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Princípy zohľadnené pri tvorbe
novely zákona
Ústava Slovenskej republiky - čl. 4
Nerastné bohatstvo, jaskyne, podzemné
vody, prírodné liečivé zdroje a vodné toky
sú vo vlastníctve Slovenskej republiky

Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách
,,Podzemné vody sú prednostne určené na
zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou a na účely, na
ktoré je použitie pitnej vody ustanovené osobitným
predpisom“
Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia
„Iné použitie podzemných vôd je možné iba pri
zachovaní ich prednostného určenia“

Zákon č. 442/2002 Z. z.
Verejné

vodovody sa zriaďujú a prevádzkujú
vo verejnom záujme najmä na účely
hromadného zásobovania obyvateľov pitnou
vodou
Vlastníkom verejného vodovodu môže byť z
dôvodu verejného záujmu iba právnická osoba
so sídlom na území SR

Rámcova smernica o vode
V preambule RSV je zakotvené, že voda
nie je komerčný výrobok ako iné výrobky,
ale skôr dedičstvo, ktoré treba chrániť,
brániť a nakladať s ním ako takým

Vodný zákon

§ 1 ods. 1

Voda ako životne dôležitá zložka životného
prostredia je nenahraditeľná surovina a
prírodné bohatstvo, ktorá má strategický
význam pre bezpečnosť štátu, a ktorej
nedostatok môže spôsobiť ohrozenie života
a zdravia obyvateľstva alebo ohroziť
plnenie základných funkcií štátu

Vodný zákon

§ 11

Správne územie povodí




Správnym územím povodia v medzinárodnom
povodí Dunaja (úmorie Čierneho mora) je správne
územie povodia Dunaja vymedzené čiastkovými
povodiami: Dunaja, Moravy, Váhu, Hrona, Ipľa,
Slanej, Bodrogu, Hornádu, Bodvy
Správnym územím povodia v medzinárodnom
povodí Visly (úmorie Baltského mora) je správne
územie povodia Dunajca a Popradu vymedzené
čiastkovým povodím Dunajca a Popradu

Vodný zákon

§ 11, ods. 7

Vodohospodársky manažment povodí







Vykonávanie úloh spojených so zisťovaním výskytu,
množstva, režimu a kvality
Odborná príprava a aktualizácia plánov
manažmentu povodí
Sledovanie vplyvu bodového znečistenia na kvalitu
vôd v recipientoch
Identifikácia plošného znečisťovania vôd
Správa vodohospodárskych významných vodných
tokov

Vodný zákon

§ 11, ods. 7

Vodohospodársky manažment povodí





Koordinovanie vodohospodárskych úloh
Starostlivosť o odkryté podzemné vody z hľadiska
ochrany výskytu, množstva, kvality vôd, vodných
ekosystémov a od vôd priamo závislých
ekosystémov v krajine (vodné pomery)
Zabezpečovanie koncepcie a koordinácie opatrení
na znižovanie nepriaznivých účinkov povodí a sucha

Vodný zákon

§ 12

Plánovanie v povodiach a v správnom území


V rámci vodného plánovania sa vyhotovujú:
a/ plány manažmentu povodí Dunaja a Visly, ktoré
obsahujú plány manažmentu čiastkových povodí
b/ Vodný plán Slovenska



Súčasťou plánov manažmentov povodí a Vodného
plánu Slovenska sú programy opatrení
na dosiahnutie environmentálnych cieľov

Schválené dokumenty
Plány manažmentu
povodí Dunaja a Visly, ktoré obsahujú
plány manažmentu čiastkových povodí
Vodný plán Slovenska
(program opatrení), 2016-2021
Plán rozvoja verejných vodovodov
a verejných kanalizácií

Zoznam príloh
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Príloha 8.1a
Opatrenia pre aglomerácie nad 2000 EO – zberné systémy
Príloha 8.1.b
Opatrenia pre aglomerácie nad 2000 EO – čistenie
komunálnych vôd
Príloha 8.3
Opatrenia na redukovanie znečistenia ostatnými chemickými
látkami – monitorovanie EZ na vybraných lokalitách SR
Príloha 8.4a
Návrh opatrení pre elimináciu významného narušenia
pozdĺžnej spojitosti riek a biotopov
Príloha 8.4b
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Príloha 8.5
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Žitný ostrov

Vodný zákon
- podklady na výkon ŠVS

-

-

-

§ 65

Povinnosť OŠVS vychádzať:
z výsledkov zisťovania výskytu a hodnotenia stavu
povrchových a podzemných vôd,
z vodnej bilancie,
z programu opatrení na účely zlepšenia kvality
povrchových vôd určených na odbery pre pitnú vodu,
z plánov manažmentov povodí,
z Vodného plánu Slovenska,
z koncepcií rozvoj. programov vo vod. hospodárstve

Vodný zákon
§ 36
Vypúšťanie odpadových vôd a osobitných vôd do
povrchových vôd


Aglomeráciou je územie územne
ohraničená oblasť, v ktorom je osídlenie
alebo hospodárska činnosť natoľko
rozvinutá, že je opodstatnené odvádzať z
nich neho komunálne odpadové vody
stokovou sieťou do čistiarne odpadových
vôd alebo na iné miesto ich konečného
vypúšťania

Vodný zákon
Vypúšťanie odpadových vôd a osobitných vôd do
povrchových vôd




Všetky komunálne OV pred ich vypúšťaním
do PV alebo PzV musia prejsť čistením,
ktorým sa zabezpečia požadované limitné
hodnoty ukazovateľov znečistenia týchto
vypúšťaných vôd v závislosti od veľkosti
zdroja znečistenia
Komunálne OV v aglomeráciách nad 2 000
EO, sa musia odvádzať a prejsť čistením
len VK

Vodný zákon
Vypúšťanie odpadových vôd a osobitných vôd do
povrchových vôd




Tam, kde výstavba VK nepredstavuje prínos pre ŽP
alebo vyžaduje neprimerane vysoké náklady, možno
použiť individuálne systémy alebo iné primerané
systémy, ktorými sa dosiahne rovnaká úroveň
ochrany životného prostredia ako pri odvádzaní
OV VK. Takýmito systémami sú najmä vodotesné
žumpy alebo malé čistiarne OV
OŠVS v povolení odôvodní použitie individuálneho
systému alebo iného primeraného systému

Vodný zákon
§ 36 ods. 3
Vypúšťanie odpadových vôd a osobitných vôd do
povrchových vôd




Pri nakladaní s odpadovými vodami akumulovanými
vo vodotesných žumpách sa postupuje podľa § 4
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, pričom
tieto musia byť zneškodňované v ČOV
Definícia splaškovej odpadovej vody (§2 písm. k/)
Voda použitá z obydlí a služieb, predovšetkým z
ľudského metabolizmu a činností v domácnostiach,
z kúpeľní, stravovacích zariadení a iných podobných
zariadení t.j. vrátane vôd akumulovaných v žumpách

Vodný zákon
§ 36 ods. 4
Vypúšťanie odpadových vôd a osobitných vôd do
povrchových vôd





Povolenie na stavbu iného primeraného
systému alebo individuálneho systému
možno vydať len na dobu určitú
V lokalitách, kde je VK vybudovaná a
uvedená do prevádzky sa po skončení
platnosti povolenia toto predlžovať
nebude

Zákon o verejných vodovodoch a verejných
kanalizáciách
§ 23 ods. 2
Vlastník stavby alebo vlastník pozemku je povinný
pripojiť stavbu alebo pozemok, kde vznikajú odpadové
vody, na VK a splniť technické podmienky týkajúce sa
najmä miesta a spôsobu pripojenia na VK a uzatvoriť
zmluvu o pripojení s vlastníkom VK, ak v obci, na ktorej
území sa stavba alebo pozemok nachádza, je zriadená
a vlastník stavby alebo vlastník pozemku nemá
povolenie príslušného OŠVS na iný spôsob nakladania
s odpadovými vodami

Zákon o verejných vodovodoch a verejných
kanalizáciách
§ 23 ods. 7

Ak je súčasťou verejnej kanalizácie čistiareň
odpadových vôd, ktorá zabezpečuje
zodpovedajúce čistenie odpadových vôd v
súlade s povolením na nakladanie s vodami,
je zakázané vypúšťať do stokovej siete obsah
žúmp a odpadové vody z domových čistiarní
odpadových vôd

Vodný zákon
§ 37
ods. 1
Vypúšťanie odpadových vôd a osobitných vôd do
podzemných vôd




OŠVS vydá povolenie na vypúšťanie OV alebo
osobitných vôd do podzemných vôd len po
predchádzajúcom zisťovaní, ktoré môže vykonať
iba oprávnená osoba /hydrogeológ.../
Predchádzajúce zisťovanie sa zameria najmä na
preskúmanie a zhodnotenie HDG pomerov
príslušnej oblasti, zhodnotenie samočistiacich
schopností pôdy a horninového prostredia,
preskúmanie a zhodnotenie možných rizík
znečistenia a zhoršenia kvality podzemných vôd

Vodný zákon
§ 37
Vypúšťanie odpadových vôd a osobitných vôd do
podzemných vôd




Vypúšťanie OV a osobitných vôd s obsahom
akýchkoľvek nebezpečných látok do podzemných
vôd je zakázané
Na vydanie povolenia na vypúšťanie splaškových
vôd do PzV z osamotených obydlí, ktoré nemožno
pripojiť na VK, sa zisťovanie nevyžaduje, ak sa
nachádzajú mimo ochranných pásiem vodárenských
zdrojov

Vodný zákon

§ 52

Vodné stavby sú stavby, prípadne ich
časti, ktoré umožňujú osobitné užívanie
vôd alebo iné nakladanie s vodami.
Súčasťou vodnej stavby sa rozumie ďalší
objekt, ktorý súvisí s prevádzkovým,
výrobným alebo technologickým
zariadením pri prevádzke vodnej stavby
vrátane obslužných komunikácií a
inžinierskych sietí, ktoré slúžia k jej
činnosti

Vodný zákon

§ 52

Vodné stavby sú stavby, prípadne ich časti, ktoré
–
–
–
–
–
–
–
–

umožňujú osobitné užívanie vôd alebo iné nakladanie s
vodami. Sú to najmä:
Stavby, ktorými sa upravuje, mení alebo zriaďuje koryto
Stavby na ochranu pred povodňami
Priehrady, vodné nádrže, rybníky, hate, hrádze
Studne, vodovody, vodárenské objekty
Stoky, stokové siete, ČOV
Stavby na zavlažovanie a odvodňovanie pozemkov
Stavby umožňujúce využívanie vôd na hromad. rekreáciu
Odkaliská vytvorené hrádzovým systémom

Vodný zákon










§ 26

Povolenie na vodné stavby sa vyžaduje na:
uskutočnenie vodnej stavby
jej zmenu
zmenu v užívaní
zrušenie
alebo odstránenie vodnej stavby

Stavebný zákon

§ 120 ods. 1

Špeciálny stavebný úrad


Pri vodných stavbách orgány štátnej vodnej
správy vykonávajú pôsobnosť stavebného
úradu s výnimkou právomoci vo veciach
územného rozhodovania a vyvlastnenia

Stavebný zákon



§ 120 ods. 2

OŠVS postupuje podľa stavebného zákona, pokiaľ
vodný zákon neustanovuje inak
Povoliť stavbu alebo zmenu možno len na základe
záväzného stanoviska podľa § 140b vydaného
miestne príslušným stavebným úradom, ktorý
overuje dodržanie podmienok určených v ÚR alebo
zastavovacích podmienok určených územným
plánom zóny, ak sa územné rozhodnutie nevydáva

Stavebný zákon
Záväzné stanovisko




§ 140b

Na účely stavebného zákona ide o
stanovisko, vyjadrenie, súhlas alebo iný
správny úkon dotknutého orgánu,
uplatňujúceho záujmy chránené osobitnými
predpismi, ktorý je ako záväzné stanovisko
upravený v osobitnom predpise
Obsah ZS je pre správny orgán v konaní
podľa stavebného zákona záväzný

Stavebný zákon
Dotknutý orgán


§ 140a

Orgán verejnej správy, ktorý je správnym
orgánom chrániacim záujmy uvedené v §
126 ods. 1 SZ, ak konanie podľa osobitného
predpisu upravujúceho jeho pôsobnosť je
súčasťou konania podľa stavebného zákona,
má naň nadväzovať alebo s ním súvisí
/o utváraní a ochrane zdravých životných podmienok, vodách,
o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, o
vplyvoch na životné prostredie/

Stavebný zákon
Dotknutý orgán




§ 140a

Obec, ak nie je stavebným úradom podľa SZ
a konanie sa týka pozemku alebo stavby na
jej území (okrem diaľnice a cesty pre
motorové vozidlá)
Vlastník sietí a zariadení technického
vybavenia územia a iná právnická osoba, ak
to ustanovuje osobitný predpis

Stavebný zákon
§ 140b ods. 2
Dotknutý orgán (OŠVS)




je oprávnený uplatňovať požiadavky v
rozsahu svojej pôsobnosti (VZ § 73 ods. 18)
v záväznom stanovisku je povinný vždy
uviesť predpis a údaj, či týmto záväzným
stanoviskom zároveň nahrádza stanovisko
pre konanie nasledujúce podľa stavebného
zákona

Stavebný zákon
§ 140b ods. 3
Dotknutý orgán (OŠVS)




je viazaný obsahom svojho
predchádzajúceho ZS, ktoré vo veci vydal
Ak DO vydá neskoršie ZS, uvedie v ňom či
jeho predchádzajúce ZS sa neskorším ZS
potvrdzuje, dopĺňa, mení alebo nahrádza s
uvedením dôvodov podľa zákona (zmena
predpisu, podstatná zmena skutkových
okolností)

Zákon o pozemných komunikáciách –
cestný zákon (zákon č. 135/1961 Zb.)






§ 3a ods. 1 Pôsobnosť špeciálneho
stavebného úradu pre diaľnice a cesty pre
motorové vozidlá vykonáva ministerstvo
Ods. 2 Pôsobnosť špeciálneho stavebného
úradu pre cesty I. triedy vykonávajú okresné
úrady v sídle kraja – odbory cestnej dopravy
II. a III. trieda = okresné úrady

Zákon o pozemných komunikáciách –
cestný zákon (zákon č. 135/1961 Zb.)




§ 16 ods. 1 na začatie stavby diaľnice,
cesty alebo miestnej komunikácie a ich
zmeny je potrebné stavebné povolenie,
ktoré vydáva špeciálny stavebný úrad
ods. 5 súčasťou povoľovania stavby
pozemnej komunikácie sú aj jej súčasti a
vyvolané úpravy podľa § 18 ods. 13

Vykonávacie predpisy


http://www.minzp.sk/dokumenty/
legislativa/prehlad-aktualnejenvironmentalnej-legislativy

Ďakujem pekne za pozornosť

