


     

      



        



666

Z Á K O N

z 27. ok tób ra 2004

o ochra ne pred po vod ňa mi

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

PRVÁ  ČASŤ
ZÁ KLAD NÉ USTA NO VE NIA

§ 1

Pred met úpra vy

Ten to zá kon upra vu je or ga ni zá ciu ochra ny pred po -
vod ňa mi, pô sob nos� or gá nov štát nej sprá vy ochra ny
pred po vod ňa mi, prá va a po vin nos ti práv nic kých osôb
a fy zic kých osôb pri čin nos tiach sú vi sia cich s pos ky to -
va ním po mo ci pri ochra ne pred po vod ňa mi a pri ko or -
di ná cii tých to čin nos tí a usta no vu je sank cie za po ru še -
nie po vin nos tí pod ¾a toh to zá ko na.

§ 2

Vy me dze nie zá klad ných poj mov 

(1) Po vod ňou je
a) pre chod né vý raz né zvý še nie hla di ny vod né ho toku,

pri kto rom bez pros tred ne hro zí vy lia tie vody z ko ry ta 
vod né ho toku ale bo sa voda z ko ry ta vod né ho toku
už vy lie va, 

b) stav, pri kto rom je do čas ne za me dze ný pri ro dze ný
od tok vody zo zrá žok do recipienta1) a do chá dza k za -
pla ve niu úze mia vnú tor ný mi vo da mi, 

c) stav, pri kto rom z dô vo du od cho du ¾a dov, vzni ku ¾a -
do vých zá ta rás, ¾a do vej zá pchy a iných pre ká žok
v ko ry te vod né ho toku hro zí vy lia tie vody z ko ry ta
vod né ho toku ale bo sa voda z ko ry ta vod né ho toku
už vy lie va, 

d) stav, pri kto rom z dô vo du ex trém nej zráž ko vej čin -
nos ti do chá dza k za pla vo va niu úze mia, ale bo 

e) stav, pri kto rom z dô vo du po ru chy ale bo ha vá rie
vod nej stav by hro zí vy lia tie vody z ko ry ta vod né ho
toku ale bo sa voda z ko ry ta vod né ho toku vy lie va.

(2) Ne bez pe čen stvo po vod ne je si tu á cia cha rak te ri zo -
va ná naj mä
a) dlho tr va jú ci mi vý dat ný mi at mo sfé ric ký mi zráž ka mi

a ich rých lym od to kom do vod ných to kov,
b) va rov nou me te o ro lo gic kou pred po ve ïou ex trém -

nych zrá žok,
c) zvý še ným od to kom z to pia ce ho sa sne hu a ne bez -

peč ným od cho dom ¾a dov,
d) rých lym vzos tu pom hla di ny vod né ho toku s pred po -

kla dom do siah nu tia stup ňov po vod ňo vej ak ti vi ty,
e) vzni kom mi mo riad nej udalosti2) na vod nej stav be.

 (3) Po vod ňo vá si tu á cia je stav, keï hro zí ne bez pe -
čen stvo vzni ku po vod ne ale bo po vo deň už vznik la. Ide
o stav cha rak te ri zo va ný do siah nu tím jed not li vých
stup ňov po vod ňo vej ak ti vi ty na vod ných to koch ale bo
na vod ných stav bách. Za po vod ňo vú si tu á ciu sa po va -
žu je aj stav, pri kto rom je ohroz e ná ale bo na ru še ná sta -
bi li ta a bez peč nos� vod nej stav by.

 (4) Vnú tor né vody sú vody, kto ré sa vy sky tu jú na
úze mí chrá ne nom vod ný mi stav ba mi, naj mä vody, kto -
ré ne mô žu od te ka� pri ro dze ným spô so bom pri zvý še -
nom sta ve vody v re ci pien te, ale bo vody z in ten zív nej
zráž ko vej čin nos ti na úze mí bez mož nos ti od to ku  pro -
stredníctvom vod né ho toku.

 (5) Zá pla vo vá čia ra je prie seč ni ca hla di ny vody s te -
ré nom pri po vod ni. 

 (6) Zá to po vá čia ra je prie seč ni ca ume lo vzdu tej ma -
xi mál nej vod nej hla di ny s te ré nom.

 (7) Zá to po vé úze mie je úze mie ohra ni če né zá to po -
vou čia rou.

 (8) Chrá ne né úze mie na úče ly toh to zá ko na je úze -
mie, kto ré och ra ňu je vod ná stav ba pred účin ka mi po -
vod ní.

 (9) Vo do zá drž ná plo cha v po vo dí (ïa lej len „mok -
raï“) je vy me dze ný prie stor na za dr žia va nie daž ïo vej
vody zo spev ne ných plôch pre pot re by trans for má cie
po vod ňo vej vlny.

(10) Za sa ká va cí pás je ri gol po vrs tev ni ci za chy tá va -
jú ci daž ïo vú vodu, ur če ný na pot re by trans for má cie
po vod ňo vej vlny.

(11) Sva ho vá de pre sia s pe rio dic kým za pla ve ním je
plo cha v po vo dí na za chy te nie prí va lo vých daž ïo vých
vôd pre pot re by trans for má cie po vod ňo vej vlny.

(12) Pre hrádz ka (dre ve ná ale bo ka men ná) je ob jekt
v údol ni ci, ri go le i eróz nej ryhe na za chy tá va nie se di -
men tov po čas spla chov daž ïo vých daž ïov z jed not li -
vých čas tí po vo dí.

(13) Od chod ¾a dov je pro ces, pri kto rom do chá dza
k po hy bu a k od pla ve niu roz pa da jú cich sa ale bo roz ru -
še ných ¾a do vých krýh.

(14) ¼a do vá zá pcha je na hro ma de nie ¾a do vej kaše
ale bo ¾a do vej trieš te v ko ry te vod né ho toku, kto ré spô -
so bu je zmen še nie prie toč né ho pro fi lu vod né ho toku.

(15) ¼a do vá zá ta ra sa je miest ne na hro ma de nie ¾a do -
vých krýh vznik nu tých z ¾a do vej po krýv ky v ko ry te vod -
né ho toku pri od cho de ¾a dov.
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1) § 2 písm. k) zá ko na č. 364/2004 Z. z. o vo dách a o zme ne zá ko na Slo ven skej ná rod nej rady č. 372/1990 Zb. o prie stup koch v zne ní ne -
skor ších pred pi sov (vod ný zá kon).

2) § 3 ods. 2 zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 42/1994 Z. z. o ci vil nej ochra ne oby va te¾ stva v zne ní ne skor ších pred pi sov.



(16) Su chá ná drž (ïa lej len „pol der“) je vy me dze ný
prie stor ur če ný na za pla ve nie vo dou pre pot re by trans -
for má cie po vod ňo vej vlny.

§ 3

Za bez pe če nie ochra ny pred po vod ňa mi 

(1) Ochra na pred po vod ňa mi je sú bor tech nic kých
opat re ní a or ga ni zač ných opat re ní (ïa lej len „opat re -
nie“) or gá nov štát nej sprá vy a obcí, po vod ňo vých ko mi -
sií, správ cu vo do hos po dár sky výz namných vod ných
to kov a správ cov drob ných vod ných tokov3) (ïa lej len
„správ ca vod ných to kov“), vlast ní kov a správ cov vod -
ných sta vieb, iných práv nic kých osôb a fy zic kých osôb
na pred chá dza nie vzni ku po vod ne a na zmier ne nie jej
ná sled kov.

(2) Ochra nu pred po vod ňa mi za bez pe ču jú sub jek ty
pod ¾a od se ku 1 na úze mí ce lé ho po vo dia.4) Kaž dý je po -
vin ný v inun dač nom úze mí vy ko na� na po zem koch
a ob jektoch, kto ré má vo vlast níc tve ale bo v uží va ní,
opat re nia umož ňu jú ce ply nu lý a ne škod ný od tok vôd.

(3) Kaž dý má prá vo na pos kyt nu tie pri me ra nej po mo -
ci zod po ve da jú cej mož nos tiam ovlá dania po vod ne, ak
je účin ka mi po vod ne ohroz e ný jeho ži vot, zdra vie ale bo
ma je tok a nie je schop ný vy ko na� ochra nu vlast ný mi
si la mi a pros tried ka mi.

(4) Kaž dý, kto zis tí ne bez pe čen stvo po vod ne, je po vin ný 
ne od klad ne to ohlá si� po vod ňo vé mu or gá nu, Ha sič ské -
mu a zá chran né mu zbo ru, ko or di nač né mu stre di sku in -
teg ro va né ho zá chran né ho sys té mu,5) Po li caj né mu zbo ru
ale bo správ co vi vod ných to kov. Prí jem ca ohlá se nia je po -
vin ný túto sku toč nos� ihneï ozná mi� or gá nu štát nej
sprá vy ochra ny pred po vod ňa mi ale bo správ co vi vod né ho 
toku.

DRU HÁ ČASŤ
OPAT RE NIA NA OCHRA NU PRED PO VOD ŇA MI

§ 4

Opat re nia na ochra nu pred po vod ňa mi

(1) Opat re nia mi na ochra nu pred po vod ňa mi sú naj -
mä
a) po vod ňo vé plá ny,
b) po vod ňo vé pre hliad ky,
c) pred po ved ná po vod ňo vá služ ba a hlás na a va rov ná

po vod ňo vá služ ba,
d) hliad ko vá služ ba,
e) po vod ňo vé za bez pe čo va cie prá ce,
f) po vod ňo vé zá chran né prá ce.

(2) Opat re nia na ochra nu pred po vod ňa mi sa vy ko -
ná va jú pre ven tív ne, v čase ne bez pe čen stva po vod ne,
po čas po vod ne a po po vod ni. 

(3) Pre ven tív ny mi opat re nia mi sú naj mä tech nic ké
a bio tech nic ké opat re nia v po vo dí, kto ré spo ma ¾u jú od -
tok vôd z po vo dia do vod ných to kov, vý stav ba re tenč -

ných ná dr ží, ochran ných hrá dzí, pro ti po vod ňo vých lí -
nií a za ria de ní na pre čer pá va nie vnú tor ných vôd, úpra -
va vod ných to kov a ich ne vy hnut ná op ra va a údrž ba,
ako aj bu do va nie pol drov.

§ 5

Po vod ňo vé plá ny

(1) Po vod ňo vý plán je do ku ment or ga ni zač né ho cha -
rak te ru a tech nic ké ho cha rak te ru, kto rý ob sa hu je úlo -
hy a po vin nos ti or gá nov štát nej sprá vy ochra ny pred
po vod ňa mi, správ cov vod ných to kov, vlast ní kov
a správ cov vod ných sta vieb a iných práv nic kých osôb
a fy zic kých osôb pri ochra ne pred po vod ňa mi. Po vod -
ňo vý plán sa skla dá z po vod ňo vé ho plá nu za bez pe čo va -
cích prác a z po vod ňo vé ho plá nu zá chran ných prác.

(2) Prí pra va ochra ny pred po vod ňa mi sa za hŕ ňa do
po vod ňo vých plá nov, kto ré vy ho to vu jú or gá ny štát nej
sprá vy ochra ny pred po vod ňa mi na všet kých stup -
ňoch. 

(3) Po vod ňo vé plá ny za bez pe čo va cích prác sú po vin ní 
vy pra cú va� správ co via vod ných to kov, správ co via pro -
duk to vo dov za sa hu jú cich do vod né ho toku, vlast ní ci,
správ co via ale bo uží va te lia vod ných sta vieb a za ria de ní 
pri vod ných to koch a vod ných ná dr žiach a zho to vi te lia
sta vieb na vod ných to koch po čas ich vý stav by. Správ ca 
vod ných to kov or ga ni zu je vy pra co va nie plá nov po vod -
ňo vých za bez pe čo va cích prác pod ¾a hyd ro lo gic kých po -
vo dí a pod ¾a úze mia svo jej pô sob nos ti.

(4) Po vod ňo vé plá ny zá chran ných prác vy pra cú va
kraj ské ria di te¾ stvo Ha sič ské ho a zá chran né ho zbo ru,
ok res né ria di te¾ stvo Ha sič ské ho a zá chran né ho zbo ru
a obce v nad väz nos ti na po vod ňo vé plá ny za bez pe čo va -
cích prác. 

(5) Po vod ňo vé plá ny sú po vin né vy pra cú va� aj práv -
nic ké oso by a fy zic ké osoby-podnikatelia, kto rých ob -
jekty môžu by� pos tih nu té po vod ňou; túto po vin nos�
môže ulo ži� obec vše obec ne zá väz ným na ria de ním. Tie -
to plá ny tvo ria sú čas� po vod ňo vých plá nov obce.

(6) Po vod ňo vé plá ny sta vieb za sa hu jú cich do vod né -
ho toku, do jeho inun dač né ho územia6) ale bo do vod -
ných sta vieb schva ¾u je or gán štát nej sprá vy ochra ny
pred po vod ňa mi na zá kla de sú hlas né ho sta no vi ska
správ cu vod né ho toku.

(7) Schvá le né po vod ňo vé plá ny sa kaž dý rok pre skú -
ma jú a pod ¾a pot re by ak tu a li zu jú tak, aby sa zme ny
a do pln ky moh li schvá li� do kon ca ka len dár ne ho roka.
Zme ny pod stat né ho výz namu, na prí klad zme ny vy hlá -
se nia stup ňov po vod ňo vej ak ti vi ty, zme ny, kto ré majú
vplyv na od to ko vý re žim, zme ny ma ni pu lač ných po -
riad kov vod ných sta vieb, je pot reb né za pra co va� do po -
vod ňo vých plá nov bez od klad ne.
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3) § 48 zá ko na č. 364/2004 Z. z.
4) § 4 ods. 13 zá ko na č. 364/2004 Z. z.
5) § 5 zá ko na č. 129/2002 Z. z. o in teg ro va nom zá chran nom sys té me.
6) § 46 zá ko na č. 364/2004 Z. z.



§ 6

Stup ne po vod ňo vej ak ti vi ty

(1) Stup ne po vod ňo vej ak ti vi ty cha rak te ri zu jú mie ru
ne bez pe čen stva po vod ne, via za nú na sta no ve né vod né
sta vy ale bo prie to ky na vod ných to koch a na vod ných
stav bách pri po vod ňo vej si tu á cii.

(2) V po vod ňo vých plá noch sa ur ču jú tie to stup ne po -
vod ňo vej ak ti vi ty:
a) I. stu peň — stav bde los ti,
b) II. stu peň — stav po ho to vos ti,
c) III. stu peň — stav ohroz e nia.

(3) Stav bde los ti na stá va
a) pri do siah nu tí vod né ho sta vu ale bo prie to ku ur če -

né ho v po vod ňo vom plá ne a pri stú pa jú cej ten den cii
hla di ny vody na vod nom toku; spra vid la je to stav,
keï voda vy stú pi z ko ry ta vod né ho toku a do siah ne
pätu hrá dze; na ne oh rá dzo va ných vod ných to koch,
ak hla di na stú pa a blí ži sa k bre ho vej čia re, 

b) oča ká va ním zvý še né ho od to ku z to pia ce ho sa sne hu
pod ¾a me te o ro lo gic kých pred po ve dí,

c) pri vý sky te vnú tor ných vôd, ak je hla di na vody v pri -
¾ah lých vod ných to koch vyš šia ako hla di na vnú tor -
ných vôd.

(4) Stav po ho to vos ti sa vy hla su je 
a) pri do siah nu tí vod né ho sta vu ale bo prie to ku ur če -

né ho v po vod ňo vom plá ne a pri stú pa jú cej ten den cii
hla di ny vody na vod nom toku; na ne oh rá dzo va ných
vod ných to koch, ak hla di na vody v ko ry te do siah ne
bre ho vú čia ru a má stú pa jú cu ten den ciu, 

b) na za čiat ku to pe nia sne hu, ak pod ¾a pred po ved nej
po vod ňo vej služ by mož no oča ká va� rých le stú pa nie
hla dín vod ných to kov ale bo pri oča ká va nom od cho -
de ¾a dov,

c) pri vý sky te vnú tor ných vôd, ak sa in ten zív nym pre -
čer pá va ním vody do dr ží ma xi mál na hla di na vnú tor -
ných vôd ur če ná ma ni pu lač ným po riad kom vod nej
stav by.

(5) Stav ohroz e nia sa vy hla su je pri 
a) do siah nu tí vod né ho sta vu ale bo prie to ku ur če né ho

v po vod ňo vom plá ne; pri niž šom vod nom sta ve, ak
na ohrá dzo va nom vod nom toku trvá stav po ho to vos -
ti 20 dní ale bo ak za čne pre mo ka� hrá dza, prí pad ne
na sta nú iné ne o ča ká va né okol nos ti, kto ré môžu
spô so bi� ško dy; na ne oh rá dzo va nom vod nom toku,
ak voda vy stú pi z ko ry ta vod né ho toku a môže spô so -
bi� ško dy, 

b) od cho de ¾a dov, ak je pria me ne bez pe čen stvo tvor by
¾a do vých zá ta rás ale bo ak sa zá ta ra sy za ča li tvo ri�,

c) vý sky te vnú tor ných vôd, ak pri pl nom vy u ži tí ka pa -
ci ty čer pa cej sta ni ce a pri jej ne pre tr ži tej pre vádz ke
voda stú pa nad ma xi mál nu hla di nu ur če nú ma ni -
pu lač ným po riad kom vod nej stav by, 

d) prí va lo vých vo dách spô so be ných ex trém nou zráž ko -
vou čin nos �ou a pri oča ká va nom po stu pe po vod ňo -
vej vlny, 

e) zá pla ve úze mia pod vod nou stav bou, kto rú spô so bi -
la po ru cha ale bo ha vá ria za ria de ní vod nej stav by. 

(6) Stav bde los ti za ni ká
a) pri po kle se hla di ny vod né ho toku pod úro veň sta no -

ve nú po vod ňo vým plá nom a ak má hla di na vody kle -
sa jú cu ten den ciu,

b) na ne oh rá dzo va ných vod ných to koch, ak voda kles -
ne pod bre ho vú čia ru,

c) pri vý sky te vnú tor ných vôd, ak je hla di na vody v pri -
¾ah lých vod ných to koch niž šia ako hla di na vnú tor -
ných vôd a vnú tor né vody mož no od vá dza� samo spá -
dom.

(7) Stav po ho to vos ti a stav ohroz e nia sa od vo lá va, ak 
a) vod ný stav vo vod nom toku kles ne pod hla di nu ur če -

nú v po vod ňo vom plá ne ale bo
b) po mi nú sku toč nos ti, na zá kla de kto rých sa vy hlá sil

stav po ho to vos ti ale bo stav ohroz e nia, ale bo
c) sa vy ko na li ne vy hnut né tech nic ké opat re nia na za -

me dze nie vzni ku ïal ších po vod ňo vých škôd.

(8) Stav po ho to vos ti a stav ohroz e nia vy hla su je a od -
vo lá va na ná vrh správ cu vod né ho toku ale bo z vlast né -
ho pod netu 
a) sta ros ta obce pre úze mie obce,
b) pred nos ta ob vod né ho úra du ži vot né ho pros tre dia

pre úze mie via ce rých obcí a pre úze mie ob vo du,
c) pred nos ta kraj ské ho úra du ži vot né ho pros tre dia na

vod ných to koch, kto ré pre te ka jú dvo ma a via ce rý mi
územ ný mi ob vod mi kra ja, ak ich pred tým ne vy hlá si -
li pred nos to via ob vod ných úra dov ži vot né ho  pro -
stredia,

d) mi nis ter ži vot né ho pros tre dia Slo ven skej re pub li ky
(ïa lej len „mi nis ter“) na hra nič ných úse koch vod -
ných to koch, ak tým ne po ve ril iný or gán štát nej
sprá vy ochra ny pred po vod ňa mi.

(9) O vy hlá se ní a od vo la ní sta vu po ho to vos ti a sta vu
ohroz e nia or gán štát nej sprá vy ochra ny pred po vod ňa -
mi bez od klad ne in for mu je správ cu vod ných to kov, Mi -
nis ter stvo vnút ra Slo ven skej re pub li ky (ïa lej len „mi -
nis ter stvo vnút ra“), kraj ský úrad, ob vod ný úrad
a Ha sič ský a zá chran ný zbor. 

(10) Ak v dô sled ku vzni ku a po stu pu po vod ňo vej vlny
hro zí ne bez pe čen stvo za pla ve nia úze mia, or gá ny štát -
nej sprá vy ochra ny pred po vod ňa mi môžu vy hlá si�
ihneï stav ohroz e nia.

(11) O vy hlá se ní a od vo la ní stup ňa po vod ňo vej ak ti vi ty
je or gán štát nej sprá vy ochra ny pred po vod ňa mi po vin ný
in for mo va� práv nic ké oso by, fy zic ké osoby-podnikate¾ov
a fy zic ké oso by za ra de né do ochra ny pred po vod ňa mi
pod ¾a po vod ňo vých plá nov a nad ria de ný or gán štát nej
sprá vy ochra ny pred po vod ňa mi a dotk nu tý pod ria de ný
or gán štát nej sprá vy ochra ny pred po vod ňa mi.

(12) Vod né sta vy a prie to ky zod po ve da jú ce stup ňom
po vod ňo vej ak ti vi ty schva ¾u je Mi nis ter stvo ži vot né ho
pros tre dia Slo ven skej re pub li ky (ïa lej len „mi nis ter -
stvo“) na ná vrh správ cu vod né ho toku po pre ro ko va ní
s or gá nom štát nej sprá vy ochra ny pred po vod ňa mi
a práv nic kou oso bou po ve re nou mi nis ter stvom.7)
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7) § 21 ods. 2 zá ko na č. 523/2004 Z. z. o roz poč to vých pra vid lách ve rej nej sprá vy a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov.



§ 7

Po vod ňo vé pre hliad ky

(1) Po vod ňo vý mi pre hliad ka mi sa zis �u je, či sú na
vod ných to koch, na vod ných stav bách a na iných ob -
jektoch na vod ných to koch a v ich inun dač nom úze mí
ne dos tat ky, kto ré by moh li spô so bi� ale bo zvý ši� ne bez -
pe čen stvo po vod ne. 

(2) Po vod ňo vé pre hliad ky vy ko ná va jú správ co via
vod ných to kov v sú čin nos ti s or gán mi štát nej sprá vy
ochra ny pred po vod ňa mi, vlast ník mi, správ ca mi a uží -
va te¾ mi vod ných sta vieb a iných ob jektov na vod ných
to koch a v ich inun dač nom a zá to po vom úze mí pod ¾a
po vod ňo vých plá nov naj me nej raz za rok. Po vod ňo vé
pre hliad ky sa môžu vy ko ná va� sú čas ne s usku toč ňo va -
ním od bor né ho technicko-bezpečnostného do h¾a du na
vod ných stav bách.8)

(3) Vlast ní ci, správ co via a uží va te lia vod ných sta vieb
a iných ob jektov na vod ných to koch a v ich inun dač -
nom a zá to po vom úze mí sú po vin ní umož ni� vy ko na nie
po vod ňo vej pre hliad ky.

(4) Po vod ňo vé pre hliad ky sa vy ko ná va jú aj  bezpro -
stredne po po vod ni na úče ly upres ne nia roz sa hu škôd,
zhod no te nia účin nos ti vy ko na ných opat re ní v čase po -
vod ne a na úče ly zis te nia ne dos tat kov v inun dač ných
úze miach v sú vis los ti s pre cho dom po vod ňo vých prie -
to kov.

(5) Ak or gá ny štát nej sprá vy ochra ny pred po vod ňa mi 
a správ ca vod ných to kov zis tia ne dos tat ky, or gán štát -
nej sprá vy ochra ny pred po vod ňa mi roz hod nu tím ulo ží
po vin nos� vlast ní ko vi, správ co vi a uží va te ¾o vi po zem -
kov, vod ných sta vieb a iných ob jektov na vod ných to -
koch a v inun dač nom úze mí vy ko na� ná pra vu ale bo od -
strá ni� zis te né ne dos tat ky. 

§ 8

Pred po ved ná po vod ňo vá služ ba a hlás na a va rov ná
po vod ňo vá služ ba

(1) Pred po ved ná po vod ňo vá služ ba je po vin ná ne od -
klad ne in for mo va� or gá ny štát nej sprá vy ochra ny pred
po vod ňa mi, správ cu vod ných to kov a or gá ny za bez pe ču -
jú ce hlás nu a va rov nú po vod ňo vú služ bu o ne bez pe čen -
stve po vod ne, o vzni ku po vod ňo vej si tu á cie a po vod ne
a o jej ïal šom mož nom vý vo ji, o hyd ro me te o ro lo gic kých
pod mien kach ovplyv ňu jú cich vznik a vý voj po vod ne, naj -
mä o ak tu ál nych a oča ká va ných vod ných sta voch ale bo
prie to koch vo vy bra ných pro fi loch vod ných to kov. Túto
služ bu za bez pe ču je práv nic ká oso ba po ve re ná mi nis ter -
stvom.

(2) Hlás na a va rov ná po vod ňo vá služ ba va ru je oby va -
te¾ stvo pred ne bez pe čen stvom v mies te vzni ku ale bo
mož né ho vzni ku po vod ne, v mies te ne bez pe čen stva po -

vod ne a v mies tach niž šie le žia cich na vod nom toku
a upo zor ňu je or gá ny štát nej sprá vy ochra ny pred po -
vod ňa mi a dotk nu té práv nic ké oso by na vý voj po vod ňo -
vej si tu á cie a odo vzdá va im hlá se nia pot reb né na jej
hod no te nie a po ky ny na ria de nie opat re ní na ochra nu
pred po vod ňa mi. Túto služ bu za bez pe ču je
a) mi nis ter stvo vnút ra, kraj ské úra dy, ob vod né úra dy,

obce, iné práv nic ké oso by a fy zic ké osoby-podnikatelia
v roz sa hu a spô so bom, kto rý pre va ro va nie oby va te¾ -
stva a vy roz u me nia osôb pri vzni ku mi mo riad nej uda -
los ti usta no vu je oso bit ný pred pis,9)

b) mi nis ter stvo pros tred níc tvom správ cov vod ných to -
kov, kraj ské úra dy ži vot né ho pros tre dia, ob vod né
úra dy ži vot né ho pros tre dia v ob las ti pos ky to va nia
in for má cií pre oby va te¾ stvo a od bor ných in for má cií
pre ria de nie opat re ní na ochra nu pred po vod ňa mi. 

(3) Práv nic ká oso ba po ve re ná mi nis ter stvom
a) vy ko ná va pred po ved nú po vod ňo vú služ bu vrá ta ne

hra nič ných vod ných to kov,
b) pos ky tu je or gá nom štát nej sprá vy ochra ny pred po -

vod ňa mi a správ co vi vo do hos po dár sky výz namných
vod ných to kov as poň raz den ne hyd ro me te o ro lo gic -
ké úda je z hyd ro prog nóz nych pro fi lov a pod ¾a in ter -
va lov me ra nia úda je o zá so bách vody v sne hu vo vy -
bra ných pro fi loch,

c) pos ky tu je or gá nom štát nej sprá vy ochra ny pred po -
vod ňa mi a správ co vi vo do hos po dár sky výz namných
vod ných to kov ak tu ál ne úda je zo zráž ko mer ných
a hyd ro prog nóz nych sta níc, ra da rov a me te o ro lo gic -
kých dru žíc,

d) pos ky tu je v čase ne bez pe čen stva po vod ne a po čas
po vod ňo vej si tu á cie or gá nom štát nej sprá vy ochra -
ny pred po vod ňa mi a správ co vi vo do hos po dár sky
výz namných vod ných to kov hyd ro me te o ro lo gic ké
úda je z hyd ro prog nóz nych pro fi lov a zráž ko mer ných 
sta níc, 

e) pos ky tu je hyd ro lo gic ké úda je, 
f) vy pra cú va me te o ro lo gic ké a hyd ro lo gic ké vy hod no -

te nie po vod ne a pred kla dá ho mi nis ter stvu, mi nis -
ter stvu vnút ra a správ co vi vo do hos po dár sky  vý -
znamných vod ných to kov.

(4) Práv nic ké oso by a fy zic ké oso by, kto ré pre vádz ku -
jú roz hla so vé a te le víz ne vy sie la nie ale bo za bez pe ču jú
elek tro nic ké ko mu ni kač né služ by, sú po vin né na po žia -
da nie or gá nov za bez pe ču jú cich pred po ved nú po vod ňo -
vú služ bu a hlás nu a va rov nú po vod ňo vú služ bu bez od -
klad ne od vy sie la� in for má cie pred po ved nej po vod ňo vej
služ by a hlás nej a va rov nej po vod ňo vej služ by. 

(5) Pri pos ky to va ní hyd ro lo gic kých in for má cií na hra -
nič ných vod ných to koch a pri pos ky to va ní me dzi štát -
nej po mo ci pri ochra ne pred po vod ňa mi po stu pu jú or -
gá ny štát nej sprá vy ochra ny pred po vod ňa mi
a dotk nu té oso by v sú la de s me dzi ná rod ný mi zmlu va -
mi, kto rý mi je Slo ven ská re pub li ka via za ná.10)
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8) § 56 zá ko na č. 364/2004 Z. z.
9) § 3a zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 42/1994 Z. z. v zne ní ne skor ších pred pi sov.

§ 5 ods. 4 zá ko na č. 129/2002 Z. z.
10) Na prí klad vy hláš ka mi nis tra za hra nič ných vecí č. 57/1970 Zb. o Zmlu ve me dzi Čes ko slo ven skou so cia lis tic kou re pub li kou a Ra kú skou 

re pub li kou o úpra ve  vo do hos po dár skych otá zok na hra nič ných vo dách,  ozná me nie Mi nis ter stva za hra nič ných vecí Slo ven skej re pub li -
ky č. 38/1996 Z. z. o uzav re tí Do ho dy me dzi vlá dou Slo ven skej re pub li ky a vlá dou Ukra ji ny o vo do hos po dár skych otáz kach na hra nič -
ných vo dách, ozná me nie Mi nis ter stva za hra nič ných vecí Slo ven skej re pub li ky č. 69/1996 Z. z. o pod pí sa ní Zmlu vy me dzi Slo ven skou
re pub li kou a Po¾ skou re pub li kou o spo loč nej štát nej hra ni ci, ozná me nie Mi nis ter stva za hra nič ných vecí Slo ven skej re pub li ky
č. 269/1996 Z. z. o pod pí sa ní Zmlu vy me dzi Slo ven skou re pub li kou a Ma ïar skou re pub li kou o re ži me a spo lu prá ci na spo loč nej štát nej
hra ni ci, ozná me nie Mi nis ter stva za hra nič ných vecí Slo ven skej re pub li ky č. 274/1997 Z. z. o pod pí sa ní Zmlu vy me dzi Slo ven skou re -
pub li kou a Čes kou re pub li kou o  spo loč nej štát nej hra ni ci.



§ 9

Hliad ko vá služ ba

(1) Hliad ko vá služ ba sle du je vý voj po vod ňo vej si tu á -
cie a zis �u je úda je pot reb né na vý kon hlás nej a va rov nej 
po vod ňo vej služ by a na ria de nie a ko or di ná ciu opat re ní 
na ochra nu pred po vod ňa mi.

(2) Hliad ko vú služ bu sú po vin ní zria ïo va� v čase ne -
bez pe čen stva po vod ne a po čas po vod ne správ co via
vod ných to kov, správ co via, vlast ní ci a uží va te lia vod -
ných sta vieb a iných ob jektov na vod ných to koch a v ich 
bez pros tred nej blíz kos ti, ak sú v do sa hu ohroz e nia. 

(3) Správ ca vod ných to kov vy sie la hliad ko vú služ bu
na po vod ňo vé úse ky od vy hlá se nia sta vu po ho to vos ti
pod ¾a po vod ňo vých plá nov za bez pe čo va cích prác. 

(4) Hliad ko vú služ bu môžu zria ïo va� aj obce v čase
sta vu ohroz e nia.

§ 10

Po vod ňo vé za bez pe čo va cie prá ce

(1) Po vod ňo vé za bez pe čo va cie prá ce sú opat re nia na
ochra nu pred po vod ňa mi na vod ných to koch, na vod -
ných stav bách a na iných ob jektoch na vod ných to koch 
a v inun dač ných a v zá to po vých úze miach na uvo¾ ňo va -
nie a ob no vo va nie vo¾ né ho prie to ku vod né ho toku.

(2) Po vod ňo vé za bez pe čo va cie prá ce po čas po vod ňo -
vej si tu á cie sú: 
a) od stra ňo va nie pre ká žok zne mož ňu jú cich ply nu lý

od tok vody,
b) ochra na hrá dzí pro ti vl no bi tiu, prie sa kom, ero zív -

nym vply vom, vý ve rom a ochra na pro ti pre lia tiu ko -
ru ny hrá dze a bu do va nie pro vi zór nych prí stu po vých 
ciest na tie to úče ly,

c) ochra na ko ry ta vod né ho toku a jeho bre hov pred ich
na rú ša ním, po ško dzo va ním a pred zo sú va ním,

d) na rú ša nie ¾a do vých ce lín a zá ta rás,
e) mi mo riad na ma ni pu lá cia na vod ných stav bách,
f) uza vie ra nie prie tr ží,
g) od vá dza nie vôd zo za pla ve né ho úze mia,
h) od vá dza nie ale bo od čer pá va nie vnú tor ných vôd,
i) bu do va nie dru hot ných ochran ných lí nií,
j) pro vi zór ne sprie toč ne nie za ne se ných ko rýt vod ných

to kov,
k) zria de nie pro vi zór nych hra de ní na vod ných stav -

bách a hrá dzo vých ob jektoch,
l) opat re nia pro ti spät né mu vzdu tiu vody na vy ús te -

niach ka na li zá cií do vod né ho toku a na cest ných
prie pus toch a cest ných prie ko pách,

m) opat re nia na za me dze nie zne čis te nia vod né ho toku
ne bez peč ný mi lát ka mi pri za pla ve ní inun dač né ho
úze mia,

n) čin nos� po vod ňo vých dis pe čin gov a tech nic kých
štá bov,

o) mi mo riad ne me ra nia na úče ly po sú de nia bez peč -
nos ti a sta bi li ty vod ných sta vieb,

p) za me ra nie, prí pad ne ozna čo va nie a za me ra nie výš ky 
hla di ny a prie to ku na vod ných to koch a hrá dzach
po čas po vod ne vrá ta ne zá zna mov o čase, 

q) po zem né a le tec ké me ra nia a prie sku my v sú vis los ti
so sle do va ním vý vo ja po vod ne a zís ka va ním in for -

má cií pre roz hod nu tia na rea li zá ciu opat re ní, me dzi
kto ré pat rí naj mä eva ku á cia oby va te¾ stva, úmy sel né 
a ria de né za pla ve nie chrá ne né ho úze mia a ume lé
prie tr že ochran ných lí nií,

r) vy tvá ra nie ume lých prie tr ží,
s) iné prá ce vy ko na né na prí kaz or gá nu štát nej sprá vy

ochra ny pred po vod ňa mi.

(3) Po vod ňo vé za bez pe čo va cie prá ce na zá kla de po -
vod ňo vých plá nov a na prí kaz or gá nov štát nej sprá vy
ochra ny pred po vod ňa mi po čas sta vu po ho to vos ti
a sta vu ohroz e nia vy ko ná va jú 
a) správ co via vod ných to kov,
b)  vlast ní ci, správ co via a uží va te lia vod ných sta vieb

a iných ob jektov na vod nom toku ale bo v jeho inun -
dač nom úze mí a

c) zho to vi te lia stav by na vod nom toku ale bo v jeho
inun dač nom úze mí po čas jej vý stav by. 

(4) Po vod ňo vé za bez pe čo va cie prá ce vlast ní kov,
správ cov a uží va te ¾ov iných ob jektov na vod nom toku,
kto ré nie sú uve de né v po vod ňo vom plá ne, musí správ -
ca vod né ho toku od sú hla si�. 

§ 11

Po vod ňo vé zá chran né prá ce

(1) Po vod ňo vé zá chran né prá ce sú opat re nia vy ko ná -
va né na zá chra nu ži vo tov, zdra via a ma jet ku v čase ne -
bez pe čen stva po vod ne, po čas po vod ne a po po vod ni
v bez pros tred ne ohroz e ných ale bo už za pla ve ných úze -
miach.

(2) Po vod ňo vé zá chran né prá ce sú: 
a) va ro va nie, prá ce spo je né s ochra nou, eva ku á ciou

oby va te¾ stva na ne vy hnut ne pot reb ný čas v úze -
miach ohroz e ných ale bo za pla ve ných po vod ňou,

b) ochra na a za chra ňo va nie ma jet ku na tých to úze -
miach vrá ta ne prí pad né ho pred čas né ho zbe ru úro -
dy ohroz e nej po vod ňou, 

c) od stra ňo va nie pre ká žok, kto ré brá nia ply nu lé mu
od to ku vôd,

d) od sun ne bez peč ných lá tok z do sa hu zá plav,
e) ne vy hnut né prá ce na prí stu po vých ko mu ni ká ciách

sú vi sia ce s ob no ve ním prí stu pu do sí del ných cel kov
vrá ta ne vý stav by pro vi zór nych most ných ob jektov
ale bo lá vok,

f) ria de nie do pra vy, vy ty čo va nie ob chá dzok a osa dzo -
va nie pre nos né ho do prav né ho zna če nia na usmer -
ne nie do pra vy,

g) ochra na vod ných zdro jov a roz vo dov pit nej vody,
elek tric kej ener gie, ply nu a te le ko mu ni kač ných sie tí,

h) uza tvo re nie eva ku o va né ho úze mia a ochra na ma jet -
ku eva ku o va ných oby va te ¾ov,

i) nú dzo vé zá so bo va nie oby va te¾ stva pit nou vo dou
a po tra vi na mi v pos tih nu tých úze miach,

j) vy h¾a dá va nie ne zvest ných osôb, 
k) od čer pá va nie vody zo za to pe ných do mov, piv níc,

stud ní, ve rej ných ka na li zá cií, žúmp a iných ob -
jektov,

l) hygienicko-protiepidemické opat re nia vy vo la né po -
vod ňa mi, me dzi kto ré pat rí naj mä 
1. oč ko va nie ri zi ko vých sku pín oby va te¾ stva, 
2. dez in fek cia stud ní, žúmp, obyt ných prie sto rov, 
3. de ra ti zá cia, 
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4. pos treky pro ti ka la mit né mu vý sky tu ko má rov, 
5. od voz a zneš kod ňo va nie uhy nu tých zvie rat

a iných od pa dov,
m) za bez pe če nie ve rej né ho po riad ku na úze mí pos tih -

nu tom po vod ňa mi, 
n) od stra ňo va nie na pla ve nín z do mov a z iných ob -

jektov, z ve rej ných prie stran stiev a z ko mu ni ká cií,
o) za bez pe čo va nie po ško de ných sta vieb pro ti zrú te niu

ale bo ich asa ná cia,
p) iné prá ce vy ko na né na prí kaz or gá nu štát nej sprá vy

ochra ny pred po vod ňa mi do od vo la nia sta vu ohroz e -
nia. 

(3) Po vod ňo vé zá chran né prá ce za bez pe ču jú or gá ny
štát nej sprá vy ochra ny pred po vod ňa mi a vy ko ná va jú
sa pod ¾a po vod ňo vé ho plá nu zá chran ných prác a v mi -
mo riad nych a odô vod ne ných prí pa doch aj nad ich rá -
mec pros tred níc tvom zá chran ných zlo žiek,11) or gá nov
územ nej samo sprá vy a ïal ších práv nic kých osôb, fy -
zic kých osôb-podnikate¾ov a fy zic kých osôb.

§ 12

Pred kla da nie správ o po vod ňo vej si tu á cii

(1) Od vy hlá se nia sta vu po ho to vos ti správ co via vod -
ných to kov a vlast ní ci, správ co via a uží va te lia vod ných
sta vieb pred kla da jú or gá nom štát nej sprá vy ochra ny
pred po vod ňa mi prie bež né sprá vy o vzni ku a vý vo ji po -
vod ňo vej si tu á cie a o vy ko na ných opat re niach v rám ci
po vod ňo vých za bez pe čo va cích prác. 

(2) Od vy hlá se nia sta vu ohroz e nia pred kla da jú or gá -
ny štát nej sprá vy ochra ny pred po vod ňa mi niž šie ho
stup ňa prie bež né sprá vy or gá nu štát nej sprá vy ochra -
ny pred po vod ňa mi vyš šie ho stup ňa.

(3) Sú hrnné sprá vy o prie be hu po vod ne a o jej ná -
sled koch, o opat re niach vy ko na ných pri po vod ni, o za -
po je ných pra cov ných si lách a vec ných pros tried koch
do vý ko nu opat re ní na ochra nu pred po vod ňa mi, o vy -
na lo že ných ná kla doch, o spô so be ných ško dách a o na -
vr ho va ných opat re niach pred kla dá správ ca vod ných
to kov, vlast ní ci, správ co via a uží va te lia vod ných sta vieb
a dotk nu té práv nic ké oso by a fy zic ké osoby-podnikatelia
or gá nom štát nej sprá vy ochra ny pred po vod ňa mi.

TRE T IA  ČASŤ
ÚZE MIA OVPLYV NE NÉ PO VOD ŇOU

§ 13

 Inun dač né úze mie

(1) Pod ¾a ne bez peč nos ti po vod ňo vých prie to kov sa
inun dač né územie6) čle ní na
a) ak tív nu zónu, kto rou pre te ká po vod ňo vý prie tok,
b) pa sív nu zónu, kto rú tvo rí zos tá va jú ca ne chrá ne ná

čas� inun dač né ho úze mia za sa ho va ná roz lie va ním
vôd mimo ko ry ta vod né ho toku ale bo vzdu tím pri po -
vod ňo vom prie to ku,

c) po ten cio nál nu zónu, kto rou je úze mie ohroz e né za -

pla ve ním pri pre kro če ní pro jek to va ných pa ra met rov 
ochran ných opat re ní ale bo pri po ru che vod nej stav -
by.

(2) V ak tív nej zóne inun dač né ho úze mia je za ká za né
a) umies tňo va� a pre vádz ko va� stav by, kto ré môžu

zhor ši� pre ve de nie po vod ňo vých prie to kov a od chod
¾a dov,

b) �a ži� rieč ny ma te riál ok rem opráv ne nia �a ži� rieč ny
ma te riál správ com vod ných to kov,12)

c) �a ži� ne ras ty a ze mi nu spô so bom zhor šu jú cim od tok 
po vrcho vých vôd a vy ko ná va� te rén ne úpra vy zhor -
šu jú ce od tok po vrcho vých vôd,

d) skla do va� ma te riál, lát ky a pred me ty,
e) zria ïo va� oplo te nie, živé plo ty a iné ob dob né pre káž ky,
f) ob hos po da ro va� les né po zem ky a po ¾no hos po dár ske 

po zem ky spô so bom, pri kto rom do chá dza k škod li -
vým zme nám od to ko vých po me rov,13) kto ré zhor šu jú 
pre ve de nie po vod ňo vých prie to kov a od chod ¾a dov,

g) zria ïo va� tá bo ry, kem py a iné do čas né uby to va cie
za ria de nia. 

(3) Ak je ne vy hnut né vy ko na� te rén ne úpra vy a opat -
re nia za me ra né na ochra nu, sta rost li vos� a funk čnos�
bio to pov, kto ré zhor šu jú od tok po vrcho vých vôd, je
pot reb né rea li zo va� sú čas ne opat re nia, kto ré umož nia
ne zmen še ný od tok po vrcho vých vôd.

(4) V ak tív nej zóne inun dač né ho úze mia mož no zria -
di� plá va jú ce uby to va cie za ria de nie len so sú hla som
prí sluš né ho správ cu vod né ho toku.

(5) V ak tív nej zóne inun dač né ho úze mia mož no po vo -
li� len 
a) stav by, kto rý mi sa upra vu jú vod né toky,
b) vý kon opat re ní na ochra nu pred po vod ňa mi, kto rý -

mi sa zlep šu jú od to ko vé po me ry,
c) stav by na od vá dza nie vnú tor ných vôd,
d) stav by na od vá dza nie od pa do vých vôd, 
e) stav by za bez pe ču jú ce do prav nú in fra štruk tú ru,

kto ré ne zhor šu jú od tok po vod ňo vých prie to kov,
f) hyd ro e ner ge tic ké stav by,
g) stav by umož ňu jú ce vzdu tie hla di ny vod né ho toku,

kto ré ne zhor šu jú od tok po vod ňo vých prie to kov,
h) vý kon opat re ní na ochra nu prí ro dy a sta rost li vos�

o bio to py a dru hy rast lín a ži vo čí chov,14) kto ré ne -
zhor šu jú pre ve de nie po vod ňo vých prie to kov a od -
chod ¾a dov,

i) stav by na za vla žo va nie a od vod ňo va nie po zem kov,
j) vod né stav by na od ber po vrcho vých vôd.

(6) V ak tív nej zóne inun dač né ho úze mia a v pa sív -
nej zóne inun dač né ho úze mia je za ká za né umies tňo -
va� 
a) ško ly, lôž ko vé zdra vot níc ke za ria de nia, so ciál ne za -

ria de nia a uby to va cie za ria de nia,
b) stav by prie my sel nej a po ¾no hos po dár skej vý ro by

a slu žieb,
c) skla dy ne bez peč ných lá tok,
d) čer pa cie sta ni ce po hon ných lá tok,
e) sklád ky od pa dov vrá ta ne za ria de ní na spra co va nie

sta rých vo zi diel a od ka lísk,
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11) Na prí klad zá kon č. 129/2002 Z. z. 
12) § 23, 48 a 49  zá ko na č. 364/2004 Z. z.
13) § 30 ods. 2 zá ko na č. 364/2004 Z. z.        
14) § 3 zá ko na č. 543/2002 Z. z. o ochra ne prí ro dy a kra ji ny.



f) za ria de nia slú žia ce na vý kup ale bo spra co va nie ne -
bez peč ných od pa dov ale bo iných dru hot ných su ro vín 
spa da jú cich do sku pi ny zvláš� ne bez peč ných lá tok
ale bo tie to lát ky ob sa hu jú ce, ale bo pri spra co va ní
uvo¾ ňu jú ce, 

g) vý stav bu by to vých bu dov.15)

(7) Správ co via vod ných to kov vy ko ná va jú evi den ciu
inun dač né ho úze mia a na vr hu jú or gá nom štát nej vod -
nej sprá vy v prí pa de pot re by zme ny v dotk nu tom úze mí.

§ 14

Úze mia ur če né na trans for má ciu
po vod ňo vej vlny

(1) Or gán štát nej vod nej správy16) môže ako pre ven -
tív ne opat re nia na ochra nu pred po vod ňa mi a na
zmier ne nie účin kov po vod ní vo vod nom toku a v jeho
inun dač nom úze mí roz hod nu tím ur či� úze mia pol drov, 
ako aj úpra vu a zme nu ko ry ta vod né ho toku.

(2) Ak ne mož no zria di� pol der ale bo inú stav bu na
ochra nu pred po vod ňa mi na cu dzej ne hnu te¾ nos ti,
mož no vo ve rej nom zá uj me pot reb nú ne hnu te¾ nos� vy -
vlas tni� ale bo vlast níc ke prá va k nej ob me dzi� pod ¾a
oso bit né ho pred pi su.17)

ŠTVR TÁ  ČASŤ
 OR GÁ NY ŠTÁT NEJ SPRÁ VY OCHRA NY PRED

PO VOD ŇA MI

§ 15

Or ga ni zá cia ochra ny pred po vod ňa mi 

(1) Or gá ny štát nej sprá vy ochra ny pred po vod ňa mi
ria dia a za bez pe ču jú ochra nu pred po vod ňa mi v ob do bí 
prí pra vy na po vod ňo vé si tu á cie, or ga ni zu jú a kon tro lu -
jú čin nos� sub jek tov za po je ných do ochra ny pred po -
vod ňa mi po čas po vod ne a v ob do bí bez pros tred ne po
zá ni ku po vod ne a kon tro lu jú pl ne nie opat re ní na od -
strá ne nie ná sled kov spô so be ných po vod ňa mi. 

(2) Or gán mi štát nej sprá vy ochra ny pred po vod ňa mi
sú:
a) mi nis ter stvo,
b) kraj ské úra dy ži vot né ho pros tre dia, 
c) ob vod né úra dy ži vot né ho pros tre dia,
d) obce.

(3) Vlá da Slo ven skej re pub li ky (ïa lej len „vlá da“) a or -
gá ny štát nej sprá vy ochra ny pred po vod ňa mi zria ïu jú
na vý kon po vod ňo vej ochra ny po vod ňo vé ko mi sie, kto -
rý mi sú:
a) Ústred ná po vod ňo vá ko mi sia,
b) kraj ské po vod ňo vé ko mi sie,
c) ob vod né po vod ňo vé ko mi sie,
d) po vod ňo vé ko mi sie obcí. 

(4) Mi nis ter stvo a mi nis ter stvo vnút ra spo lu pra cu je
vo ve ciach ochra ny pred po vod ňa mi. Or gá ny ve rej nej
sprá vy, práv nic ké oso by, fy zic ké osoby-podnikatelia

a fy zic ké oso by spo lu pra cu jú s or gán mi štát nej sprá vy
ochra ny pred po vod ňa mi a po má ha jú im pri za bez pe čo -
va ní ochra ny pred po vod ňa mi. 

(5) Mi nis ter stvo a mi nis ter stvo vnút ra zria ïu jú ope -
rač né sku pi ny na pl ne nie úloh na ochra nu pred po vod -
ňa mi. Ostat né ústred né or gá ny štát nej sprá vy môžu
zria ïo va� ope rač né sku pi ny na ochra nu pred po vod ňa -
mi. Ope rač ná sku pi na mi nis ter stva vy ko ná va služ bu
po čas po vod ní a ve die po vod ňo vý den ník. Čin nos� ope -
rač nej sku pi ny na ochra nu pred po vod ňa mi je upra ve -
ná v pra cov nom po riad ku ope rač nej sku pi ny, kto rý vy -
dá va roz hod nu tím mi nis ter prí sluš né ho ústred né ho
or gá nu štát nej sprá vy. 

(6) Ak or gán štát nej sprá vy ochra ny pred po vod ňa mi
niž šie ho stup ňa a po vod ňo vá ko mi sia niž šie ho stup ňa
nie sú schop né samo stat ne vy ko ná va� opat re nia ale bo
ak si to po vod ňo vá si tu á cia vy ža du je, vy ko ná ochra nu
pred po vod ňa mi or gán štát nej sprá vy ochra ny pred po -
vod ňa mi vyš šie ho stup ňa a po vod ňo vá ko mi sia vyš šie -
ho stup ňa.

§ 16

Mi nis ter stvo

(1) Mi nis ter stvo na úse ku ochra ny pred po vod ňa mi
a) ria di a ko or di nu je vy ko ná va nie opat re ní na ochra nu

pred po vod ňa mi, 
b) ria di a kon tro lu je prí pra vu a vy ko ná va nie po vod ňo -

vých za bez pe čo va cích prác, me to dic ky ria di prí pra -
vu na ochra nu pred po vod ňa mi, naj mä spra co va nie,
pred kla da nie a pos tup schva ¾o va nia a ak tu a li zá cie
po vod ňo vých plá nov za bez pe čo va cích prác,

c) ko or di nu je v spo lu prá ci s mi nis ter stvom vnút ra vý -
kon po vod ňo vých zá chran ných prác, 

d) ko or di nu je čin nos� or gá nov štát nej sprá vy ochra ny
pred po vod ňa mi, za bez pe ču je po moc or gá nov štát -
nej sprá vy ochra ny pred po vod ňa mi, ak nie sú
schop né samo stat ne a vlast ný mi pros tried ka mi vy -
ko ná va� opat re nia na ochra nu pred po vod ňa mi,

e) za bez pe ču je prie skum né a do ku men tač né prá ce ve¾ -
ké ho roz sa hu, naj mä le tec ké po zo ro va nie a le tec ké
sním ko va nie po čas po vod ňo vej si tu á cie,

f) v sú čin nos ti s mi nis ter stvom vnút ra me to dic ky
usmer ňu je od bor nú prí pra vu or gá nov štát nej sprá -
vy ochra ny pred po vod ňa mi a správ cov vod ných to -
kov a or ga ni zo va nie hlás nej a va rov nej po vod ňo vej
služ by,

g) schva ¾u je po vod ňo vý plán za bez pe čo va cích prác
správ cov vod ných to kov pre úze mie Slo ven skej re -
pub li ky,

h) me to dic ky usmer ňu je a fi nanč ne za bez pe ču je tvor -
bu vec ných pros tried kov pre správ cu vo do hos po dár -
sky výz namných vod ných to kov na vý kon po vod ňo -
vých za bez pe čo va cích prác,

i) spra cú va a pred kla dá Ústred nej po vod ňo vej ko mi sii
sprá vy o vy ko ná va ní po vod ňo vých za bez pe čo va cích
prác, o ná kla doch na po vod ňo vé za bez pe čo va cie
prá ce a o ná sled koch spô so be ných po vod ňa mi na
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ma jet ku v sprá ve správ cov vod ných to kov a na ma jet -
ku práv nic kých osôb a fy zic kých osôb-podnikate¾ov,
kto rých pred me tom čin nos ti je vod né hos po dár stvo,

j) or ga ni zač ne za bez pe ču je čin nos� Ústred nej po vod -
ňo vej ko mi sie a plní aj úlo hy jej sek re ta riá tu,

k) za bez pe ču je rie še nie tech nic kých a hos po dár skych
otá zok hra nič ných vôd a spo lu pra cu je s or gán mi Čes -
kej re pub li ky, Ma ïar skej re pub li ky, Po¾ skej re pub li -
ky, Ra kú skej re pub li ky a Ukra jin skej re pub li ky pri
vy ko ná va ní opat re ní na ochra nu pred po vod ňa mi na
hra nič ných vo dách na zá kla de me dzi štát nych zmlúv
o hra nič ných vo dách.10)

 (2) Vše obec ne zá väz ný práv ny pred pis, kto rý vydá
mi nis ter stvo v spo lu prá ci s mi nis ter stvom vnút ra,
usta no ví po dro bnos ti o
a) ob sa hu po vod ňo vých plá nov, o ich schva ¾o va ní a o ich

ak tu a li zá cii ( § 5),
b) vy ko ná va ní pred po ved nej po vod ňo vej služ by a hlás -

nej a va rov nej po vod ňo vej služ by (§ 8), 
c) pred kla da ní prie bež ných in for ma tív nych správ po -

čas po vod ní a sú hrnných správ o prie be hu a ná sled -
koch po vod ní a o vy ko na ných opat re niach (§ 12).

(3) Po dro bnos ti o vy hod no co va ní a uhrá dza ní (§ 40
ods.1) po vod ňo vých za bez pe čo va cích prác, po vod ňo -
vých zá chran ných prác, škôd spô so be ných po vod ňa mi
a ná kla dov na čin nos� or gá nov štát nej sprá vy ochra ny
pred po vod ňa mi usta no ví vše obec ne zá väz ný práv ny
pred pis, kto rý vydá mi nis ter stvo v spo lu prá ci s mi nis -
ter stvom vnút ra a s Mi nis ter stvom fi nan cií Slo ven skej
re pub li ky.

§ 17

Kraj ský úrad ži vot né ho pros tre dia

(1) Kraj ský úrad ži vot né ho pros tre dia vo svo jom
územ nom ob vo de 
a) ria di a ko or di nu je vy ko ná va nie opat re ní na ochra nu

pred po vod ňa mi,
b) ria di a kon tro lu je čin nos� ob vod ných úra dov ži vot -

né ho pros tre dia na úse ku ochra ny pred po vod ňa mi,
c) ko or di nu je v spo lu prá ci s kraj ským ria di te¾ stvom

Ha sič ské ho a zá chran né ho zbo ru a kraj ským úra -
dom vý kon po vod ňo vých zá chran ných prác,

d) zos ta vu je po vod ňo vý plán kra ja v spo lu prá ci s kraj -
ským úra dom a pred kla dá ho na schvá le nie mi nis -
ter stvu,

e) schva ¾u je po vod ňo vé plá ny za bez pe čo va cích prác
územ ných ob vo dov ob vod ných úra dov ži vot né ho
pros tre dia,

f) or ga ni zu je vý kon hlás nej a va rov nej po vod ňo vej
služ by v územ nom ob vo de kraj ské ho úra du ži vot né -
ho pros tre dia,

g) vy hla su je a od vo lá va stav po ho to vos ti ale bo stav
ohroz e nia v územ nom ob vo de kra ja, ak ne bez pe čen -
stvo po vod ne ale bo po vo deň pre sa hu je úze mie ob -
vod né ho úra du ži vot né ho pros tre dia, 

h) ria di po vod ňo vé za bez pe čo va cie prá ce v čase ne bez -
pe čen stva po vod ne a po čas po vod ne, ak po vod ňo vá
si tu á cia ale bo po vo deň pre sa hu je úze mie ob vod né -
ho úra du ži vot né ho pros tre dia,

i) za bez pe ču je na po žia da nie po moc ob vod ným úra -
dom ži vot né ho pros tre dia a správ com vod ných to kov 

v čase ne bez pe čen stva po vod ne a po čas po vod ne, ak
im na vy ko ná va nie opat re ní na ochra nu pred po vod -
ňa mi ne sta čia vlast né si ly a pros tried ky, 

j) vy ža du je po moc Ha sič ské ho a zá chran né ho zbo ru
a ïal ších zá chran ných zlo žiek,

k) vy ža du je sú hlas Ústred nej po vod ňo vej ko mi sie na
po u ži tie vý buš nín na vy ko na nie opat re ní na ochra -
nu pred po vod ňa mi a na mi mo riad nu ma ni pu lá ciu
na vod ných to koch a na vod ných stav bách, 

l) in for mu je bez od klad ne mi nis ter stvo, mi nis ter stvo
vnút ra a ko or di nač né stre di sko in teg ro va né ho zá -
chran né ho sys té mu o vzni ku ne bez pe čen stva po -
vod ne ale bo o vzni ku po vod ne vo svo jom územ nom
ob vo de,

m) za bez pe ču je vy ko ná va nie po vod ňo vých pre hlia dok
na vod ných to koch pre te ka jú cich na úze mí dvoch
a via ce rých ob vod ných úra dov ži vot né ho pros tre dia
v územ nom ob vo de kraj ské ho úra du ži vot né ho  pro -
stredia a vy ko ná va po vod ňo vé pre hliad ky na hra nič -
ných vod ných to koch v sú čin nos ti so správ ca mi vod -
ných to kov,

n) ukla dá roz hod nu tím opat re nia na od strá ne nie zis te -
ných ne dos tat kov pri po vod ňo vých pre hliad kach
(§ 7 ods. 5),

o) or ga ni zu je ško le nia o vy ko ná va ní hlás nej a va rov nej
po vod ňo vej služ by,

p) spo lu pra cu je s or gá nom územ nej samo sprá vy vyš -
šie ho územ né ho cel ku vo ve ciach ochra ny pred po -
vod ňa mi,

q) vy hod no cu je ná sled ky spô so be né po vod ňa mi
a opat re nia vy ko na né na ochra nu pred po vod ňa mi, 

r) pred kla dá mi nis ter stvu vnút ra a Ústred nej po vod -
ňo vej ko mi sii sú hrnnú sprá vu o ná sled koch po vod -
ní, spô so be ných ško dách a o ná kla doch na vý kon
zá chran ných prác.

(2) Kraj ský úrad ži vot né ho pros tre dia spo lu pra cu je
vo ve ciach ochra ny pred po vod ňa mi s kraj ským úra -
dom. 

§ 18

Ob vod ný úrad ži vot né ho pros tre dia

 (1) Ob vod ný úrad ži vot né ho pros tre dia vo svo jom
územ nom ob vo de
a) ria di a kon tro lu je čin nos� obcí pri vý ko ne štát nej

sprá vy na úse ku ochra ny pred po vod ňa mi,
b) ko or di nu je v spo lu prá ci s ok res ným ria di te¾ stvom

Ha sič ské ho a zá chran né ho zbo ru a ob vod ným úra -
dom vý kon po vod ňo vých zá chran ných prác,

c) zos ta vu je po vod ňo vý plán vo svo jom územ nom ob vo -
de a pred kla dá ho na schvá le nie kraj ské mu úra du
ži vot né ho pros tre dia,

d) schva ¾u je po vod ňo vý plán za bez pe čo va cích prác
obcí, kto ré majú v sprá ve vod né toky,

e)  schva ¾u je po vod ňo vé plá ny za bez pe čo va cích prác
sta vieb na vr ho va ných na rea li zá ciu na vod ných to -
koch,

f) schva ¾u je po vod ňo vé plá ny ob jektov v inun dač ných
úze miach v sprá ve práv nic kých a fy zic kých osôb-
-podnikate¾ov,

g) vy hla su je a od vo lá va stav po ho to vos ti ale bo stav
ohroz e nia v územ nej pô sob nos ti ob vod né ho úra du,
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ak ne bez pe čen stvo po vod ne ale bo po vo deň pre sa hu -
je úze mie obce, 

h) or ga ni zu je od bor né ško le nie o vy ko ná va ní hlás nej
a va rov nej po vod ňo vej služ by, za mest nan cov obcí
a ïal ších osôb za po je ných do vý ko nu ochra ny pred
po vod ňa mi,

i) or ga ni zu je vý kon hlás nej a va rov nej po vod ňo vej
služ by,

j) za bez pe ču je po moc správ com vod ných to kov, vlast -
ní kom, správ com ale bo uží va te ¾om vod ných sta vieb
a iných ob jektov na vod ných to koch a v ich  bezpro -
strednej blíz kos ti, ak sú v čase ne bez pe čen stva po -
vod ne ale bo po čas po vod ne v do sa hu ohroz e nia a ak
o to po žia da jú z dô vo du ne dos tat ku vlast ných síl
a pros tried kov,

k) vy dá va prí ka zy práv nic kej oso be, fy zic kej osobe-
-podnikate¾ovi ale bo fy zic kej oso be  pod ¾a § 38 ods. 1 
písm. a) a b) na pl ne nie úloh pri ochra ne pred po vod -
ňa mi,

l) vy ža du je po moc Ha sič ské ho a zá chran né ho zbo ru
a ïal ších zá chran ných zlo žiek,

m) vy ža du je sú hlas Ústred nej po vod ňo vej ko mi sie na
po u ži tie vý buš nín na úče ly vy ko na nia opat re ní na
ochra nu pred po vod ňa mi a na mi mo riad nu ma ni pu -
lá ciu na vod ných to koch a na vod ných stav bách,

n) in for mu je bez od klad ne kraj ský úrad ži vot né ho  pro -
stredia o ne bez pe čen stve po vod ne ale bo o vzni ku po -
vod ne vo svo jom územ nom ob vo de,

o) za bez pe ču je vy ko ná va nie po vod ňo vých pre hlia dok
na vod ných to koch pre te ka jú cich územ ný mi ob vod -
mi dvoch a via ce rých obcí v územ nej pô sob nos ti ob -
vo du v sú čin nos ti so správ ca mi vod ných to kov,

p) ukla dá roz hod nu tím opat re nia na od strá ne nie zis te -
ných ne dos tat kov,

q) vy ko ná va sys te ma tic kú pre ven ciu na ochra nu pred
po vod ňa mi na úze mí ob vo du,

r) vy hod no cu je ná sled ky spô so be né po vod ňa mi
a opat re nia vy ko na né na ochra nu pred po vod ňa mi, 

s) pred kla dá kraj ské mu úra du ži vot né ho pros tre dia
sú hrnnú sprá vu o ná sled koch po vod ní, spô so be -
ných ško dách a o ná kla doch na vý kon zá chran ných
prác,

t) kon tro lu je do dr žia va nie po vin nos tí uve de ných v § 5,
7, § 9 ods. 2, § 13 ods. 2 a 5, § 32, 33, 34 a § 38 ods. 1
a 5,

u) pre jed ná va správ ne de lik ty a ukla dá po ku ty za po ru -
še nie po vin nos tí pod ¾a pís me na t),

v) pre jed ná va prie stup ky na úse ku ochra ny pred po -
vod ňa mi usta no ve né v § 43 ods. 2.

(2) Ob vod ný úrad ži vot né ho pros tre dia spo lu pra cu je
vo ve ciach ochra ny pred po vod ňa mi s ob vod ným úra -
dom. 

§ 19

Obec

Obec vo svo jom územ nom ob vo de vy ko ná va pre ne se -
ný vý kon štát nej sprá vy na úse ku ochra ny pred po vod -
ňa mi: 
a) spra cú va a zos ta vu je po vod ňo vý plán zá chran ných

prác obce a pred kla dá ho na schvá le nie ok res né mu
ria di te¾ stvu Ha sič ské ho a zá chran né ho zbo ru,

b) za bez pe ču je v rám ci svo jich mož nos tí pra cov né sily
a vec né pros tried ky na ochra nu pred po vod ňa mi
a vy ho to vu je ich sú pis; za bez pe ču je riad ne usklad -
ne nie a udr žia va nie vec ných pros tried kov,

c) za bez pe ču je v rám ci svo jich mož nos tí vy ba ve nie
obec né ho ha sič ské ho zbo ru pot reb ný mi pros tried -
ka mi a vý stro jom na vý kon po vod ňo vých zá chran -
ných prác, 

d) do hlia da, aby vlast ní ci, správ co via a uží va te lia vod -
ných sta vieb a iných ob jektov na úze mí obce, kto ré
môžu by� ohroz e né po vod ňou, vy ko na li opat re nia na 
ochra nu pred po vod ňa mi pod ¾a po vod ňo vých plá -
nov,

e) or ga ni zu je a za bez pe ču je na pod net správ cu vod né -
ho toku hlás nu a va rov nú po vod ňo vú služ bu, va ru je
ob ča nov v obci pred ne bez pe čen stvom po vod ne, naj -
mä miest nym roz hla som ale bo iný mi zvu ko vý mi sig -
nál mi, upo zor ňu je naň su sed né niž šie le žia ce obce
a ne bez pe čen stvo po vod ne bez od klad ne ohlá si ob -
vod né mu úra du a správ com vod ných to kov, 

f) vy ko ná va hliad ko vú služ bu na svo jom úze mí, ak ju
nie je schop ná samo stat ne vy ko ná va�, spo lu pra cu je
so správ com vod né ho toku a Ha sič ským a zá chran -
ným zbo rom pri jej or ga ni zá cii,

g) vy hla su je a od vo lá va stav po ho to vos ti a stav ohroz e -
nia na úze mí obce,

h) vy ža du je po moc Ha sič ské ho a zá chran né ho zbo ru
a ïal ších zá chran ných zlo žiek,

i) or ga ni zu je a ria di v sú čin nos ti s ob vod ným úra dom
ži vot né ho pros tre dia a Ha sič ským a zá chran ným
zbo rom vy ko ná va nie po vod ňo vých zá chran ných
prác v čase ne bez pe čen stva po vod ne a po čas po vod -
ne v územ nom ob vo de obce,

j) ukla dá po vin nos� práv nic kej oso be, fy zic kej osobe-
-podnikate¾ovi ale bo fy zic kej oso be pos kyt nú� vec né
pl ne nie pod ¾a § 38 ods. 1 písm. a) a b) na zvlád nu tie
úloh pri ochra ne pred po vod ňa mi,

k) za bez pe ču je v sú čin nos ti s ob vod ným úra dom ži vot -
né ho pros tre dia a Ha sič ským a zá chran ným zbo rom
eva ku á ciu oby va te¾ stva pos tih nu té ho po vod ňou
a za bez pe ču je do čas né uby to va nie a stra vo va nie
eva ku o va né ho oby va te¾ stva, ochra nu ma jet ku, ná -
vrat eva ku o va né ho oby va te¾ stva, ako aj ne vy hnut nú 
hy gie nic kú a zdra vot nú sta rost li vos�,

l) za bez pe ču je v sú čin nos ti s ob vod ným úra dom ži vot -
né ho pros tre dia a Ha sič ským a zá chran ným zbo rom
uby to va nie a stra vo va nie osôb, kto ré sa zú čas tňu jú
po vod ňo vých za bez pe čo va cích prác a po vod ňo vých
zá chran ných prác,

m) pos ky tu je v rám ci svo jich mož nos tí po moc správ com
vod ných to kov, vlast ní kom, správ com ale bo uží va te -
¾om vod ných sta vieb a iných ob jektov na vod ných to -
koch, ak je ich bez peč nos� ohroz e ná po vod ňou a ak
o to po žia da jú z dô vo du ne dos tat ku vlast ných síl
a  pro striedkov,

n) pos ky tu je v rám ci svo jich mož nos tí po moc su sed -
ným ob ciam pri vý ko ne po vod ňo vých zá chran ných
prác v čase ne bez pe čen stva po vod ne a po čas po vod -
ne, ak im na tie to prá ce ne sta čia vlast né sily a  pro -
striedky,

o) pos ky tu je v rám ci svo jich mož nos tí po moc správ co vi
vod né ho toku pri vý ko ne pre ven tív nych tech nic kých 
opat re ní za me ra ných na zlep še nie od to ko vých po -
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me rov v obci, naj mä pri od stra ňo va ní pre ká žok na
vod ných to koch a v ich blíz kos ti a pri uvo¾ ňo va ní
zá pch a zá ta rás na vod ných to koch,

p) zú čas tňu je sa po vod ňo vých pre hlia dok na vod ných
to koch pre te ka jú cich cez úze mie obce,

q) in for mu je bez od klad ne ob vod nú po vod ňo vú ko mi -
siu o vzni ku po vod ňo vej si tu á cie,

r) zria ïu je na pl ne nie úloh na úse ku ochra ny pred po -
vod ňa mi po vod ňo vú ko mi siu obce, 

s) pre jed ná va prie stup ky na úse ku ochra ny pred po -
vod ňa mi uve de né v § 43 ods. 1,

t) vy hod no cu je ná sled ky spô so be né po vod ňa mi, opat -
re nia vy ko na né na ochra nu pred po vod ňa mi, ná kla -
dy vy na lo že né na vý kon zá chran ných prác a pred -
kla dá sú hrnnú sprá vu o ná sled koch po vod ní,
spô so be ných ško dách a o ná kla doch na vý kon zá -
chran ných prác ob vod né mu úra du ži vot né ho  pro -
stredia.

Po vod ňo vé ko mi sie

§ 20

Ústred ná po vod ňo vá ko mi sia

(1) Ústred nú po vod ňo vú ko mi siu zria ïu je vlá da.
Pred se dom Ústred nej po vod ňo vej ko mi sie je mi nis ter
a pod pred se dom mi nis ter vnút ra Slo ven skej re pub li ky. 
Ďal ších čle nov Ústred nej po vod ňo vej ko mi sie ur ču je
vlá da na ná vrh pred se du Ústred nej po vod ňo vej ko mi -
sie. Úlo hy, zlo že nie a zá sa dy ro ko va nia Ústred nej po -
vod ňo vej ko mi sie ur ču je šta tút, kto rý schva ¾u je vlá da.

(2) Ústred ná po vod ňo vá ko mi sia ko or di nu je a kon -
tro lu je prí pra vu a vy ko ná va nie pre ven tív nych opat re ní
ústred ných or gá nov štát nej sprá vy, kraj ských úra dov,
ob vod ných úra dov, vyš ších územ ných cel kov a obcí na
úse ku ochra ny pred po vod ňa mi.

(3) Ústred ná po vod ňo vá ko mi sia v čase ne bez pe čen -
stva po vod ne a po čas po vod ne 
a) sle du je a hod no tí vý voj po vod ne a po vod ňo vej si tu á -

cie, 
b) ria di, ko or di nu je a kon tro lu je čin nos� kraj ských po -

vod ňo vých ko mi sií a pos ky tu je im pot reb nú po moc, 
c) vy dá va prí ka zy na vy ko na nie opat re ní pot reb ných

na za bez pe če nie ochra ny pred po vod ňa mi; tie to prí -
ka zy nie sú roz hod nu tia mi pod ¾a oso bit né ho pred pi -
su,18)

d) ria di, ko or di nu je a kon tro lu je ochra nu pred po vod -
ňa mi, naj mä po vod ňo vé za bez pe čo va cie prá ce a po -
vod ňo vé zá chran né prá ce, ak je ohroz e né roz siah le
úze mie ale bo ak kraj ské po vod ňo vé ko mi sie po žia -
da jú o po moc z dô vo du ne dos tat ku vlast ných síl
a pros tried kov,

e) ria di, ko or di nu je a kon tro lu je ochra nu pred po vod -
ňa mi na hra nič ných vo dách,

f) za bez pe ču je pros tred níc tvom po ve re ných osôb rie -
še nie tech nic kých otá zok a hos po dár skych otá zok
hra nič ných vôd a spo lu pra cu je s or gán mi Čes kej re -
pub li ky, Ma ïar skej re pub li ky, Po¾ skej re pub li ky,
Ra kú skej re pub li ky a Ukra jin skej re pub li ky pri vy -

ko ná va ní opat re ní na ochra nu pred po vod ňa mi na
hra nič ných vo dách na zá kla de me dzi štát nych zmlúv 
o hra nič ných vo dách,

g) vy ža du je po moc zá chran ných zlo žiek,
h) vy dá va po ky ny a dáva sú hlas na mi mo riad nu ma ni -

pu lá ciu na vod ných to koch a vod ných stav bách, na
uvo¾ ňo va nie ¾a do vých ce lín a zá ta rás vý buš ni na mi
a na vy tvo re nie ume lých prie tr ží na úče ly vy ko na nia
opat re ní na ochra nu pred po vod ňa mi,

i) vy hla su je a od vo lá va stav po ho to vos ti a stav ohroz e -
nia
1. pre úze mie, kto ré pre sa hu je územ ný ob vod kra ja,
2. na hra nič ných vo dách, ak tým ne po ve ri la iný or -

gán štát nej sprá vy ochra ny pred po vod ňa mi,
j) ko or di nu je čin nos� ope rač ných sku pín na úse ku

ochra ny pred po vod ňa mi,
k) pred kla dá vlá de sprá vy o prie be hu a ná sled koch po -

vod ní, o ná kla doch a ško dách spô so be ných po vod -
ňa mi a o na vr ho va ných opat re niach.

(4) Ústred ná po vod ňo vá ko mi sia zria ïu je tech nic ký
štáb ako svoj od bor ný, po rad ný a vý kon ný or gán na pl -
ne nie svo jich úloh. Ve dú cim tech nic ké ho štá bu je zá -
stup ca mi nis ter stva a jeho zá stup com je pre zi dent Ha -
sič ské ho a zá chran né ho zbo ru. 

(5) Pos ta ve nie Ústred nej po vod ňo vej ko mi sie v ob do -
bí krí zo vej si tu á cie upra vu je oso bit ný pred pis.19)

§ 21

Kraj ská po vod ňo vá ko mi sia

(1) Kraj skú po vod ňo vú ko mi siu zria ïu je kraj ský
úrad ži vot né ho pros tre dia. Kraj ská po vod ňo vá ko mi sia
v čase ne bez pe čen stva po vod ne a po čas po vod ne 
a) ria di, ko or di nu je a kon tro lu je ochra nu pred po vod -

ňa mi a čin nos� ob vod ných po vod ňo vých ko mi sií
v územ nom ob vo de kra ja, 

b) vy dá va prí ka zy na vy ko na nie opat re ní pot reb ných
na za bez pe če nie ochra ny pred po vod ňa mi; tie to prí -
ka zy nie sú roz hod nu tia mi pod ¾a oso bit né ho pred pi -
su,18)

c) spra cú va sprá vy o po vod ňo vej si tu á cii v územ nom
ob vo de kraj ské ho úra du ži vot né ho pros tre dia
a pred kla dá ich mi nis ter stvu,

d) ve die v po vod ňo vom den ní ku chro no lo gic ké zá zna -
my o svo jej čin nos ti a o čin nos ti svoj ho tech nic ké ho
štá bu; v ča so vom sle de za zna me ná va prie beh a ná -
sled ky po vod ne, vy ko ná va né opat re nia, vy dá va né
prí ka zy, po žia dav ky o pos kyt nu tie po mo ci pod ria de -
ným po vod ňo vým or gá nom a spô so by ich rie še nia,

e) or ga ni zu je a ria di po vod ňo vé zá chran né prá ce v čase 
ne bez pe čen stva po vod ne a po čas po vod ne, ak po -
vod ňo vá si tu á cia ale bo po vo deň pre sa hu je úze mie
ob vo du,

f) za bez pe ču je na po žia da nie po moc ob vod ným úra -
dom a správ com vod ných to kov v čase ne bez pe čen -
stva po vod ne a po čas po vod ne, ak jej na vy ko ná va nie 
opat re ní na ochra nu pred po vod ňa mi ne sta čia vlast -
né si ly a pros tried ky, 
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g) vy ža du je po moc Ha sič ské ho a zá chran né ho zbo ru
a ïal ších zá chran ných zlo žiek,

h) vy ža du je sú hlas Ústred nej po vod ňo vej ko mi sie na
po u ži tie vý buš nín na vy ko na nie opat re ní na ochra -
nu pred po vod ňa mi, 

i) in for mu je bez od klad ne mi nis ter stvo a mi nis ter stvo
vnút ra o vzni ku ne bez pe čen stva po vod ne ale bo
o vzni ku po vod ne vo svo jom územ nom ob vo de.

(2) Kraj ská po vod ňo vá ko mi sia je pod ria de ná Ústred -
nej po vod ňo vej ko mi sii.

(3) Pred se dom kraj skej po vod ňo vej ko mi sie je pred -
nos ta kraj ské ho úra du ži vot né ho pros tre dia. Pod pred -
se dom kraj skej po vod ňo vej ko mi sie je pred nos ta kraj -
ské ho úra du. 

(4) Ďal ší mi člen mi kraj skej po vod ňo vej ko mi sie sú: 
a) ria di te¾ kraj ské ho ria di te¾ stva Ha sič ské ho a zá -

chran né ho zbo ru,
b) ve dú ci od bo ru krí zo vé ho ria de nia kraj ské ho úra du, 
c) pred nos ta kraj ské ho úra du pre cest nú do pra vu

a po zem né ko mu ni ká cie,
d) zá stup ca správ cu od vod ňo va cích sús tav,
e) pred nos ta kraj ské ho les né ho úra du,
f) pred se da vyš šie ho územ né ho cel ku,
g) zá stup ca správ cu vo do hos po dár sky výz namných

vod ných to kov,
h) ria di te¾ územ nej vo jen skej sprá vy ale bo ur če ný zá -

stup ca územ nej vo jen skej sprá vy, 
i) ria di te¾ kraj ské ho ria di te¾ stva Po li caj né ho zbo ru, 
j) re gio nál ny hy gie nik, 

k) zá stup co via ïal ších or gá nov a or ga ni zá cií, kto rých
vy me nu je pred nos ta kraj ské ho úra du ži vot né ho
pros tre dia pod ¾a pot re by a s oh¾a dom na ich územ nú 
pô sob nos�.

 (5) Kraj ská po vod ňo vá ko mi sia zria ïu je tech nic ký
štáb ako svoj od bor ný, vý kon ný a po rad ný or gán. Ve -
dú cim tech nic ké ho štá bu je ria di te¾ kraj ské ho ria di te¾ -
stva Ha sič ské ho a zá chran né ho zbo ru. 

(6) Pred se da kraj skej po vod ňo vej ko mi sie schva ¾u je
šta tút, kto rý vy me dzu je úlo hy čle nov kraj skej po vod -
ňo vej ko mi sie a jej tech nic ké ho štá bu. 

(7) Pos ta ve nie kraj skej po vod ňo vej ko mi sie v ob do bí
krí zo vej si tu á cie upra vu je oso bit ný pred pis.19)

(8) Územ ná pô sob nos� kraj skej po vod ňo vej ko mi sie
je zhod ná s územ nou pô sob nos �ou kraj ské ho úra du ži -
vot né ho pros tre dia.

§ 22

Ob vod ná po vod ňo vá ko mi sia

(1) Ob vod nú po vod ňo vú ko mi siu zria ïu je ob vod ný
úrad ži vot né ho pros tre dia.

(2) Ob vod ná po vod ňo vá ko mi sia v čase ne bez pe čen -
stva po vod ne a po čas po vod ne
a) ria di, ko or di nu je a kon tro lu je ochra nu pred po vod -

ňa mi a čin nos� po vod ňo vých ko mi sií obcí na úze mí
ob vo du,

b) vy dá va prí ka zy na vy ko na nie opat re ní pot reb ných
na za bez pe če nie ochra ny pred po vod ňa mi; tie to prí -
ka zy nie sú roz hod nu tia mi pod ¾a oso bit né ho pred pi -
su,18)

c) spra cú va sprá vy o po vod ňo vej si tu á cii v územ nom
ob vo de ob vo du a pred kla dá ich kraj ské mu úra du ži -
vot né ho pros tre dia,

d) ve die v po vod ňo vom den ní ku chro no lo gic ké zá zna -
my o svo jej čin nos ti a o čin nos ti svoj ho tech nic ké ho
štá bu; v ča so vom sle de za zna me ná va prie beh a ná -
sled ky po vod ne, vy ko ná va né opat re nia, vy dá va né
prí ka zy, po žia dav ky o pos kyt nu tie po mo ci po vod ňo -
vým ko mi siám obcí a spô so by ich rie še nia,

e) or ga ni zu je, ria di a za bez pe ču je po vod ňo vé zá chran -
né prá ce v čase ne bez pe čen stva po vod ne a po čas po -
vod ne,

f) za bez pe ču je eva ku á ciu oby va te¾ stva pos tih nu té ho
po vod ňou, do čas né uby to va nie a stra vo va nie eva ku -
o va né ho oby va te¾ stva, ochra nu ma jet ku a ná vrat
eva ku o va né ho oby va te¾ stva,

g) za bez pe ču je nú dzo vé zá so bo va nie oby va te¾ stva pit -
nou vo dou a po tra vi na mi, hy gie nic kú a zdra vot nú
sta rost li vos� a asa ná ciu za to pe ných zdro jov pit nej
vody,

h) za bez pe ču je po moc správ com vod ných to kov, vlast -
ní kom, správ com ale bo uží va te ¾om vod ných sta vieb
a iných ob jektov na vod ných to koch a v ich  bezpro -
strednej blíz kos ti, ak sú v čase ne bez pe čen stva po -
vod ne ale bo po čas po vod ne v do sa hu ohroz e nia a ak
o to po žia da jú z dô vo du ne dos tat ku vlast ných síl
a pros tried kov,

i) za bez pe ču je po moc ob ciam pri po vod ňo vých zá -
chran ných prá cach v čase ne bez pe čen stva po vod ne
a po čas po vod ne, ak o to po žia da jú z dô vo du ne dos -
tat ku vlast ných síl a pros tried kov,

j) vy ža du je po moc Ha sič ské ho a zá chran né ho zbo ru,
Po li caj né ho zbo ru a ïal ších zá chran ných zlo žiek,

k) vy ža du je sú hlas Ústred nej po vod ňo vej ko mi sie na
po u ži tie vý buš nín na úče ly vy ko na nia opat re ní na
ochra nu pred po vod ňa mi.

(3) Ob vod ná po vod ňo vá ko mi sia je pod ria de ná kraj -
skej po vod ňo vej ko mi sii. 

(4) Pred se dom ob vod nej po vod ňo vej ko mi sie je pred -
nos ta ob vod né ho úra du ži vot né ho pros tre dia. Pod -
pred se dom ob vod nej po vod ňo vej ko mi sie je pred nos ta
ob vod né ho úra du.

 (5) Ďal ší mi člen mi ob vod nej po vod ňo vej ko mi sie sú: 
a) ria di te¾ ok res né ho ria di te¾ stva Ha sič ské ho a zá -

chran né ho zbo ru,
b) ve dú ci od bo ru krí zo vé ho ria de nia ob vod né ho úra du,
c) pred nos ta ob vod né ho úra du pre cest nú do pra vu

a po zem né ko mu ni ká cie,
d) zá stup ca správ cu od vod ňo va cích sús tav,
e) pred nos ta ob vod né ho les né ho úra du,
f) zá stup co via správ cov vod ných to kov, 
g) zá stup ca ozbro je ných síl ur če ný Mi nis ter stvom ob -

ra ny Slo ven skej re pub li ky, 
h) ria di te¾ ob vod né ho ria di te¾ stva Po li caj né ho zbo ru, 
i) re gio nál ny hy gie nik, 
j) zá stup co via ïal ších or gá nov a or ga ni zá cií, kto rých

vy me nu je pred se da ob vod nej po vod ňo vej ko mi sie
pod ¾a pot re by a s oh¾a dom na ich územ nú pô sob -
nos�.

 (6) Ob vod ná po vod ňo vá ko mi sia zria ïu je tech nic ký
štáb ako svoj od bor ný, vý kon ný a po rad ný or gán. Ve -
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dú cim tech nic ké ho štá bu je ria di te¾ ok res né ho ria di te¾ -
stva Ha sič ské ho a zá chran né ho zbo ru; v ob vo doch, kde 
nie je zria de né síd lo ok res né ho ria di te¾ stva Ha sič ské ho
a zá chran né ho zbo ru, je čle nom ob vod nej po vod ňo vej
ko mi sie a zá ro veň ve dú cim tech nic ké ho štá bu ve li te¾
ha sič skej sta ni ce ale bo prí sluš ník ur če ný ria di te ¾om
ok res né ho ria di te¾ stva Ha sič ské ho a zá chran né ho zbo -
ru. 

(7) Pred se da ob vod nej po vod ňo vej ko mi sie schva ¾u je
šta tút, kto rý vy me dzu je úlo hy čle nov ob vod nej po vod -
ňo vej ko mi sie a jej tech nic ké ho štá bu.

(8) Pos ta ve nie ob vod nej po vod ňo vej ko mi sie v ob do bí
krí zo vej si tu á cie upra vu je oso bit ný pred pis.19)

(9) Územ ná pô sob nos� ob vod nej po vod ňo vej ko mi sie
je zhod ná s územ nou pô sob nos �ou ob vod né ho úra du
ži vot né ho pros tre dia.

§ 23

Po vod ňo vá ko mi sia obce

(1) Po vod ňo vá ko mi sia obce v čase ne bez pe čen stva
po vod ne a po čas po vod ne 
a) ria di, ko or di nu je a kon tro lu je ochra nu pred po vod -

ňa mi na úze mí obce,
b) vy dá va prí ka zy na vy ko na nie opat re ní pot reb ných

na za bez pe če nie ochra ny pred po vod ňa mi; tie to prí -
ka zy nie sú roz hod nu tia mi pod ¾a oso bit né ho pred pi -
su,18)

c) spra cú va sprá vy o po vod ňo vej si tu á cii na úze mí
obce a pred kla dá ich ob vod né mu úra du,

d) ve die v po vod ňo vom den ní ku chro no lo gic ké zá zna -
my o svo jej čin nos ti; v ča so vom sle de za zna me ná va
prie beh a ná sled ky po vod ne, vy ko ná va né opat re nia,
vy dá va né prí ka zy, po žia dav ky o pos kyt nu tie po mo ci
a spô so by ich rie še nia.

(2) Po vod ňo vá ko mi sia obce je pod ria de ná ob vod nej
po vod ňo vej ko mi sii. 

(3) Pred se dom po vod ňo vej ko mi sie obce je sta ros ta
obce ale bo pri má tor mes ta, kto rý vy me nú va jej čle nov
zod po ve da jú cich za vý kon zá chran ných prác v obci. 

(4) Pred se da po vod ňo vej ko mi sie obce schva ¾u je šta -
tút po vod ňo vej ko mi sie obce, kto rý vy me dzu je úlo hy
čle nov po vod ňo vej ko mi sie obce. 

PIA  TA  ČASŤ
OSTAT NÉ OR GÁ NY

§ 24

Mi nis ter stvo vnút ra

Mi nis ter stvo vnút ra 
a) spo lu pra cu je s mi nis ter stvom pri ria de ní a kon tro le

prí pra vy a vy ko ná va ní opat re ní na ochra nu pred po -
vod ňa mi,

b) ria di prí pra vu a vý kon po vod ňo vých zá chran ných
prác,

c) me to dic ky ria di spra co va nie a pos tup schva ¾o va nia
a ak tu a li zá cie po vod ňo vých plá nov zá chran ných
prác,

d) ko or di nu je za bez pe čo va nie or ga ni zač nej a od bor nej prí -

pra vy zá chran ných zlo žiek a ich materiálno-technického
vy ba ve nia na vý kon po vod ňo vých zá chran ných prác,

e) vy pra cú va zoz nam vec ných pros tried kov zá chran -
ných zlo žiek na vý kon po vod ňo vých zá chran ných
prác, 

f) spra cú va a pred kla dá Ústred nej po vod ňo vej ko mi sii
sprá vy o vy ko ná va ní po vod ňo vých zá chran ných
prác, o ná kla doch na po vod ňo vé zá chran né prá ce
a o ško dách spô so be ných po vod ňa mi na ma jet ku
štá tu v sprá ve mi nis ter stva vnút ra, kraj ských úra -
dov, ob vod ných úra dov a na ma jet ku obcí a fy zic -
kých osôb,

g) usmer ňu je me to dic ky v sú čin nos ti s mi nis ter stvom
od bor nú prí pra vu or gá nov štát nej sprá vy ochra ny
pred po vod ňa mi,

h) schva ¾u je po vod ňo vý plán zá chran ných prác kra ja,
kto rý je sú čas �ou po vod ňo vé ho plá nu zá chran ných
prác úze mia Slo ven skej re pub li ky.

§ 25

Mi nis ter stvá a ostat né ústred né or gá ny
štát nej sprá vy

Mi nis ter stvá a ostat né ústred né or gá ny štát nej sprá -
vy pri pl ne ní úloh na úse ku ochra ny pred po vod ňa mi
a) vy hod no cu jú ná sled ky spô so be né po vod ňa mi na ma -

jet ku štá tu, kto rý spra vu jú ale bo uží va jú, a na ma jet ku
práv nic kých osôb a fy zic kých osôb-podnikate¾ov vo
svo jej pô sob nos ti ria de nia,

b) pred kla da jú Ústred nej po vod ňo vej ko mi sii sprá vu
o ná sled koch spô so be ných po vod ňa mi naj ne skôr do
60 dní po od vo la ní sta vu po ho to vos ti.

§ 26

Kraj ský úrad 

Kraj ský úrad 
a) spo lu pra cu je vo ve ciach ochra ny pred po vod ňa mi

s kraj ským úra dom ži vot né ho pros tre dia, 
b) ria di a kon tro lu je čin nos� ob vod ných úra dov na úse -

ku ochra ny pred po vod ňa mi,
c) za bez pe ču je pra cov né sily a vec né pros tried ky pre

prí pad po vod ne a vy ho to vu je sú pis tých to  pro -
striedkov v územ nom ob vo de kra ja,

d) or ga ni zu je vý cvik a od bor né ško le nie o po vod ňo vých
zá chran ných prá cach za mest nan cov ob vod ných
úra dov a ïal ších osôb za po je ných do vý ko nu ochra -
ny pred po vod ňa mi,

e) spo lu pra cu je s or gá nom územ nej samo sprá vy vyš -
šie ho územ né ho cel ku vo ve ciach ochra ny pred po -
vod ňa mi,

f) vy hod no cu je ná sled ky spô so be né po vod ňa mi, opat -
re nia vy ko na né na ochra nu pred po vod ňa mi, vy hod -
no cu je a ove ru je ško dy spô so be né po vod ňa mi na
ma jet ku v sprá ve kraj ské ho úra du, ob vod ných úra -
dov a práv nic kých osôb a ná kla dy vy na lo že né na vý -
kon zá chran ných prác.
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§ 27

Kraj ské ria di te¾ stvo Ha sič ské ho
a zá chran né ho zbo ru

 Kraj ské ria di te¾ stvo Ha sič ské ho a zá chran né ho zbo ru
a) spra cú va po vod ňo vý plán zá chran ných prác kra ja

a pred kla dá ho na schvá le nie mi nis ter stvu vnút ra,
b) schva ¾u je po vod ňo vé plá ny zá chran ných prác  okre -

sov,
c) vy ho to vu je sú pis tech nic kých a ma te riál nych  pro -

striedkov na vy ko ná va nie po vod ňo vých zá chran -
ných prác na úze mí kra ja,

d) or ga ni zu je a ria di vy ko ná va nie po vod ňo vých zá -
chran ných prác v čase ne bez pe čen stva po vod ne
a po čas po vod ne, ak po vod ňo vá si tu á cia ale bo po vo -
deň pre sa hu je úze mie ok resu, kým ne pre vez me ria -
de nie kraj ská po vod ňo vá ko mi sia,

e) in for mu je bez od klad ne kraj skú po vod ňo vú ko mi siu
a mi nis ter stvo vnút ra o vzni ku ne bez pe čen stva po -
vod ne ale bo o vzni ku po vod ne na úze mí kra ja.

§ 28

Vyš ší územ ný ce lok

Vyš ší územ ný ce lok na úse ku ochra ny pred po vod ňami
a) po die¾a sa v sú čin nos ti s kraj ským úra dom a ob ca mi

na prí pra ve a kon tro le za bez pe če nia ochra ny pred
po vod ňa mi na svo jom úze mí,

b) po die¾a sa na rie še ní prob lé mov za bez pe čo va nia
ochra ny pred po vod ňa mi, kto ré sa tý ka jú via ce rých
obcí, a tak tiež na rie še ní prob lé mov, kto ré vznik nú
po čas po vod ní a pri ob no ve úze mia pos tih nu té ho po -
vod ňa mi, 

c) spo lu pra cu je s or ga ni zá cia mi, kto ré pos ky tu jú ale bo 
spro stred kú va jú hu ma nit nú, vec nú ale bo fi nanč nú
po moc ob ciam a ob ča nom pos tih nu tým po vod ňa mi.

§ 29

Ob vod ný úrad 

Ob vod ný úrad 
a) spo lu pra cu je vo ve ciach ochra ny pred po vod ňa mi

s ob vod ným úra dom ži vot né ho pros tre dia,
b) za bez pe ču je pra cov né sily a vec né pros tried ky pre

prí pad po vod ne, vy ho to vu je sú pis tých to síl a  pro -
striedkov na úze mí ob vo du,

c) or ga ni zu je vý cvik a od bor né ško le nie o po vod ňo vých
zá chran ných prá cach za mest nan cov obcí a ïal ších
osôb za po je ných do vý ko nu ochra ny pred po vod ňa -
mi,

d) in for mu je bez od klad ne kraj ský úrad o ne bez pe čen -
stve po vod ne ale bo o vzni ku po vod ne vo svo jom
územ nom ob vo de,

e) vy hod no cu je ná sled ky spô so be né po vod ňa mi, opat -
re nia vy ko na né na ochra nu pred po vod ňa mi, vy hod -
no cu je a ove ru je ško dy spô so be né po vod ňa mi a ná -
kla dy vy na lo že né na vý kon zá chran ných prác,

f) pred kla dá kraj ské mu úra du sprá vu o ná sled koch
po vod ní, spô so be ných ško dách na ma jet ku v sprá ve
ob vod ných úra dov a fy zic kých osôb a o ná kla doch
na vý kon zá chran ných prác. 

§ 30

Ok res né ria di te¾ stvo Ha sič ské ho
a zá chran né ho zbo ru

Ok res né ria di te¾ stvo Ha sič ské ho a zá chran né ho zbo -
ru
a) spra cú va po vod ňo vý plán zá chran ných prác ok resu

a pred kla dá ho na schvá le nie kraj ské mu ria di te¾ -
stvu Ha sič ské ho a zá chran né ho zbo ru,

b) schva ¾u je po vod ňo vý plán zá chran ných prác obce,
c) vy ho to vu je sú pis tech nic kých a ma te riál nych  pro -

striedkov na vy ko ná va nie po vod ňo vých zá chran -
ných prác na úze mí ok resu,

d) or ga ni zu je a ria di vy ko ná va nie po vod ňo vých zá -
chran ných prá ce v čase ne bez pe čen stva po vod ne
a po čas po vod ne, kým ne pre vez me ria de nie ob vod ná 
po vod ňo vá ko mi sia,

e) in for mu je bez od klad ne ob vod nú po vod ňo vú ko mi -
siu a kraj ské ria di te¾ stvo Ha sič ské ho a zá chran né ho 
zbo ru o vzni ku ne bez pe čen stva po vod ne ale bo
o vzni ku po vod ne na úze mí ok resu.

ŠIES  TA  ČASŤ
PO VIN NOS TI PRÁV NIC KÝCH OSÔB

A FY ZIC KÝCH OSÔB

§ 31

Správ ca vod ných to kov

(1) Správ ca vod ných to kov pri za bez pe čo va ní ochra -
ny pred po vod ňa mi je po vin ný
a) vy ko ná va� pre ven tív ne opat re nia (§ 4 ods. 3),
b) vy pra co vá va� a ak tu a li zo va� po vod ňo vé plá ny za bez -

pe čo va cích prác,
c) za bez pe čo va� pod ¾a po vod ňo vých plá nov pra cov né

sily a vec né pros tried ky na vý kon po vod ňo vých za -
bez pe čo va cích prác,

d) upo zor ňo va� or gá ny štát nej sprá vy ochra ny pred po -
vod ňa mi v po vo dí a Ha sič ský a zá chran ný zbor na
ne bez pe čen stvo po vod ne,

e) or ga ni zo va� a vy ko ná va� po vod ňo vé za bez pe čo va cie
prá ce na vod ných to koch, na vod ných stav bách a na
sta veb ných ob jektoch vo svo jej sprá ve v do sa hu
ohroz e nia po vod ňo vý mi prie tok mi,

f) vy ho to vo va�, spres ňo va� a evi do va� zoz nam lo ka lít
ohroz e ných po vod ňa mi a zoz nam ob jektov a sta vieb
na vod ných to koch a v inun dač nom úze mí, kto ré
môžu zvý ši� ne bez pe čen stvo po vod ne pri po vod ňo -
vých prie to koch a pri tvor be ¾a do vých zá ta rás,

g) bez od klad ne in for mo va� or gán štát nej sprá vy ochra ny
pred po vod ňa mi a štát nu or ga ni zá ciu po ve re nú usku -
toč ňo va ním od bor né ho technicko-bezpečnostného
do h¾a du o vzni ku po vod ňo vej si tu á cie,

h) na vr ho va� or gá nom štát nej sprá vy ochra ny pred po -
vod ňa mi vy hlá se nie a od vo la nie sta vu po ho to vos ti
a sta vu ohroz e nia,

i) vy ko ná va� hliad ko vú služ bu na vod ných to koch a na 
vod ných stav bách vo svo jej sprá ve na zá kla de po -
vod ňo vé ho plá nu,

j) or ga ni zo va� a vy ko ná va� pra vi del né po vod ňo vé pre -
hliad ky,

k) vy ko ná va� v čase ne bez pe čen stva po vod ne a po čas
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po vod ne mi mo riad ne ma ni pu lá cie na vod ných stav -
bách na zá kla de po vo le nia a pod ¾a po ky nov Ústred -
nej po vod ňo vej ko mi sie na úče ly ne škod né ho od ve -
de nia po vod ňo vých prie to kov,

l) sle do va� vznik ¾a do vých zá ta rás a pod ¾a účel nos ti
roz ru šo va� a na se ká va� ¾ady, roz ru šo va� ¾a do vé zá -
ta ra sy s po u ži tím vý buš nín na zá kla de po vo le nia
a pod ¾a po ky nov Ústred nej po vod ňo vej ko mi sie,

m) or ga ni zo va� a vy ko ná va� v čase ne bez pe čen stva po -
vod ne a po čas po vod ne hlás nu a va rov nú po vod ňo vú 
služ bu v spo lu prá ci s or gán mi štát nej sprá vy ochra -
ny pred po vod ňa mi a bez od klad ne upo zor ňo va� na
ne bez pe čen stvo po vod ne s cie ¾om prí pra vy po vod ňo -
vých zá chran ných prác,

n) za bez pe čo va� služ bu po čas po vod ní v pre dĺ že ných
zme nách po čas sta vu bde los ti,

o) za bez pe čo va� ne pre tr ži tú služ bu po čas po vod ní od
vy hlá se nia sta vu po ho to vos ti,

p) po žia da� o po moc zá chran né zlož ky v ne vy hnut nom
prí pa de,

q) vy ko na� bez pros tred ne po po vod ni po vod ňo vé pre -
hliad ky vod ných to kov a vod ných sta vieb vo svo jej
sprá ve a o vý sled ku poda� sprá vu mi nis ter stvu,

r) vy hod no co va� skú se nos ti a po znat ky z prie be hu po -
vod ní a účin nos� vy ko ná va ných opat re ní na ochra -
nu pred po vod ňa mi a uplat ňo va� ich pri ak tu a li zá cii
po vod ňo vých plá nov za bez pe čo va cích prác, pri do pĺ -
ňa ní ma te riál ne ho a tech nic ké ho vy ba ve nia a zvy šo -
va nia účin nos ti a bez peč nos ti sta vieb na ochra nu
pred po vod ňa mi,

s) vies� v po vod ňo vom den ní ku chro no lo gic ké zá zna my 
o svo jej čin nos ti od času, keï na stal stav bde los ti,
a v ča so vom sle de za zna me ná va� prie beh a ná sled ky
po vod ňo vej si tu á cie, vy ko ná va né opat re nia, vy dá va -
né prí ka zy, po žia dav ky o pos kyt nu tie po mo ci ad re -
so va né or gá nom štát nej sprá vy ochra ny pred po vod -
ňa mi a spô so by ich rie še nia, 

t) za bez pe či� do ku men to va nie prie be hu po vod ne na
vod ných to koch,

u) od stra ňo va� ná sled ky spô so be né po vod ňou na vod -
ných to koch, na vod ných stav bách a ob jektoch vo
svo jej sprá ve pri vod ných to koch, 

v) za bez pe čo va� kri tic ké mies ta pre prí pad ïal šej po -
vod ne a uvo¾ ňo va� a ob no vo va� vo¾ ný prie tok vod né -
ho toku,

w) vy hod no co va� ško dy spô so be né po vod ňa mi na vod -
ných to koch a vod ných stav bách a ná kla dy vy na lo -
že né na vý kon za bez pe čo va cích prác,

x) pos ky to va� pri ochra ne pred po vod ňa mi od bor nú
po ra den skú vý po moc, keï o to po žia da ob vod ný
úrad ale bo obec.

(2) Správ ca vod ných to kov na úče ly ochra ny pred po -
vod ňa mi je opráv ne ný po ža do va� spo lu prá cu a vstu po -
va� na ne hnu te¾ nos ti pod ¾a § 38 ods. 1 písm. a).

(3) Správ ca vo do hos po dár sky výz namných vod ných
to kov ko or di nu je po vod ňo vé za bez pe čo va cie prá ce
správ cov drob ných vod ných to kov a správ cov, vlast ní -
kov a uží va te ¾ov vod ných sta vieb a pos ky tu je im na po -
žia da nie od bor nú tech nic kú po moc a pod ¾a svo jich
mož nos tí aj vec né pros tried ky.

(4) Správ co via drob ných vod ných to kov spra cú va jú
sprá vy o po vod ňo vej si tu á cii a pred kla da jú ich miest ne
prí sluš né mu or gá nu štát nej sprá vy ochra ny pred po -
vod ňa mi a správ co vi vo do hos po dár sky výz namných
vod ných to kov.

(5) Správ co via drob ných vod ných to kov, kto rým bola
pre ve de ná sprá va pod ¾a oso bit né ho pred pi su,20) pred -
kla da jú plá ny po vod ňo vých za bez pe čo va cích prác
správ co vi vo do hos po dár sky výz namných vod ných to -
kov v rám ci po vo dia, do kto ré ho drob ný vod ný tok pat rí.

(6) Správ ca vo do hos po dár sky výz namných vod ných
to kov sús tre ïu je hlá se nia o po vod ňo vej si tu á cii od
správ cov drob ných vod ných to kov, spra co vá va sprá vy
o po vod ňo vej si tu á cii a pred kla dá ich mi nis ter stvu.

(7) Správ ca vo do hos po dár sky výz namných vod ných
to kov v ob las ti po vod ňo vej ochra ny plní aj tie to úlo hy:
a) spra co vá va od bor né sta no vi ská k po vod ňo vým plá -

nom v po vo dí,
b) spo lu pra cu je s or gán mi štát nej sprá vy ochra ny pred

po vod ňa mi v po vo dí,
c) dáva pod nety or gá nom štát nej sprá vy ochra ny pred

po vod ňa mi na ulo že nie opat re ní na ochra nu pred
po vod ňa mi,

d) za bez pe ču je do ku men to va nie prie be hu a ná sled kov
po vod ne a ar chi vo va nie tých to do ku men tov.

§ 32

Vlast ní ci, správ co via a uží va te lia ma jet ku
pri vod ných to koch

(1) Vlast ní ci, správ co via a uží va te lia ma jet ku pri vod -
ných to koch sú po vin ní vy ko na� opat re nia ulo že né or -
gá nom štát nej sprá vy ochra ny pred po vod ňa mi na za -
me dze nie ale bo zmier ne nie ne bez pe čen stva po vod ne
ale bo škod li vých ná sled kov po vod ne na ob jektoch vo
svo jom vlast níc tve, sprá ve a uží va ní, naj mä
a) vy ko ná va� v spo lu prá ci s or gán mi štát nej sprá vy

ochra ny pred po vod ňa mi po vod ňo vé pre hliad ky pre ve -
ru jú ce stav ob jektov v inun dač nom úze mí z h¾a di ska
mož né ho ovplyv ne nia od to ko vých po me rov po čas
po vod ňo vej si tu á cie a mož né ho od pla ve nia sta vieb,
ich čas tí a hnu te¾ ných vecí,

b) od stra ňo va� na prí kaz or gá nu štát nej sprá vy ochra -
ny pred po vod ňa mi pred me ty a za ria de nia, kto ré
môžu spô so bi� zhor še nie od to ko vých po me rov ale bo
za pcha tie ko ry ta vod né ho toku niž šie na vod nom
toku,

c) za bez pe čo va� pra cov né sily a vec né pros tried ky na
ne škod né od ve de nie po vod ňo vých prie to kov,

d) za bez pe čo va� v čase ne bez pe čen stva po vod ne a po -
čas po vod ne pra cov nú po ho to vos� svo jich za mest -
nan cov, pre ve ro va� ich pri pra ve nos� a za bez pe čo va�
do stup nos� vec ných pros tried kov,

e) zú čas tňo va� sa na hlás nej a va rov nej po vod ňo vej
služ be, 

f) in for mo va� o ne bez pe čen stve po vod ne a o prie be hu
po vod ne or gán štát nej sprá vy ochra ny pred po vod -
ňa mi a správ cu vod né ho toku,
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g) za bez pe čo va� zá chra nu osôb a ma jet ku vrá ta ne prí -
pad né ho pred čas né ho zbe ru úro dy,

h) za bez pe čo va� ochra nu pla vi diel a iných za ria de ní
slú žia cich na plav bu a do dr žia va� po ky ny správ cu
vod né ho toku a Štát nej pla veb nej sprá vy,21)

i) vy ko ná va� po vod ňo vé za bez pe čo va cie prá ce naj mä
na ob jektoch prie pus tov, na mos toch a na cest ných
a že lez nič ných ná sy poch, aby ne bo la ob me dze ná ich 
prie toč ná ka pa ci ta,

j) vy ko ná va� po po vod ni pre hliad ky po zem kov a sta -
vieb a zis �o va� roz sah a výš ku škôd spô so be ných po -
vod ňa mi a pos ky to va� or gá nom štát nej sprá vy
ochra ny pred po vod ňa mi pod kla dy na sprá vy o po -
vod ni,

k) od stra ňo va� ná sled ky spô so be né po vod ňa mi, 
l) tech nic ky upra vo va� kri tic ké mies ta, kto ré by moh li

ne priaz ni vo ovplyv ni� prie beh ïal šej po vod ne.

(2) Na ro zo sta va ných stav bách ale bo na ich uce le -
ných čas tiach na vod ných to koch ale bo v inun dač ných
a zá to po vých úze miach plní pri me ra ne úlo hy vlast ní -
kov, správ cov a uží va te ¾ov vod ných sta vieb pri ochra ne
pred po vod ňa mi sta veb ník a do dá va te¾ sta veb nej, prí -
pad ne tech no lo gic kej čas ti stav by, a to kaž dý na úse ku
svo jej čin nos ti.

§ 33

Vlast ní ci, správ co via a uží va te lia
vod ných sta vieb

(1) Vlast ní ci, správ co via a uží va te lia vod ných sta vieb, 
do prav ných sta vieb a iných sta vieb a tech nic kých za -
ria de ní umies tne ných na vod nom toku a v jeho zá to po -
vom úze mí sú po vin ní vy ko ná va� opat re nia na ochra nu
ži vo ta, zdra via a ma jet ku pred po vod ňa mi.

(2) Vlast ní ci, správ co via a uží va te lia vod ných sta vieb, 
kto ré môžu ovplyv ni� prie beh po vod ne, sú po vin ní
a) vy ko ná va� v spo lu prá ci s or gán mi štát nej sprá vy

ochra ny pred po vod ňa mi po vod ňo vé pre hliad ky pre -
ve ru jú ce stav ob jektov a ich pri pra ve nos� z h¾a di ska
ochra ny pred po vod ňa mi,

b) pos kyt nú� or gá nom štát nej sprá vy ochra ny pred po -
vod ňa mi úda je o usku toč ňo va ní od bor né ho
technicko-bezpečnostného do h¾a du,

c) za bez pe čo va� pra cov né sily a vec né pros tried ky, 
d) vy ko ná va� po vod ňo vé za bez pe čo va cie prá ce,
e) za bez pe čo va� v čase ne bez pe čen stva po vod ne pra -

cov nú po ho to vos� svo jich za mest nan cov, pre ve ro va� 
ich pri pra ve nos� a za bez pe čo va� do stup nos� vec -
ných pros tried kov,

f) sle do va� na vod ných stav bách všet ky sku toč nos ti,
kto ré sú roz ho du jú ce na čo naj lep šie zvlád nu tie po -
vod ne ale bo po vod ňo vej si tu á cie, naj mä sle do va�
stav vod nej hla di ny, funk ciu bez peč nost né ho pre pa -
du, hro ma de nie plá va jú cich pred me tov, pos tup
a roz sah za mrz nu tia vod nej hla di ny, pos tup to pe nia
sne hu a chod ¾adu a tvor bu ne bez peč ných ¾a do vých
zá pch a zá ta rás, 

g) zú čas tňo va� sa na hlás nej a va rov nej po vod ňo vej
služ be, 

h) in for mo va� o ne bez pe čen stve po vod ne a o prie be hu
po vod ne or gán štát nej sprá vy ochra ny pred po vod -
ňa mi a správ cu vod né ho toku,

i) ma ni pu lo va� na vod ných stav bách v me dzi ach
schvá le ných v ma ni pu lač nom po riad ku vod nej stav -
by tak, aby sa zní ži lo ne bez pe čen stvo škôd spô so be -
ných po vod ňou, a do dr žia va� po ky ny or gá nov štát -
nej sprá vy ochra ny pred po vod ňa mi,

j) za bez pe čo va� do ku men to va nie prie be hu po vod ňo vej 
si tu á cie ale bo po vod ne na vod ných stav bách,

k) vy ko ná va� po po vod ni po vod ňo vú pre hliad ku vod -
ných sta vieb, zis �o va� roz sah a výš ku škôd spô so be -
ných po vod ňa mi,

l) po su dzo va� účel nos� usku toč ne ných opat re ní a  po -
skytova� or gá nom štát nej sprá vy ochra ny pred po -
vod ňa mi pod kla dy na sprá vy o po vod ni,

m) od stra ňo va� ško dy spô so be né po vod ňa mi, naj mä od -
stra ňo va� ško dy na kri tic kých mies tach pre prí pad
ïal šej po vod ne,

n) spra cú va� sprá vy o po vod ňo vej si tu á cii a pred kla da�
ich miest ne prí sluš né mu or gá nu štát nej sprá vy
ochra ny pred po vod ňa mi a správ co vi vo do hos po dár -
sky výz namných vod ných to kov.

(3) Na ro zo sta va ných vod ných stav bách ale bo na ich
uce le ných čas tiach na vod ných to koch ale bo v inun -
dač ných a zá to po vých úze miach plní pri me ra ne úlo hy
vlast ní kov, správ cov a uží va te ¾ov vod ných sta vieb pri
ochra ne pred po vod ňa mi sta veb ník a do dá va te¾ sta veb -
nej, prí pad ne tech no lo gic kej čas ti stav by, a to kaž dý na
úse ku svo jej čin nos ti.

§ 34

Vlast ní ci, správ co via a uží va te lia hnu te¾ né ho
a ne hnu te¾ né ho ma jet ku na vod nom toku ale bo

úze mí ohroz e nom po vod ňou 

(1) Na vod ných to koch za bez pe ču jú ochra nu pred po -
vod ňa mi vlast ní ci, správ co via a uží va te lia pla vi diel
a za ria de ní slú žia cich na plav bu tak, aby ne zhor šo va li
od tok po vod ňo vých prie to kov, pri tom sa ria dia po kyn -
mi or gá nov štát nej sprá vy, správ cu vod né ho toku a or -
gá nov štát nej sprá vy ochra ny pred po vod ňa mi.

(2) Vlast ní ci, správ co via a uží va te lia ma jet ku v inun -
dač nom úze mí ale bo na úze mí bez pros tred ne ohroz e -
nom po vod ňou vy ko ná va jú po vod ňo vé za bez pe čo va cie
prá ce ale bo po vod ňo vé zá chran né prá ce vrá ta ne prí -
pad né ho pred čas né ho zbe ru úro dy; tie to prá ce rea li zu -
jú pod ¾a schvá le né ho po vod ňo vé ho plá nu.

(3) Vlast ník, správ ca ale bo uží va te¾ hnu te¾ né ho ma -
jet ku ale bo ne hnu te¾ né ho ma jet ku v do sa hu ohroz e nia
po vod ňou je po vin ný po čí na� si tak, aby ne do šlo k mi -
mo riad ne mu zhor še niu kva li ty vôd. 

(4) Práv nic ké oso by a fy zic ké osoby-podnikatelia, 
ok rem práv nic kých osôb a fy zic kých osôb-podnikate¾ov
v pô sob nos ti mi nis ter stva pod ¾a § 16 ods. 1 písm. i)
a práv nic kých osôb a fy zic kých osôb-podnikate¾ov v pô -
sob nos ti iných mi nis ter stiev a ostat ných ústred ných or -
gá nov štát nej sprá vy pod ¾a § 25 písm. a), vy hod no cu jú
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21) § 22 zá ko na č. 338/2000 Z. z. o vnút ro zem skej plav be a o zme ne a do pl ne ní  nie ktorých zá ko nov.



ná sled ky spô so be né po vod ňa mi na svo jom ma jet ku
a pred kla da jú ich prí sluš né mu ob vod né mu úra du.

§ 35

 Ha sič ské jed not ky

(1) Ha sič ské jed not ky vy ko ná va jú po vod ňo vé zá -
chran né prá ce pod ¾a oso bit né ho predpisu22) v čase ne -
bez pe čen stva po vod ne a po čas po vod ne pod ¾a po ky nov
or gá nov štát nej sprá vy ochra ny pred po vod ňa mi a  po -
d¾a po vod ňo vých plá nov.

(2) Na vy ko ná va nie po vod ňo vých zá chran ných prác
Ha sič ský a zá chran ný zbor, zá vod né ha sič ské út va ry,
zá vod né ha sič ské zbo ry a obec né (mest ské) ha sič ské
zbo ry za bez pe ču jú a udr žia va jú v sta ve po ho to vos ti
tech nic ké a ma te riál ne pros tried ky pod ¾a ne bez pe čen -
stva vzni ku po vod ne na úze mí vo svo jej pô sob nos ti.
Okres né ria di te¾ stvo Ha sič ské ho a zá chran né ho zbo ru 
vy ho to vu je sú pis tých to pros tried kov v rám ci svo jej
územ nej pô sob nos ti.

(3) Pri vy ko ná va ní po vod ňo vých zá chran ných prác
sú čas ne via ce rý mi ha sič ský mi jed not ka mi prá vo moc
a po vin nos ti ve li te ¾a zá sa hu sa ur ču jú pod ¾a oso bit né -
ho pred pi su.23) Ak sa na vý ko ne po vod ňo vých zá chran -
ných prác zú čas tňu jú ok rem ha sič ských jed no tiek aj
iné zá chran né zlož ky, pri ur čo va ní ve li te ¾a zá sa hu sa
po stu pu je pod ¾a oso bit né ho pred pi su.24)

§ 36

 Po li caj ný zbor

Or gá ny štát nej sprá vy ochra ny pred po vod ňa mi
môžu vy ža do va� pri ochra ne pred po vod ňa mi po moc
Po li caj né ho zbo ru na pl ne nie úloh, kto ré pre Po li caj ný
zbor vy plý va jú z oso bit né ho pred pi su.25)

§ 37

Ozbro je né sily Slo ven skej re pub li ky

Or gá ny štát nej sprá vy ochra ny pred po vod ňa mi
môžu vy ža do va� po moc ozbro je ných síl Slo ven skej re -
pub li ky pod ¾a oso bit né ho pred pi su.26) 

§ 38

Práv nic ké oso by, fy zic ké oso by-pod ni ka te lia
a fy zic ké oso by 

(1) Na za bez pe če nie ochra ny pred po vod ňa mi sú
práv nic ké oso by, fy zic ké osoby-podnikatelia a fy zic ké
oso by po vin né ria di� sa prí kaz mi or gá nov štát nej sprá -
vy ochra ny pred po vod ňa mi, naj mä
a) umož ni� vstup or gá nom štát nej sprá vy ochra ny pred 

po vod ňa mi ale bo nimi po ve re ným oso bám na ne -
hnu te¾ nos ti, ku kto rým majú vlast níc ke prá vo, prá -

vo sprá vy, sú ich opráv ne ný mi dr ži te¾ mi ale bo k nim
majú iné uží va cie prá vo, 

b) pos kyt nú� osob nú po moc a vec né pros tried ky na
ochra nu ži vo ta, zdra via a ma jet ku pred po vod ňa mi,

c) ko na� tak, aby svo jou čin nos �ou ne po ško dzo va li
vod né toky, vod né stav by a inak ne zhor šo va li od to -
ko vé po me ry.

(2) Osob nou po mo cou sa ro zu mie vy ko ná va nie čin -
nos tí na za bez pe če nie ochra ny pred po vod ňa mi na ria -
de ných or gá nom štát nej sprá vy ochra ny pred po vod ňa -
mi.

(3) Vec né pros tried ky sú hnu te¾ né veci, kto ré sa
môžu po u ži� pri ochra ne pred po vod ňa mi. 

(4) Pos kyt nu té vec né pros tried ky sa bez pros tred ne
po zá ni ku dô vo dov, pre kto ré sa pos ky tli, vrá tia opráv -
ne nej oso be. O vrá te ní roz ho du je ob vod ný úrad ži vot -
né ho pros tre dia, kto rý o ich pos kyt nu tí roz ho dol.

(5) Za mest ná va te lia sú po vin ní pos ky to va� za mest -
nan com pra cov né vo¾ no v roz sa hu pot reb nom na pl ne -
nie po vin nos tí sú vi sia cich so za bez pe čo va ním ochra ny
pred po vod ňa mi, ulo že ných or gán mi štát nej sprá vy
ochra ny pred po vod ňa mi. 

(6) Pos ky to va nie osob nej po mo ci a vec ných  pro -
striedkov pod ¾a od se ku 1 písm. b) sa ne vz�a hu je na fy -
zic ké oso by uve de né v oso bit nom pred pi se.27)

§ 39

Ná hra da za ob me dze nie vlast níc ke ho prá va ale bo
uží va cie ho prá va, za pos kyt nu tie osob nej po mo ci

a vec né ho pros tried ku a ná hra da ško dy

(1) Za ob me dze nie vlast níc ke ho prá va ale bo uží va cie -
ho prá va, za pos kyt nu tie osob nej po mo ci ale bo vec né ho 
pros tried ku pat rí práv nic kej oso be, fy zic kej osobe-
-podnikate¾ovi a fy zic kej oso be pe ňaž ná ná hra da vo
výš ke zod po ve da jú cej mie re ob me dze nia ich práv. Pe -
ňaž nú ná hra du pos kyt ne ob vod ný úrad ži vot né ho
pros tre dia, kto rý o ob me dze ní prá va ale bo ulo že ní po -
vin nos ti roz ho dol. Pe ňaž ná ná hra da je splat ná do šies -
tich me sia cov od skon če nia po vod ňo vej ak ti vi ty.

(2) Za spl ne nú osob nú po moc, ak ne mož no ur či� ná -
hra du do ho dou, ob vod ný úrad ži vot né ho pros tre dia
určí ná hra du vo výš ke, kto rá zod po ve dá ob vyk lej od -
me ne za rov na kú ale bo po rov na te¾ nú prá cu.

(3) Pri usta no ve ní ná hra dy za pos kyt nu tie vec né ho
pros tried ku ob vod ný úrad ži vot né ho pros tre dia vy chá -
dza z výš ky hod no ty pos kyt nu té ho vec né ho pros tried -
ku, kto rú mal v čase jeho pos kyt nu tia. Ak ná hra du za
pos kyt nu tie vec né ho pros tried ku ne mož no tak to usta -
no vi�, vy chá dza sa z hod no ty rov na ké ho vec né ho  pro -
striedku ale bo po rov na te¾ né ho vec né ho pros tried ku.

(4) Za ško du spô so be nú práv nic kým oso bám, fy zic -
kým osobám-podnikate¾om a fy zic kým oso bám (ïa lej
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22) § 35 zá ko na č. 314/2001 Z. z. o ochra ne pred po žiar mi.
23) § 41 zá ko na č. 314/2001 Z. z.

§ 12 zá ko na č. 129/2002 Z. z.
24) § 12 zá ko na č. 129/2002 Z. z. 
25) Zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 171/1993 Z. z. o Po li caj nom zbo re v zne ní ne skor ších pred pi sov.
26) § 4 zá ko na č. 321/2002 Z. z. o ozbro je ných si lách Slo ven skej re pub li ky. 
27) § 48 zá ko na č. 314/2001 Z. z.



len „po ško de ný“), kto rá im vznik la pri pl ne ní úloh  po -
d¾a toh to zá ko na, zod po ve dá štát. Tej to zod po ved nos ti
sa štát môže zba vi� len vte dy, ak pre u ká že, že si po ško -
de ný spô so bil ško du sám.

(5) Ná hra du ško dy pod ¾a od se ku 4 pos ky tu je štát
v pe nia zoch pros tred níc tvom ob vod né ho úra du ži vot -
né ho pros tre dia, kto rý o ob me dze ní prá va ale bo o ulo -
že ní po vin nos ti roz ho dol.

(6) Ná rok na ná hra du ško dy s uve de ním dô vo dov
musí uplat ni� po ško de ný na ob vod nom úra de ži vot né -
ho pros tre dia do šies tich me sia cov od skon če nia po -
vod ne.

(7) Na ná hra du pod ¾a od se kov 1 až 3 a na ná hra du
ško dy pod ¾a od se kov 4 až 6 sa vz�a hu jú vše obec né
pred pi sy,28) ak ten to zá kon ne us ta no vu je inak.

SIED MA ČASŤ

NÁ KLA DY NA OCHRA NU PRED PO VOD ŇA MI

§ 40 

Ná kla dy na opat re nia na ochra nu pred po vod ňa mi

(1) Ná kla dy na ochra nu pred po vod ňa mi sú ná kla dy
na 
a) opat re nia pod ¾a § 4 ods. 1 písm. a) až d),
b) opat re nia pod ¾a § 4 ods. 1 písm. e) a f),
c) pre ven tív ne opat re nia pod ¾a § 4 ods. 3.

(2) Ná kla dy na opat re nia pod ¾a od se ku 1 písm. a)
uhrá dza jú or gá ny štát nej sprá vy ochra ny pred po vod -
ňa mi, práv nic ké oso by, fy zic ké osoby-podnikatelia
a správ co via vod ných to kov.

(3) Ná kla dy, kto ré vznik li pri vy ko ná va ní po vod ňo -
vých za bez pe čo va cích prác po čas sta vu po ho to vos ti
a sta vu ohroz e nia a pri vy ko ná va ní po vod ňo vých zá -
chran ných prác po čas sta vu ohroz e nia, ok rem ná kla -
dov pod ¾a od se ku 5, sa uhrá dza jú z na to vy tvo re nej re -
zer vy štát ne ho roz po čtu v ka pi to le Vše obec ná
pok lad nič ná sprá va. 

(4) Ná klad mi na po vod ňo vé za bez pe čo va cie prá ce
správ cu vod né ho toku a správ cu vod nej stav by sú aj
ná kla dy za prá ce a služ by vy ko na né pros tred níc tvom
tre tích osôb po čas sta vu po ho to vos ti a sta vu ohroz e nia.

(5) Opat re nia na ochra nu ma jet ku na chá dza jú ce ho
sa v inun dač nom úze mí, kto rý majú práv nic ké oso by,
fy zic ké osoby-podnikatelia a fy zic ké oso by vo svo jom
vlast níc tve, sprá ve ale bo v uží va ní, vy ko ná va jú na
vlast né ná kla dy s vý nim kou správ cu vo do hos po dár sky
 vý znamných vod ných to kov a správ cov drob ných vod -
ných to kov.

(6) Ná kla dy vy na lo že né na za bez pe čo va cie prá ce vy -
hod no cu je mi nis ter stvo. Ná kla dy vy na lo že né na vý kon
zá chran ných prác vy hod no cu je mi nis ter stvo vnút ra.
Do ná kla dov na za bez pe čo va cie prá ce sa za hŕ ňa jú aj
ná kla dy na čin nos� or gá nov štát nej sprá vy ochra ny
pred po vod ňa mi a po vod ňo vých ko mi sií s vý nim kou
obcí. Obce tie to ná kla dy za hŕ ňa jú do ná kla dov na zá -
chran né prá ce.

(7) Mi nis ter stvo v spo lu prá ci s mi nis ter stvom vnút ra
pred kla dá vlá de po žia dav ky na úhra du po vod ňo vých
za bez pe čo va cích prác a po vod ňo vých zá chran ných
prác. 

(8) Ná kla dy na pre ven tív ne opat re nia pod ¾a od se ku 1
písm. c) uhrá dza štát pros tred níc tvom roz poč to vej ka -
pi to ly mi nis ter stva a správ co via vod ných to kov. Mi nis -
ter stvo a správ co via vod ných to kov môžu na vrh nú� or -
gá nom územ nej samo sprá vy, práv nic kým oso bám,
fy zic kým osobám-podnikate¾om a fy zic kým oso bám
účas� na spo lu fi nan co va ní pre ven tív nych opat re ní za -
bez pe ču jú cich ochra nu ich ma jet ku v inun dač nom
úze mí.

§ 41

Pros tried ky na vý kon po vod ňo vých
za bez pe čo va cích a zá chran ných prác

(1) Správ ca vod ných to kov, vlast ní ci, správ co via
a uží va te lia vod ných sta vieb sú po vin ní vy tvo ri�, udr -
žia va� a ob mie ňa� vec né pros tried ky na po vod ňo vé za -
bez pe čo va cie prá ce ako sú čas� opat re ní na ochra nu
pred po vod ňa mi.

(2) Vec né pros tried ky na po vod ňo vé zá chran né prá ce za -
bez pe ču jú práv nic ké oso by a fy zic ké osoby-podnikatelia,
kto rí budú vy ko ná va� zá chran né prá ce po čas po vod ní.

ÔSMA ČASŤ

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

§ 42

Správ ne de lik ty

(1) Kraj ský úrad ži vot né ho pros tre dia ulo ží po ku tu
do 100 000 Sk práv nic kej oso be ale bo fy zic kej osobe-
-podnikate¾ovi, kto rý po ru šil po vin nos ti pod ¾a § 5
ods. 2 a 5.

(2) Ob vod ný úrad ži vot né ho pros tre dia ulo ží po ku tu 
a) do 1 000 000 Sk práv nic kej oso be ale bo fy zic kej

osobe-podnikate¾ovi za po ru še nie po vin nos tí pod ¾a
§ 13 ods. 2 a 5 a § 38 ods. 1 a 5,

b) do 1 000 000 Sk práv nic kej oso be ale bo fy zic kej
osobe-podnikate¾ovi, kto rý je vlast ní kom, správ com
ale bo uží va te ¾om hnu te¾ né ho a ne hnu te¾ né ho ma jet -
ku na vod nom toku ale bo v úze mí ohroz e nom po vod -
ňa mi za po ru še nie po vin nos tí pod ¾a § 34,

c) do 500 000 Sk práv nic kej oso be ale bo fy zic kej osobe- 
-podnikate¾ovi za ne spl ne nie po vin nos ti ulo že nej
roz hod nu tím prí sluš né ho or gá nu štát nej sprá vy
ochra ny pred po vod ňa mi pod ¾a § 7 ods. 5,

d) do 500 000 Sk práv nic kej oso be ale bo fy zic kej osobe- 
- pod ni ka te ¾o vi, kto rý je vlast ní kom, správ com ale bo 
uží va te ¾om ma jet ku pri vod ných to koch a pri vod -
ných stav bách, za po ru še nie po vin nos tí pod ¾a § 32,

e) do 500 000 Sk práv nic kej oso be ale bo fy zic kej osobe- 
- pod ni ka te ¾o vi, kto rý je vlast ní kom, správ com ale bo 
uží va te ¾om vod ných sta vieb, za po ru še nie po vin nos -
tí pod ¾a § 33,
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28) Na prí klad Zá kon ník prá ce, Ob čian sky zá kon ník.



f) do 50 000 Sk práv nic kej oso be ale bo fy zic kej osobe-
- pod ni ka te ¾o vi, kto rý po ru šil po vin nos ti pod ¾a §  9 ods.  2.

(3) Po ku tu ulo ží kraj ský úrad ži vot né ho pros tre dia
ale bo ob vod ný úrad ži vot né ho pros tre dia do jed né ho
roka odo dňa, keï sa kraj ský úrad ži vot né ho pros tre dia 
ale bo ob vod ný úrad ži vot né ho pros tre dia doz ve del o po -
ru še ní po vin nos ti, naj ne skôr však do troch ro kov odo
dňa, keï k po ru še niu po vin nos ti do šlo.

(4) Ak práv nic ká oso ba ale bo fy zic ká osoba-podnikate¾
opä tov ne po ru ší v čase dvoch ro kov od prá vo plat nos ti
roz hod nu tia o ulo že ní po ku ty pod ¾a toh to zá ko na po vin -
nos�, za kto rú mu bola ulo že ná, ulo ží sa mu ïal šia po ku -
ta až do výš ky dvoj ná sob ku hor nej hra ni ce po kút uve de -
ných v od se koch 1 a 2.

(5) Po ku ta je splat ná do 30 dní od na do bud nu tia prá -
vo plat nos ti roz hod nu tia, ak kraj ský úrad ži vot né ho
pros tre dia ale bo ob vod ný úrad ži vot né ho pros tre dia
ne ur čí v roz hod nu tí dlh šiu le ho tu splat nos ti.

(6) Pri ur čo va ní výš ky po ku ty sa pri hlia da naj mä na
škod li vé ná sled ky po ru še nia po vin nos ti, dĺž ku tr va nia
pro ti práv ne ho sta vu a na okol nos ti, za kto rých k po ru -
še niu po vin nos ti do šlo.

(7) Vý nos po kút ulo že ných kraj ským úra dom ži vot -
né ho pros tre dia a ob vod ným úra dom ži vot né ho  pro -
stredia je príj mom štát ne ho roz po čtu.

§ 43

Prie stup ky

(1) Prie stup ku na úse ku ochra ny pred po vod ňa mi sa
do pus tí ten, kto v ak tív nej zóne inun dač né ho úze mia
a) umies tnil a pre vádz ko val stav by, kto ré môžu zhor ši�

od tok po vod ňo vých prie to kov,
b) skla do val od pla vi te¾ ný ma te riál, lát ky a pred me ty,
c) zria ïo val oplo te nie, živé plo ty a iné ob dob né pre káž -

ky,
d) zria dil tá bo ry, kem py a iné do čas né uby to va cie za -

ria de nia ale bo zria dil plá va jú ce uby to va cie za ria de -
nie bez sú hla su prí sluš né ho správ cu vod né ho toku, 

e) zria dil sklád ky od pa dov vrá ta ne za ria de ní na spra -
co va nie sta rých vo zi diel a od ka lísk,

f) zria dil sklad ne bez peč ných lá tok,
g) ne vy pra co val po vod ňo vý plán pre ob jekty, kto ré sú

v jeho vlast níc tve a môžu by� pos tih nu té po vod ňou.

(2) Prie stup ku na úse ku ochra ny pred po vod ňa mi sa
do pus tí aj ten, kto
a) ako vlast ník, správ ca ale bo uží va te¾ pla vi diel a za ria -

de ní slú žia cich na plav bu ne za bez pe čil ich ochra nu
pred po vod ňa mi,

b) je vlast ní kom, správ com ale bo uží va te ¾om hnu te¾ né -
ho ale bo ne hnu te¾ né ho ma jet ku v do sa hu ohroz e nia
po vod ňou a ne po čí nal si tak, aby ne do šlo k zne čis te -
niu vôd ne bez peč ný mi lát ka mi,

c) ne u mož nil vstup, prí pad ne vjazd na svo je ne hnu te¾ -
nos ti tým, kto rí ria dia, ko or di nu jú, vy ko ná va jú po -
vod ňo vé za bez pe čo va cie prá ce ale bo po vod ňo vé zá -

chran né prá ce a za bez pe ču jú pl ne nie prí ka zov
or gá nov štát nej sprá vy ochra ny pred po vod ňa mi,

d) ne po sky tol osob nú po moc a vec né pros tried ky na
ochra nu ži vo tov, zdra via a ma jet ku pred po vod ňou,

e) ne ko nal tak, aby svo jou čin nos �ou ne po ško dzo val
vod né toky, vod né stav by a inak ne zhor šo val od to ko -
vé po me ry, a ne ria dil sa prí kaz mi or gá nov štát nej
sprá vy ochra ny pred po vod ňa mi,

f) si ne spl nil po vin nos ti ulo že né roz hod nu tím prí sluš -
né ho or gá nu štát nej sprá vy ochra ny pred po vod ňa -
mi,

g) je vlast ní kom, správ com ale bo uží va te ¾om hnu te¾ né -
ho ma jet ku ale bo ne hnu te¾ né ho ma jet ku pri vod -
ných to koch a ne vy ko nal opat re nia, kto ré mu pri ká -
zal or gán štát nej sprá vy ochra ny pred po vod ňa mi na 
za me dze nie ale bo zmier ne nie ne bez pe čen stva po -
vod ne ale bo škod li vých ná sled kov po vod ne, 

h) je vlast ní kom, správ com ale bo uží va te ¾om hnu te¾ né -
ho ma jet ku ale bo ne hnu te¾ né ho ma jet ku v ak tív nej
zóne inun dač né ho úze mia pri vod ných to koch a ne -
vy ko nal pod ¾a po vod ňo vé ho plá nu po vod ňo vé za bez -
pe čo va cie prá ce na ob jektoch, kto ré sú v jeho vlast -
níc tve, sprá ve ale bo uží va ní.

(3) Za prie stup ky uve de né v od se ku 1 obec môže ulo -
ži� po ku tu od 500 Sk do 50 000 Sk.

(4) Za prie stup ky uve de né v od se ku 2 ob vod ný úrad
ži vot né ho pros tre dia môže ulo ži� po ku tu od 500 Sk do
50 000 Sk.

(5) Na prie stup ky a ich pre jed ná va nie sa vz�a hu je
oso bit ný pred pis,29) ak ten to zá kon ne us ta no vu je inak.

(6) Vý nos po kút ulo že ných ob cou je príj mom roz po čtu
obce a vý nos po kút ulo že ných ob vod ným úra dom ži vot -
né ho pros tre dia je príj mom štát ne ho roz po čtu.

DE V IA  TA  ČASŤ

 ZÁ VE REČ NÉ USTA NO VE NIA

§ 44

Spo loč né usta no ve nia

(1) Na ko na nie pod ¾a toh to zá ko na sa vz�a hu je vše -
obec ný pred pis o správ nom ko na ní,18) ak ten to zá kon
ne us ta no vu je inak.

(2) Vše obec ný pred pis o správ nom konaní18) sa ne -
vz�a hu je na vy dá va nie prí ka zov na vy ko na nie opat re ní
pot reb ných na za bez pe če nie ochra ny pred po vod ňa mi
pod ¾a § 20 ods. 3 písm. c), § 21 ods. 1 písm. b), § 22
ods. 2 písm. b) a § 23 ods. 1 písm. b). 

§ 45

Pre chod né usta no ve nie

Stav by a za ria de nia uve de né v § 13 ods. 6 a vy bu do -
va né pod ¾a do te raj ších práv nych pred pi sov pred na do -
bud nu tím účin nos ti toh to zá ko na zos tá va jú za cho va né 
za pod mien ky, že ich vlast ní ci, správ co via ale bo uží va -
te lia vy ko na jú pro ti po vod ňo vé opat re nia na ria de né or -

Čiastka 280 Zbierka zákonov č. 666/2004 Strana 6615

29) Zá kon Slo ven skej ná rod nej rady č. 372/1990 Zb. o prie stup koch v zne ní ne skor ších pred pi sov.



gá nom štát nej sprá vy ochra ny pred po vod ňa mi v sú la -
de s po vod ňo vým plá nom.

§ 46

Tým to zá ko nom sa pre be rá práv ny akt Eu róp skych
spo lo čen stiev a Eu róp skej únie uve de ný v prí lo he.

§ 47

Zru šo va cie usta no ve nie

 Zru šu jú sa:
1.  zá kon Slo ven skej ná rod nej rady č. 135/1974 Zb.

o štát nej sprá ve vo vod nom hos po dár stve v zne ní zá -

ko na Slo ven skej ná rod nej rady č. 52/1982 Zb., zá -
ko na Slo ven skej ná rod nej rady č. 595/1990 Zb., zá -
ko na Slo ven skej ná rod nej rady č. 128/1991 Zb.,
zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
č. 238/1993 Z. z., zá ko na č. 416/2001 Z. z., zá ko na
č. 553/2001 Z. z. a zá ko na č. 184/2002 Z. z.,

2. na ria de nie vlá dy Slo ven skej so cia lis tic kej re pub li ky
č. 32/1975 Zb. o ochra ne pred po vod ňa mi,

3. vlád ne na ria de nie č. 96/1953 Zb. o Hyd ro me te o ro lo -
gic kom ús ta ve.

§ 48

Účin nos�

Ten to zá kon na do bú da účin nos� 1. ja nu ára 2005.

Ivan Gaš pa ro vič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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Prí lo ha 
k zákonu č. 666/2004 Z. z.

Zoz nam pre be ra ných práv nych ak tov Eu róp skych spo lo čen stiev a Eu róp skej únie

Smer ni ca Eu róp ske ho par la men tu a Rady 2000/60/ES z 23. ok tób ra 2000, kto rá usta no vu je rá mec pô sob nos ti
Spo lo čen stva v ob las ti vod nej po li ti ky (Ú. v. ES L 327, 22. 12. 2000).
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667

Z Á  K O N

z 1. de cem bra 2004, 

kto rým sa me ní a do pĺ ňa zá kon č. 98/2004 Z. z. o spot reb nej da ni z mi ne rál ne ho ole ja

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

Čl. I

Zá kon č. 98/2004 Z. z. o spot reb nej dani z mi ne rál -
ne ho ole ja sa mení a do pĺ ňa tak to: 

1. V § 4 od sek 2 znie:
„(2) Mi ne rál nym ole jom sa na úče ly toh to zá ko na ro -

zu mie
a) to var kódu kom bi no va nej no men kla tú ry 1507 až

1518, ak je ur če ný na po u ži tie ako po hon ná lát ka
ale bo ako pa li vo,

b) to var kódu kom bi no va nej no men kla tú ry 2705 až
2715,

c) to var kódu kom bi no va nej no men kla tú ry 2901
a 2902,

d) to var kódu kom bi no va nej no men kla tú ry 2905 11 00,
kto rý nie je syn te tic ké ho pô vo du, ak je ur če ný na po -
u ži tie ako po hon ná lát ka ale bo ako pa li vo,

e) to var kódu kom bi no va nej no men kla tú ry 3403,
f) to var kódu kom bi no va nej no men kla tú ry 3811,
g) to var kódu kom bi no va nej no men kla tú ry 3817,
h) to var kódu kom bi no va nej no men kla tú ry 3824 90 99,

ak je ur če ný na po u ži tie ako po hon ná lát ka ale bo ako
pa li vo.“.

2. V § 4 ods. 3 písm. a) sa vy púš �a jú slo vá „s vý nim -
kou zem né ho ply nu“.

3. V § 4 ods. 3 písm. b) sa vy púš �a jú slo vá „zem né ho
ply nu“.

4. V § 4 ods. 4 sa za slo vo „uh ¾o vo dí kov“ vkla da jú slo -
vá „ale bo zem né ho ply nu“. 

5. V § 4 od sek 6 znie:
„(6) Mi ne rál nym ole jom na úče ly toh to zá ko na nie sú

bio gén ne lát ky uve de né v od se ku 7 písm. b) a c), a to ani 
v prí pa de, ak sa po u ži jú ako po hon ná lát ka ale bo pa li -
vo. To ne pla tí, ak sa bio gén ne lát ky uve de né v od se ku 7
písm. b) a c) po u ži jú ako prí sa da do po hon nej lát ky.“. 

6. V § 4 od sek 8 znie:
„(8) Z mi ne rál nych ole jov uve de ných v od se ku 2 pod -

lie ha jú kon tro le a po stu pu pri pre pra ve (§ 23, 24 a 31)
a) to va ry kódu kom bi no va nej no men kla tú ry 1507 až

1518, ak sú ur če né na po u ži tie ako po hon ná lát ka
ale bo ako pa li vo,

b) to va ry kódu kom bi no va nej no men kla tú ry 2707 10,
2707 20, 2707 30 a 2707 50,

c) to va ry kódu kom bi no va nej no men kla tú ry 2710 11
až 2710 19 69; to va ry kódu kom bi no va nej no men -
kla tú ry 2710 11 21, 2710 11 25 a 2710 19 29 len, ak

sú pre pra vo va né vo¾ ne, na prí klad auto mo bi lo vý mi
cis ter na mi ale bo že lez nič ný mi cis ter na mi,

d) to va ry kódu kom bi no va nej no men kla tú ry 2711 s vý -
nim kou to va rov kó dov kom bi no va nej no men kla tú ry
2711 11 00, 2711 21 00 a 2711 29 00,

e) to va ry kódu kom bi no va nej no men kla tú ry 2901 10,
f) to va ry kódu kom bi no va nej no men kla tú ry 2902 20,

2902 30, 2902 41, 2902 42, 2902 43 a 2902 44,
g) to va ry kódu kom bi no va nej no men kla tú ry 2905 11 00, 

ak nie sú syn te tic ké ho pô vo du a ak sú ur če né na  po -
užitie ale bo po u ži té ako po hon ná lát ka ale bo ako pa -
li vo,

h) to va ry kódu kom bi no va nej no men kla tú ry 3824 90 99, 
ak sú ur če né na po u ži tie ale bo po u ži té ako po hon ná
lát ka ale bo ako pa li vo.“.

7. V § 5 ods. 1 sa na kon ci pri pá ja jú tie to slo vá: „ale bo 
množ stvo v ňom ob siah nu tej ener gie vy jad re nej v gi ga -
jo u loch“. 

8. V § 6 sa od sek 1 do pĺ ňa pís me nom g), kto ré znie:
„g) zem ný plyn kódu kom bi no va nej no men kla tú ry

2711 11 00 a 2711 21 00
1. ur če ný na po u ži tie, po nú ka ný

na po u ži tie ale bo po u ži tý
ako po hon ná lát ka                                                100 Sk/GJ

2. ur če ný na po u ži tie, po nú ka ný
na po u ži tie ale bo po u ži tý ako pa li vo      0 Sk/GJ.“.

9. V § 6 od sek 2 znie:
„(2) Na mi ne rál ny olej, na kto rý nie je usta no ve ná

sadz ba dane a kto rý sa po u žil ako po hon ná lát ka ale bo
ako pa li vo, ale bo ak je na tie to úče ly po nú ka ný, uplat ní
sa sadz ba dane toho mi ne rál ne ho ole ja uve de né ho
v od se ku 1, kto ré mu sa úče lom po u ži tia ale bo vlast nos -
�a mi naj viac pri bli žu je. Ak mi ne rál ny olej uve de ný v od -
se ku 1 písm. f) dru hom bode je po nú ka ný na po u ži tie
ale bo je po u ži tý ako po hon ná lát ka, uplat ní sa sadz ba
dane pod ¾a od se ku 1 písm. f) pr vé ho bodu. Ak mi ne rál -
ny olej uve de ný v od se ku 1 písm. g) dru hom bode je po -
nú ka ný na po u ži tie ale bo je po u ži tý ako po hon ná lát ka, 
uplat ní sa sadz ba dane pod ¾a od se ku 1 písm. g) pr vé ho
bodu.“.

10. V § 8 ods. 1 sa za slo vá „naj me nej 6 mg/l“ vkla da jú
slo vá „a naj viac 9 mg/l“.

11. V § 8 ods. 3 písm. e), v § 12 ods. 2 písm. d) a v § 13
ods. 2 písm. d) sa na kon ci pri pá ja jú slo vá „ok rem  po -
užitia ozna če né ho ply no vé ho ole ja pri ži vel ných po hro -
mách, ha vá riách ale bo katastrofách4a)“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 4a znie:
„4a) Na prí klad zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky

č. 42/1994 Z. z. o ci vil nej ochra ne oby va te¾ stva v zne ní ne -
skor ších pred pi sov.“.
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12. V § 10 sa od sek 1 do pĺ ňa pís me nom e), kto ré znie:
„e) ako pa li vo, ako aj na iné úče ly ako po hon ná lát ka

a pa li vo (ïa lej len „du ál ne po u ži tie“); za du ál ne  po -
užitie sa po va žu je aj po u ži tie mi ne rál ne ho ole ja na
che mic kú re duk ciu, v elek tro ly tic kých pro ce soch
a v me ta lur gic kých pro ce soch.“.

13. § 10 sa do pĺ ňa od se kom 3, kto rý znie:
„(3) Od dane je oslo bo de ný aj mi ne rál ny olej kódu

kom bi no va nej no men kla tú ry 2711 11 00, 2711 21 00
a 2711 29 00
a) po u ži tý ako po hon ná lát ka,
b) po u ži tý na pre vádz ko vé ale bo tech no lo gic ké úče ly

v pod ni ku na vý ro bu, spra co va nie ale bo skla do va nie 
zem né ho ply nu.“.

14. V § 11 ods.1 sa na kon ci pri pá ja táto veta: „Uží va -
te¾ ským pod ni kom na úče ly toh to zá ko na je aj práv nic -
ká oso ba ale bo fy zic ká oso ba opráv ne ná do dá va� le tec -
ké po hon né lát ky pria mo do ná dr ží lie ta diel na úče ly
oslo bo de né od dane pod ¾a § 10 ods.1 písm. b).“. 

15. V § 16 od sek 8 znie:
„(8) Žia dos� o vrá te nie dane za hra nič né mu zá stup co -

vi podá za hra nič ný zá stup ca Col né mu úra du Bra ti sla -
va za ob do bie ka len dár ne ho štvr� ro ka do 30. dňa po
uply nu tí toh to ka len dár ne ho štvr� ro ka. Prí lo hou k žia -
dos ti o vrá te nie dane za hra nič né mu zá stup co vi je po -
tvr de nie Mi nis ter stva za hra nič ných vecí Slo ven skej re -
pub li ky o spl ne ní pod mien ky vzá jom nos ti pod ¾a
od se ku 3. Vzor žia dos ti o vrá te nie dane za hra nič né mu
zá stup co vi je uve de ný v prí lo he č. 2.“. 

16. V § 22 ods. 8 úvod nej vete sa slo vo „pod nik“ na -
hrá dza slo va mi „pre vádz ko va te¾ pod ni ku“.

17. V § 23 sa od sek 2 do pĺ ňa pís me na mi c) a d), kto ré
zne jú: 
„c) z jed né ho uží va te¾ ské ho pod ni ku do dru hé ho uží va -

te¾ ské ho pod ni ku, ak ide o
1. ukon če nie čin nos ti uží va te¾ ské ho pod ni ku (§ 11

ods. 15), 
2. do da nie le tec kých po hon ných lá tok (§ 11 ods. 1),
3. ma te riá lo vú vý po moc so sú hla som col né ho úra -

du,
d) me dzi pre vádz kar ňa mi tej is tej práv nic kej oso by

ale bo fy zic kej oso by, kto rá je uží va te¾ ským pod ni -
kom.“.

18. V § 23 od sek 7 znie:
„(7) Zlo že nú zá bez pe ku na daň pod ¾a od se ku 3 col ný

úrad na po žia da nie vrá ti, ak pre vza tie mi ne rál ne ho ole -
ja po tvr dí col ný úrad prí jem cu (od be ra te ¾a).“. 

19. § 23 sa do pĺ ňa od se kom 8, kto rý znie:
„(8) Mi ne rál ny olej oslo bo de ný od dane je mož né pre -

pra vo va� z da ňo vé ho skla du na da ňo vom úze mí slo ven -
ský mi zá stup ca mi (§ 16 ods. 3) ale bo ozbro je ný mi si la mi 
Slo ven skej re pub li ky, ale bo ich ci vil ný mi za mest nan ca -
mi na po u ži tie v rám ci ak ti vít pod ¾a me dzi ná rod nej
zmluvy5) na úze mie štá tov, kto ré sú stra na mi Se ve ro at -
lan tic kej zmlu vy; pre pra va mi ne rál ne ho ole ja sa musí
usku toč ni� so sprie vod ným do ku men tom, musí by� do -
lo že ná osved če ním o oslo bo de ní od spot reb nej dane vy -
ho to ve ným pod ¾a vzo ru a spô so bom usta no ve ným

v práv nom pred pi se únie6) a zlo že nie zá bez pe ky na daň
sa na ta kú to pre pra vu ne vy ža du je.“.

20. V § 24 ods. 1 písm. a) sa na kon ci pri pá ja jú tie to
slo vá: „ale bo slo ven ské mu zá stup co vi (§ 16 ods. 3) ale -
bo ozbro je ným si lám Slo ven skej re pub li ky, ale bo ich ci -
vil ným za mest nan com na po u ži tie v rám ci ak ti vít pod ¾a 
me dzi ná rod nej zmluvy5) na úze mie štá tov, kto ré sú
stra na mi Se ve ro at lan tic kej zmlu vy“. 

21. V § 24 ods. 6 po sled nej vete sa slo vá „ukon če nie
pre pra vy“ na hrá dza jú slo va mi „pre vza tie mi ne rál ne ho
ole ja“.

22. § 26 sa do pĺ ňa od se kom 3, kto rý znie:
„(3) Col ný úrad zru ší re gis trá ciu da ňo vé ho spl no -

moc nen ca, ak
a) da ňo vý spl no moc ne nec ne za bez pe čo val do dáv ky mi -

ne rál ne ho ole ja po čas ob do bia pre sa hu jú ce ho 12 po
sebe na sle du jú cich ka len dár nych me sia cov, 

b) da ňo vý spl no moc ne nec po ru šu je po vin nos ti pod ¾a
toh to zá ko na,

c) o to po žia dal da ňo vý spl no moc ne nec ale bo pre vádz -
ko va te¾ da ňo vé ho skla du v inom člen skom štá te,
v kto ré ho mene za bez pe ču je da ňo vý spl no moc ne nec
do dáv ky mi ne rál ne ho ole ja.“.

23. V § 27 ods. 4 sa slo vá „po tvr dzu jú ce ho ukon če nie
pre pra vy“ na hrá dza jú slo va mi „po tvr de nú prí jem com
(od be ra te ¾om) a správ com dane prí jem cu (od be ra te ¾a)“.

24. V § 29 ods. 1 dru hej vete sa za slo vá „na chá dza
mi ne rál ny olej“ vkla da jú slo vá „s vý nim kou zem né ho
ply nu“.

25. V § 29 ods. 2 pr vej vete sa za slo vá „mi ne rál ny
olej“ vkla da jú slo vá „s vý nim kou zem né ho ply nu“.

26. § 34 sa do pĺ ňa od se kom 11, kto rý znie:
„(11) Col ný úrad po vo le nie na za stu po va nie spl no -

moc nen com pre zá siel ko vý ob chod od ní me, ak
a) spl no moc ne nec pre zá siel ko vý ob chod ne za bez pe čo -

val do dáv ky mi ne rál ne ho ole ja po čas ob do bia pre sa -
hu jú ce ho 12 po sebe na sle du jú cich ka len dár nych
me sia cov, 

b) spl no moc ne nec pre zá siel ko vý ob chod po ru šu je po -
vin nos ti pod ¾a toh to zá ko na,

c) o to po žia dal spl no moc ne nec pre zá siel ko vý ob chod
ale bo do dá va te¾ z iné ho člen ské ho štá tu, v kto ré ho
mene spl no moc ne nec pre zá siel ko vý ob chod za bez -
pe ču je do dáv ky mi ne rál ne ho ole ja.“. 

27. Za § 34 sa vkla dá § 34a, kto rý vrá ta ne nad pi su
znie:

„§ 34a

Oso bit ná úpra va pre zem ný plyn

(1) Práv nic ká oso ba ale bo fy zic ká oso ba, kto rá chce
v rám ci pod ni ka nia vy rá ba� (�a ži�), spra co vá va� ale bo
skla do va� zem ný plyn, musí pí som ne po žia da� col ný
úrad o za ra de nie do evi den cie pre vádz ko va te ¾ov pod ni -
kov na vý ro bu, spra co va nie ale bo skla do va nie zem né -
ho ply nu. Žia dos� musí ob sa ho va�
a) iden ti fi kač né úda je žia da te ¾a a ad re su umies tne nia

Čiastka 280 Zbierka zákonov č. 667/2004 Strana 6619



jeho pre vádz kar ní, ak nie sú to tož né so síd lom ale bo
tr va lým po by tom žia da te ¾a,

b) da ňo vé iden ti fi kač né čís lo žia da te ¾a,
c) druh pred me tu dane a prí sluš ný kód kom bi no va nej

no men kla tú ry.

(2) Prí lo hou k žia dos ti je vý pis z ob chod né ho re gis tra
ale bo zo živ nos ten ské ho re gis tra nie star ší ako 30 dní
ale bo jeho úrad ne osved če ná kó pia, ale bo iný do klad
pre u ka zu jú ci opráv ne nie na pod ni ka nie nie star ší ako
30 dní ale bo jeho úrad ne osved če ná kó pia. 

(3) Col ný úrad pre ve rí u žia da te ¾a sku toč nos ti a úda -
je pod ¾a od se kov 1 a 2 a za ra dí práv nic kú oso bu ale bo
fy zic kú oso bu do evi den cie pre vádz ko va te ¾ov pod ni kov
na vý ro bu, spra co va nie ale bo skla do va nie zem né ho
ply nu.

(4) Na pre vádz ko va te ¾a pod ni ku na vý ro bu, spra co -
va nie ale bo skla do va nie zem né ho ply nu a na kon tro lu
a pos tup pri pre pra ve zem né ho ply nu sa ne vz�a hu jú
§ 18 až 28, 30 až 32, 34 a 39.“. 

28. § 41 sa do pĺ ňa od se kom 6, kto rý znie:
„(6) Col ný úrad ve die evi den ciu pre vádz ko va te ¾ov

pod ni kov na vý ro bu, spra co va nie ale bo skla do va nie
zem né ho ply nu.“.

29. V § 42 ods. 5 pred ve tí sa za slo vá „mi ne rál ny olej“
vkla da jú slo vá „s vý nim kou zem né ho ply nu“.

30. § 42 sa do pĺ ňa od se kom 6, kto rý znie:
„(6) Práv nic kej oso be ale bo fy zic kej oso be, kto rá po -

ru ši la usta no ve nia § 23 ods. 3, § 24 ods. 6 ale bo § 31
ods. 2 písm. b), ulo ží col ný úrad po ku tu vo výš ke dane

pri pa da jú cej na množ stvo pre pra vo va né ho mi ne rál ne -
ho ole ja.“.

31. Za § 46 sa vkla dá § 46a, kto rý vrá ta ne nad pi su
znie:

„§ 46a

Pre chod né usta no ve nia k úpra vám účin ným od
1. ja nu ára 2005

(1) Práv nic ká oso ba ale bo fy zic ká oso ba, kto rá
k 1. ja nu áru 2005 v rám ci pod ni ka nia pre vádz ku je
pod nik na vý ro bu, spra co va nie ale bo skla do va nie zem -
né ho ply nu, musí do 15. ja nu ára 2005 pí som ne po žia -
da� col ný úrad o za ra de nie do evi den cie pre vádz ko va te -
¾ov pod ni kov na vý ro bu, spra co va nie ale bo skla do va nie 
zem né ho ply nu. Žia dos� musí ob sa ho va�
a) iden ti fi kač né úda je žia da te ¾a a ad re su umies tne nia

jeho pre vádz kar ní, ak nie sú to tož né so síd lom ale bo
tr va lým po by tom žia da te ¾a,

b) da ňo vé iden ti fi kač né čís lo žia da te ¾a,
c) druh pred me tu dane a prí sluš ný kód kom bi no va nej

no men kla tú ry.

(2) Prí lo hou k žia dos ti je vý pis z ob chod né ho re gis tra
ale bo zo živ nos ten ské ho re gis tra nie star ší ako 30 dní
ale bo jeho úrad ne osved če ná kó pia, ale bo iný do klad
pre u ka zu jú ci opráv ne nie na pod ni ka nie nie star ší ako
30 dní ale bo jeho úrad ne osved če ná kó pia. 

(3) Col ný úrad pre ve rí u žia da te ¾a sku toč nos ti a úda -
je pod ¾a od se kov 1 a 2 a za ra dí práv nic kú oso bu ale bo
fy zic kú oso bu do evi den cie pre vádz ko va te ¾ov pod ni kov
na vý ro bu, spra co va nie ale bo skla do va nie zem né ho
ply nu.“.

32. Prí lo ha č. 1 znie:

                                                                                                                                                                                        „Prí lo ha č. 1 k zá ko nu č. 98/2004 Z. z.
    v zne ní zá ko na č. 667/2004 Z. z.         

Zoz nam pre be ra ných práv nych ak tov Eu róp skych spo lo čen stiev a Eu róp skej únie

1. Smer ni ca Rady 92/12/EHS z 25. 02. 1992 o vše obec nom sys té me, drž be, pre pra ve a kon tro le to va rov pod lie ha jú -
cich spot reb ným da niam (Ú. v. EÚ L 076, 23. 03. 1992) v zne ní smer ni ce Rady 92/108/EHS zo 14. 12. 1992
(Ú. v. EÚ L 390, 31. 12. 1992), smer ni ce Rady 94/74/ES z 22. 12. 1994 (Ú. v. EÚ L 365, 31. 12. 1994) a smer ni ce
Rady 96/99/ES z 30. 12. 1996 (Ú. v. EÚ L 008, 11. 01. 1997). 

2. Smer ni ca Rady 2003/96/ES z 27.10. 2003 o reš truk tu ra li zá cii rám co vých pred pi sov Spo lo čen stva k zda ne niu
ener ge tic kých pro duk tov a elek tric kej ener gie (Ú. v. EÚ L 283, 31. 10. 2003).

3. Smer ni ca Rady 95/60/ES z 27. 11. 1995 o ozna čo va ní ply no vé ho ole ja a ra fi no va né ho pet ro le ja na účel zda ne nia
(Ú. v. EÚ L 291, 06. 12. 1995).“.

Čl. II

Ten to zá kon na do bú da účin nos� 1. ja nu ára 2005.

Ivan Gaš pa ro vič v. r.

Pa vol Hru šov ský v. r.

Mi ku láš Dzu rin da v. r.
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