorý znie:
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„(4) Spotrebite¾, ktorý sa domnieva, že jeho práva alebo právom chránené záujmy boli dotknuté v dôsledku
nedodržania zásady rovnakého zaobchádzania, môže
sa domáha• právnej ochrany na súde pod¾a osobitného
zákona.7b)“.
Èl. XXII
Zákon è. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov sa mení a dopåòa takto:
V § 8 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:
„(7) Ustanovenie platné pre uhrádzanie cestovných
nákladov pre zákonného zástupcu žiaka základnej školy pod¾a odseku 6 možno využi• aj pre žiakov špeciálnych základných škôl.“.
Doterajší odsek 7 sa oznaèuje ako odsek 8.
Èl. XXIII
Tento zákon nadobúda úèinnos• 1. júla 2004.

Rudolf Schuster v. r.
Pavol Hrušovský v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.












   
  
       
    
          
          
  

   
     
   
  
   
       
   

  
    
     
    
    

 
     
   
 
   




