
Zložka ŽP  Činnos ť Názov platby  Regulácia / 
neregulácia 

Príjemca platby  Príslušné právne predpisy  

Voda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Odbery povrchových vôd z 
vodných tokov v množstve 
nad 15 000 m3 ročne alebo 
1 250 m3 mesačne, na 
zavlažovanie 
poľnohospodárskej pôdy v 
množstve nad 50 000 m3 
ročne 
 
 
 

Platby za odbery 
povrchových vôd z 
vodných tokov 
 
 
 

Regulácia 
ÚRSO 
 
 
 

Platby sa platia správcovi 
vodného toku a sú jeho 
príjmom 
 
 
 

Zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách (§ 78, ods. 3, písm. 
a, ods. 4, ods. 6) 
Nariadenie vlády SR č. 755/2004 Z.z., ktorým sa 
ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška 
poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním 
užívania vôd (§ 2) 
Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 
21/2017 Z.z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia 
výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným 
vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody 
verejnou kanalizáciou 

Odbery podzemných vôd v 
množstve presahujúcom 
15 000 m3 za kalendárny 
rok alebo 1 250 m3 za 
mesiac, na zavlažovanie 
poľnohospodárskej pôdy v 
množstve nad 50 000 m3 
ročne 
 
 
 

Poplatky za odbery 
podzemných vôd 
 
 
 

Nariadenie 
vlády SR č. 
755/2004 Z.z. 
 
 
 

Poplatky vyberá správca 
vodohospodársky 
významných vodných tokov 
a sú príjmom 
Environmentálneho fondu 
 
 
 

Zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách (§ 79 ods. 2, ods. 7, 
ods. 8) 
Nariadenie vlády SR č. 755/2004 Z.z., ktorým sa 
ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška 
poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním 
užívania vôd (§ 6, § 7, § 8) 
Zákon č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde (§ 
3) 

Vypúšťanie odpadových 
vôd do povrchových vôd v 
množstve presahujúcom 
10 000 m3 za kalendárny 
rok alebo 1 000 m3 za 
mesiac a prekročenie v 
príslušnom ukazovateli 
znečistenia ustanovené 
limity 

Poplatky za vypúšťanie 
odpadových vôd do 
povrchových vôd 
 
 
 

Nariadenie 
vlády SR č. 
755/2004 Z.z. 
 
 
 

Poplatky vyberá správca 
vodohospodársky 
významných vodných tokov 
a sú príjmom 
Environmentálneho fondu 
 
 
 

Zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách (§ 79 ods. 4, ods. 5, 
ods. 6, ods. 7) 
Nariadenie vlády SR č. 755/2004 Z.z., ktorým sa 
ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška 
poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním 
užívania vôd (§ 9) 
Zákon č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde (§ 
3, písm. e) 

Využívanie 
hydroenergetického 

Platby za využívanie 
hydroenergetického 

Regulácia 
ÚRSO 

Platby sa platia správcovi 
vodného toku a sú jeho 

Zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách (§ 78 ods. 3 písm. b, 
ods. 4, ods. 6) 



potenciálu vodných tokov 
na vodných stavbách v 
správe správcu vodného 
toku pri inštalovanom 
výkone väčšom ako 10 
MW 

potenciálu vodných 
tokov 
 
 

 
 

príjmom 
 
 

Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 
218/2011 Z.z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia 
poskytovania vodohospodárskych služieb súvisiacich s 
využitím vodných tokov 

Nariadenie vlády SR č. 755/2004 Z.z., ktorým sa 
ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška 
poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním 
užívania vôd (§ 4) 

Využívanie 
hydroenergetického 
potenciálu vodných tokov 
na vodných stavbách 
uskutočnených podľa 
medzinárodnej zmluvy 

Platby za využívanie 
hydroenergetického 
potenciálu vodných 
tokov na vodných 
stavbách uskutočnených 
podľa medzinárodnej 
zmluvy 

Osobitný 
postup (napr. 
vyhláška 
ministra 
zahraničných 
vecí č. 
109/1978 Zb.) 

Platby sa platia správcovi 
vodných stavieb a sú jeho 
príjmom 

Zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách (§ 78 ods. 3 písm. d, 
ods. 4, ods. 6) 

Odbery energetickej vody z 
vodných tokov na vodných 
stavbách vo vlastníctve 
využívateľa 
hydroenergetického 
potenciálu vodného toku 
pri inštalovanom výkone 
väčšom ako 10 MW 

Platby za odbery 
energetickej vody z 
vodného toku 
 
 

Regulácia 
ÚRSO 
 
 

Platby sa platia správcovi 
vodného toku a sú jeho 
príjmom 
 
 

Zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách (§ 78 ods. 3 písm. c, 
ods. 4, ods. 6) 
Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 
218/2011, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia 
poskytovania vodohospodárskych služieb súvisiacich s 
využitím vodných tokov 

Nariadenie vlády SR č. 755/2004 Z.z., ktorým sa 
ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška 
poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním 
užívania vôd (§ 5) 

Používanie vôd na plavbu 
na vodných cestách a za 
poskytovanie ďalších 
služieb vo verejnom 
záujme 

Platby za používanie vôd 
na plavbu na vodných 
cestách a za 
poskytovanie ďalších 
služieb vo verejnom 
záujme 

Osobitný 
postup 

Platby sa platia správcovi 
vodného toku a sú jeho 
príjmom 

Zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách (§ 78 ods. 3 písm. e, 
ods. 6) 

Porušenie povinností 
ustanovených na úseku 

Pokuty za porušenie 
povinností ustanovených 

 
 

Výnosy pokút sú príjmom 
Environmentálneho fondu. 

Zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách (§ 74, § 75, § 76, § 
77) 



vodného hospodárstva 
 
 

na úseku vodného 
hospodárstva 
 
 

Výnosy z pokút za 
priestupky podľa §77 ods. 
1, písm. c), f), g), h) a i) 
sú príjmom rozpočtu obce.  

Zákon č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde (§ 
3) 

Dodávky pitnej vody z 
verejných vodovodov 

Platby za dodanú pitnú 
vodu z verejných 
vodovodov (vodné) 

Regulácia 
ÚRSO 

Za odber vody z verejného 
vodovodu platí odberateľ 
prevádzkovateľovi 
verejného vodovodu vodné, 
ak sa nedohodne, že vodné 
sa platí vlastníkovi 
verejného vodovodu. 

Zákon č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a 
verejných kanalizáciách (§ 28 ods. 3) 
Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 
21/2017, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia 
výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným 
vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody 
verejnou kanalizáciou 

Odvádzanie odpadových 
vôd verejnou kanalizáciou 

Platby za odvádzanie 
odpadových vôd 
verejnou kanalizáciou 
(stočné) 

Regulácia 
ÚRSO 

Za odvádzanie odpadových 
vôd verejnou kanalizáciou 
platí producent 
prevádzkovateľovi verejnej 
kanalizácie stočné, ak sa 
nedohodne, že stočné sa 
platí vlastníkovi verejnej 
kanalizácie. 

Zákon č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a 
verejných kanalizáciách (§ 28 ods. 6) 
Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 
21/2017, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia 
výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným 
vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody 
verejnou kanalizáciou 

Prevádzkovanie verejného 
vodovodu a verejnej 
kanalizácie 

Pokuty za správne 
delikty a priestupky 

 Výnos z pokút uložených 
obvodným úradom 
životného prostredia je 
príjmom 
Environmentálneho fondu. 
Výnos z pokút uložených 
orgánmi štátnej správy 
vykonávajúcich dohľad 
podľa § 38 ods. 9 je 
príjmom štátneho rozpočtu 
Slovenskej republiky. 
Výnos z pokút uložených 
obcou je príjmom rozpočtu 
obce. 

Zákon č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a 
verejných kanalizáciách (§ 39, § 40) 
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o 
priestupkoch v znení neskorších predpisov (§ 45) 

Výroba a dodávka pitnej 
vody a využívanie 
vodárenských zdrojov na 
zásobovanie pitnou vodou 

Pokuty za správne 
delikty na úseku 
verejného zdravotníctva, 
ktorých sa dopustí 
fyzická osoba -
podnikateľ alebo 

 Výnosy z pokút uložených 
orgánmi verejného 
zdravotníctva sú príjmom 
štátneho rozpočtu. 

Zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji 
verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (§ 57 ods. 1) 



právnická osoba, ktorá 
vyrába a dodáva pitnú 
vodu a využíva 
vodárenské zdroje na 
zásobovanie pitnou 
vodou 

Výkon štátneho 
zdravotného dozoru nad 
kvalitou pitnej vody 

Náklady spojené s 
výkonom štátneho 
zdravotného dozoru 

 Náklady spojené s 
výkonom štátneho 
zdravotného dozoru 
uhrádza štát 

Zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji 
verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (§ 58 ods. 1) 

Prevádzkovanie kúpaliska 
a monitorovanie kvality 
vody na kúpanie 

Pokuty za správne 
delikty na úseku 
verejného zdravotníctva, 
ktorých sa dopustí 
prevádzkovateľ 
kúpaliska 

 Výnosy z pokút uložených 
orgánmi verejného 
zdravotníctva sú príjmom 
štátneho rozpočtu 

Zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji 
verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (§ 57 ods. 3) 

Výkon štátneho 
zdravotného dozoru nad 
kvalitou vody na kúpanie 

Náklady spojené s 
výkonom štátneho 
zdravotného dozoru nad 
kvalitou vody na kúpanie 

 Náklady spojené s 
výkonom štátneho 
zdravotného dozoru 
uhrádza štát 

Zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji 
verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (§ 58 ods. 1) 

 
 
 
 

Ochrana pred povodňami Výdavky na preventívne 
opatrenia 

 Výdavky na vyhotovenie, 
prehodnocovanie a 
aktualizácie predbežného 
hodnotenia povodňového 
rizika, máp povodňového 
ohrozenia, máp 
povodňového rizika, plány 
manažmentu povodňového 
rizík sa hradia z 
rozpočtovej kapitoly 
ministerstva alebo z 
vlastných zdrojov správcu 
vodohospodársky 
významných vodných 
tokov. Na 
spolufinancovanie možno 
použiť prostriedky z pomoci 
a podpory poskytovanej z 
fondov Európskej únie a 

Zákon č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami (§ 42)  

Zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore 
poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva  



prostriedky 
Environmentálneho fondu 
podľa osobitných predpisov 

Výdavky počas povodne 
a po povodni 
 

 Výdavky, ktoré vznikli pri 
vykonávaní povodňových 
zabezpečovacích prác a 
povodňových záchranných 
prác počas II. stupňa 
povodňovej aktivity a III. 
stupňa povodňovej aktivity, 
okrem výdavkov podľa 
odseku 2, sa uhrádzajú z 
na to vytvorenej rezervy 
štátneho rozpočtu v 
kapitole Všeobecná 
pokladničná správa.  
Výdavky, ktoré vznikli 
počas povodne vlastníkovi, 
správcovi alebo užívateľovi 
pri vykonávaní opatrení na 
ochranu stavby alebo 
hnuteľného majetku v 
inundačnom území a v 
povodňou ohrozenom 
území, uhrádza vlastník, 
správca alebo užívateľ. 

Zákon č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami (§ 43)  

Náhrada za obmedzenie 
vlastníckeho práva 
alebo užívacieho práva, 
osobnú pomoc,  
škodu na majetku a za 
vecný prostriedok 
počas povodňovej 
situácie 

 Peňažná náhrada za 
splnenú osobnú pomoc sa 
určuje dohodou. Ak 
nemožno peňažnú náhradu 
určiť dohodou, výšku 
peňažnej náhrady určí ten, 
kto jej plnenie nariadil. 
Určená výška peňažnej 
náhrady za splnenú osobnú 
pomoc zodpovedá obvyklej 
odmene za rovnakú alebo 
porovnateľnú prácu. Nárok 
na peňažnú náhradu za 

Zákon č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami (§ 44)  

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (§ 443) 



splnenú osobnú pomoc 
zaniká uplynutím piatich 
pracovných dní od času 
odvolania II. stupňa 
povodňovej aktivity. 

 


