Kategória limitu

limit:

Územia s bytovou a občianskou vybavenosťou vrátane území na tento účel
vyčlenených v platných územných plánoch a územia v ich bezprostrednom
A
okolí, kde nie je možné dosiahnuť splnenie hlukových hladín daných
Vyhláškou MZ SR č. 549/2007 Z.z.
Ministerstvo životného prostredia SR + Ministerstvo
kompetentný rezort:
výstavby a regionálneho rozvoja SR + Ministerstvo
zdravotníctva SR
zodpovedná osoba:

vykonávací orgán/úrad:

Obvodný úrad životného prostredia, Krajský úrad životného
prostredia, Krajský stavebný úrad, Regionálny úrad
verejného zdravotníctva, obec

zodpovedná osoba:

odborná organizácia rezortu:

Úrady verejného zdravotníctva

zodpovedná osoba:

legislatívny predpis (zákon, vyhláška, ...): Vyhláška MZ SR č. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú

podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a
vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku,
infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí.

znenie limitu v legislatíve:
Poznámky:
Garant za zapracovanie do Štandardov a limitov pre
umiestňovanie VE a VP na území SR:
konzultant za SAŽP:
dátum platnosti/zmeny:

Odbor environmentálnej politiky MŽP SR
Centrum krajinného plánovania, prírodných
a energetických zdrojov Prešov

Kategória limitu

limit:
Chránené územia s 3. stupňom ochrany; ochranné pásma chránených území,
na ktorých platí 3. stupeň ochrany; zóny C chránených území; územia
európskeho významu s navrhovaným 3. stupňom ochrany

kompetentný rezort:

A

Ministerstvo životného prostredia SR

zodpovedná osoba:

vykonávací orgán/úrad:

Obvodný úrad životného prostredia, Krajský úrad životného
prostredia, Ministertvo životného prostredia SR

zodpovedná osoba:

odborná organizácia rezortu:

Štátna ochrana prírody SR

zodpovedná osoba:

legislatívny predpis (zákon, vyhláška, ...): Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení

neskorších predpisov; vyhláška MŽP SR č. 24/2003 Z. z.,
ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane
prírody a krajiny, výnos MŽP SR č. 3/2004 - 5.1., ktorým sa

Územná ochrana prírody a krajiny a jej stupne
(1) Územnou ochranou prírody a krajiny (ďalej len „územná
ochrana“) podľa tohto zákona sa rozumie ochrana prírody a
krajiny na území Slovenskej republiky alebo jeho časti.
(2) Pre územnú ochranu sa ustanovuje päť stupňov
ochrany. Rozsah obmedzení sa so zvyšujúcim stupňom
ochrany zväčšuje.
§ 14 ods.1 Na území, na ktorom platí tretí stupeň ochrany,
je /okrem iných zákazov/ zakázané
- vjazd a státie s motorovým vozidlom, motorovou
trojkolkou, štvorkolkou, snežným skútrom alebo
záprahovým vozidlom, najmä vozom, kočom alebo saňami,
na pozemky za hranicami zastavaného územia obce mimo
diaľnice, cesty a miestnej komunikácie, parkoviska,
čerpacej stanice, garáže,továrenského, staničného alebo
letištného priestoru (§ 14 ods.1 písm.a) v znení § 13 ods.1
písm.a))
- pohybovať sa mimo vyznačeného turistického
chodníka alebo náučného chodníka za hranicami
zastavaného územia obce ( § 14 ods.1 písm.a)),
§ 14 ods.2 Na území, na ktorom platí tretí stupeň ochrany,
sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody (okrem iných
súhlasov) na:
- zásah do biotopu európskeho alebo národného významu,
spôsobom ktorým môže biotop poškodiť alebo zničiť(§ 14
ods.2 písm.a) v znení § 6)),
- výstavba lesných ciest a zvážnic (§ 14 ods.2 písm.a) v
znení § 12 ods.2 písm.c)),
- oplotenie pozemku za hranicami zastavaného územia
obce okrem oplotenia lesnej škôlky, ovocného sau a vinice
(§ 14 ods.2 písm.a) v znení § 13 ods.2 písm.d))
- let lietadlom alebo lietajúcim športovým zariadením ,
ĺ
Poznámky:
Garant za zapracovanie do Štandardov a limitov pre
Odbor environmentálnej politiky MŽP SR
umiestňovanie VE a VP na území SR:
konzultant za SAŽP:
Centrum krajinného plánovania, prírodných
a energetických zdrojov Prešov
dátum platnosti/zmeny:

znenie limitu v legislatíve:

Kategória limitu

limit:
Chránené územia so 4. stupňom ochrany; ochranné pásma
chránených území, na ktorých platí 4. stupeň ochrany; zóny B
chránených území; územia európskeho významu s navrhovaným 4.

kompetentný rezort:

A

Ministerstvo životného prostredia SR

zodpovedná osoba:

vykonávací orgán/úrad:

Obvodný úrad životného prostredia, Krajský úrad životného prostredia, Ministertvo životného prostredia SR

zodpovedná osoba:

odborná organizácia rezortu:

Štátna ochrana prírody SR

zodpovedná osoba:

legislatívny predpis (zákon, vyhláškaZákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov; vyhláška MŽP SR č. 24/2003 Z. z.,
ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, výnos MŽP SR č. 3/2004 - 5.1., ktorým sa vydáva
národný zoznam území európskeho významu.

znenie limitu v legislatíve:
TRETIAČASŤ
OSOBITNÁ OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY
P R VÁ H L A VA
ÚZEMNÁ OCHRANA
§ 11
Územná ochrana prírody a krajiny a jej stupne
(1) Územnou ochranou prírody a krajiny (ďalej len „územná ochrana“) podľa tohto zákona sa rozumie ochrana prírody a
krajiny na území Slovenskej republiky alebo jeho časti.
(2) Pre územnú ochranu sa ustanovuje päť stupňov ochrany. Rozsah obmedzení sa so zvyšujúcim stupňom ochrany
zväčšuje.
§ 15 ods.1 Na území, na ktorom platí štvrtý stupeň ochrany, je /okrem iných zákazov/ zakázané
- vjazd a státie s motorovým vozidlom, motorovou trojkolkou, štvorkolkou, snežným skútrom alebo záprahovým vozidlom,
najmä vozom, kočom alebo saňami, na pozemky za hranicami zastavaného územia obce mimo diaľnice, cesty a miestnej
komunikácie, parkoviska, čerpacej stanice, garáže, továrenského, staničného alebo letištného priestoru (§ 15 ods.1
písm.a) v znení § 13 ods.1 písm.a))
- pohybovať sa mimo vyznačeného turistického
chodníka alebo náučného chodníka za hranicami
zastavaného územia obce ( § 15 ods.1 písm.a) v znení § 14 ods.1 písm.c)),
- rozorávať existujúce TTP a rúbať dreviny (§ 15 ods.1 písm.e)) - oplocovať pozemok okrem oplotenia lesnej škôlky,
ovocného sadu a vinice (§ 15 ods.1 písm.g))
§ 15 ods.2 Na území, na ktorom platí štvrtý stupeň ochrany,sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody (okrem iných
súhlasov) na:
- zásah do biotopu európskeho alebo národného významu, spôsobom ktorým môže biotop poškodiť alebo zničiť (§ 15
ods.2 písm.a) v znení § 6)),
- výstavba lesných ciest
a zvážnic (§ 15 ods.2 písm.a) v znení § 13 ods.2 písm.c)),
- let lietadlom alebo lietajúcim športovým zariadením , najmä kĺzakom, ktorých výška letu je menšia ako 300 m nad
najvyššou prekážkou v okruhu 600 m od lietadla alebo lietajúceho športového zariadenia (§15 ods.2 písm.a) v znení § 14
ods.2 písm.d)),
- umiestnenie stavby ( § 15 ods.2 písm.c)).

Poznámky:
Garant za zapracovanie do Štandardov a limitov
pre umiestňovanie VE a VP na území SR:
konzultant za SAŽP:

Odbor environmentálnej politiky MŽP SR
Centrum krajinného plánovania, prírodných

dátum platnosti/zmeny:

a energetických zdrojov Prešov

Kategória limitu

limit:
Chránené územia s 5. stupňom ochrany; ochranné pásma chránených
území, na ktorých platí 5. stupeň ochrany; zóny A chránených území;
územia európskeho významu s navrhovaným 5. stupňom ochrany

A

kompetentný rezort:
Ministerstvo životného prostredia SR
zodpovedná osoba:

vykonávací orgán/úrad:

Obvodný úrad životného prostredia, Krajský úrad životného
prostredia, Ministertvo životného prostredia SR

zodpovedná osoba:

odborná organizácia rezortu:

Štátna ochrana prírody SR

zodpovedná osoba:

legislatívny predpis (zákon, vyhláška, .. Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení

neskorších predpisov; vyhláška MŽP SR č. 24/2003 Z. z., ktorou
sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a
krajiny, výnos MŽP SR č. 3/2004 - 5.1., ktorým sa vydáva

znenie limitu v legislatíve:

TRETIAČASŤ
OSOBITNÁ OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY
P R VÁ H L A VA
ÚZEMNÁ OCHRANA
§ 11
Územná ochrana prírody a krajiny a jej stupne
(1) Územnou ochranou prírody a krajiny (ďalej len „územná
ochrana“) podľa tohto zákona sa rozumie ochrana prírody a
krajiny na území Slovenskej republiky alebo jeho časti.
(2) Pre územnú ochranu sa ustanovuje päť stupňov ochrany.
Rozsah obmedzení sa so zvyšujúcim stupňom ochrany
zväčšuje.
§ 16 ods.1 Na území, na ktorom platí piaty stupeň ochrany,
je /okrem iných zákazov/ zakázané
- vjazd a státie s motorovým vozidlom, motorovou trojkolkou,
štvorkolkou, snežným skútrom alebo záprahovým vozidlom,
najmä vozom, kočom alebo saňami, na pozemky za hranicami
zastavaného územia obce mimo diaľnice, cesty a miestnej
komunikácie, parkoviska, čerpacej stanice, garáže,
továrenského, staničného alebo letištného priestoru (§ 16 ods.1
písm.a) v znení § 13 ods.1 písm.a))
- pohybovať sa mimo vyznačeného turistického
chodníka alebo náučného chodníka za hranicami
zastavaného územia obce ( § 16 ods.1 písm.a) v znení § 14
ods.1 písm.c)),
- rozorávať existujúce TTP a rúbať dreviny (§ 16 ods.1 písm.a v
znení § 15 ods.1 písm.e)),
- oplocovať pozemok okrem oplotenia lesnej škôlky, ovocného
sadu a vinice (§ 16 ods.1 písm.a v znení § 15 ods.1 písm.g)),
- zasiahnuť do lesného porastu a poškodiť vegetačný a pôdny
kryt (§ 16 ods.1 písm.b),
- stavať lesnú cestu alebo zvážnicu (§ 16 ods.1 písm.c)),

Poznámky:
Garant za zapracovanie do Štandardov a limitov pre
umiestňovanie VE a VP na území SR:
konzultant za SAŽP:
dátum platnosti/zmeny:

Odbor environmentálnej politiky MŽP SR
Centrum krajinného plánovania, prírodných
energetických zdrojov Prešov

a

Kategória limitu

limit:
Územia medzinárodného významu - mokrade medzinárodného významu
(ramsarské lokality), lokality svetového prírodného dedičstva UNESCO,
lokality s udeleným Európskym diplomom a biosférické rezervácie

kompetentný rezort:

A

Ministerstvo životného prostredia SR

zodpovedná osoba:

vykonávací orgán/úrad:

Obvodný úrad životného prostredia, Krajský úrad životného
prostredia, Ministerstvo životného prostredia SR,

zodpovedná osoba:

odborná organizácia rezortu:

Štátna ochrana prírody SR

zodpovedná osoba:

legislatívny predpis (zákon, vyhláška):
znenie limitu v legislatíve:

2

Poznámky:

Garant za zapracovanie do Štandardov a limitov pre
umiestňovanie VE a VP na území SR:
konzultant za SAŽP:
dátum platnosti/zmeny:

Odbor environmentálnej politiky MŽP SR
Centrum krajinného plánovania, prírodných
a energetických zdrojov Prešov

Kategória limitu

limit:
Priestory určené na plnenie úloh rezortu Ministrstva obrany SR
(určené MO SR)

kompetentný rezort:

A

Ministerstvo obrany SR

zodpovedná osoba:

vykonávací orgán/úrad:

Úrad vojenského letectva MO SR

zodpovedná osoba:

odborná organizácia rezortu:
zodpovedná osoba:

legislatívny predpis (zákon, vyhláška, ...); Zákon č. 143/1998 Z.z. o civilnom letectve (letecký zákon) a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
odborný koncepčný dokument:
predpisov, zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších

znenie limitu v legislatíve resp. v
odbornom koncepčnom dokumente:

§ 46 ods. 4 a 48a Zákona č. 143/1998 Z.z.; § 125 ods. 2
Zákona č. 50/1976 Zb.; Nevhodné územia pre výstavbu
veterných parkov sú územia ochranných pasiem
vojenských letísk a územia určené pre výcvik a streľby
vojenského letectva (obmedzený priestor - AMC spravovaný priestor). Na týchto nevhodných územiach
nebude udelený súhlas k výstavbe veterných elektrární. Ide
o LZR24 Lešť (FL 245/GND), LZR 26 Veľké Ozorovce (FL
105/GND), LZR 28 (FL 135/GND), LZR 221A (FL
165/GND), LZR 221B (FL 245/GND) a LZR 224A (1 000ft
(300 m) AGL/GND). Nevhodné sú rovnako územia v
ochranných pásmach a prekážkových rovinách vojenských
letísk Kuchyňa (Malacky), Sliač a Prešov.

Poznámky:
Garant za zapracovanie do Štandardov a limitov pre
umiestňovanie VE a VP na území SR:
konzultant za SAŽP:
dátum platnosti/zmeny:

Odbor environmentálnej politiky MŽP SR
Centrum krajinného plánovania, prírodných
a energetických zdrojov Prešov

Kategória limitu

limit:
Ochranné pásma letísk a leteckých pozemných zariadení

kompetentný rezort:

A

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR +
Ministerstvo obrany SR

zodpovedná osoba:

vykonávací orgán/úrad:

Letecký úrad SR
vojenského letectva MO SR

Úrad

Letecký úrad SR
vojenského letectva MO SR

Úrad

zodpovedná osoba:

odborná organizácia rezortu:
zodpovedná osoba:

legislatívny predpis (zákon, vyhláška, ...): Zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon)
znenie limitu v legislatíve:

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
k ší h
d i
§ 29
Ochranné pásma
(1) Bezpečnosť leteckej prevádzky na letiskách a spoľahlivú
činnosť leteckých pozemných zariadení,
ako aj vytvorenie podmienok na ich ďalší rozvoj
zabezpečujú ochranné pásma.
(2) Ochranné pásma na návrh prevádzkovateľa letiska
alebo leteckého pozemného zariadenia určuje rozhodnutím
letecký úrad po dohode so stavebným úradom príslušným
na vydanie územného rozhodnutia. Určenie ochranných
pásem je podmienkou na vydanie povolenia na prevádzku
verejného letiska alebo leteckého pozemného zariadenia (
§ 32 ods. 1).
(3) Letecký úrad v rozhodnutí o určení ochranných pásem
zakáže alebo obmedzí v ochranných pásmach
najmä umiestňovať stavby alebo zariadenia, vysádzať
porasty alebo ich nechať rásť nad určenú mieru a
vykonávať činnosti, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť leteckej
prevádzky.
(4) Druhy ochranných pásem, ich tvary a rozmery, ako aj
podrobnosti o zákaze a obmedzeniach (odsek 3)
ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá
ministerstvo.

Poznámky:
Garant za zapracovanie do Štandardov a limitov pre
umiestňovanie VE a VP na území SR:
konzultant za SAŽP:
dátum platnosti/zmeny:

Odbor environmentálnej politiky MŽP SR
Centrum krajinného plánovania, prírodných
a energetických zdrojov Prešov

Kategória limitu

limit:
Ochranné lesy a lesy osobitného určenia

kompetentný rezort:

A

Ministerstvo pôdohospodárstva SR

zodpovedná osoba:

vykonávací orgán/úrad:

Obvodný lesný úrad, Krajský lesný úrad

zodpovedná osoba:

odborná organizácia rezortu:

Národné lesnícke centrum

zodpovedná osoba:

legislatívny predpis (zákon, vyhláška, ...): Zákon č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších
znenie limitu v legislatíve:

predpisov
OCHRANA LESNÝCH POZEMKOV
§5
Zásady ochrany lesných pozemkov
(1) Lesné pozemky možno využívať na iné účely ako na
plnenie funkcií lesov, ak príslušný orgán štátnej
správy lesného hospodárstva, po predchádzajúcom
stanovisku dotknutých orgánov štátnej správy, rozhodne o
ich dočasnom vyňatí alebo trvalom vyňatí z plnenia funkcií
lesov (ďalej len „vyňatie“), alebo o obmedzení využívania
funkcií lesov na nich (ďalej len „obmedzenie využívania“). K
vyňatiu alebo obmedzeniu využívania môže dôjsť len v
nevyhnutných a odôvodnených prípadoch, najmä ak úlohy
spoločenského a ekonomického rozvoja nemožno
zabezpečiť inak.
(2) Pri využívaní lesných pozemkov na iné účely ako na
plnenie funkcií lesov sa
a) chránia lesné pozemky najmä v ochranných lesoch
(§ 13) a v lesoch osobitného určenia (§ 14),
b) použije len nevyhnutne potrebná výmera lesných
pozemkov a obmedzuje sa narúšanie celistvosti lesa,
c) neobmedzuje využívanie funkcií okolitého lesa,
d) zabezpečuje, ak je to účelné a technicky uskutočniteľné,
skrývka organominerálnych povrchových horizontov pôdy a
opatrenia na jej hospodárne využitie,
e) vykonáva rekultivácia lesných pozemkov po skončení
ich využitia na iné účely,
f) umiestňujú prieseky v lese tak, aby bol les čo najmenej
ohrozovaný vetrom.
§ 12
Kategorizácia lesov
Lesy sa z hľadiska využívania ich funkcií členia na
a) ochranné lesy,

Poznámky:
Garant za zapracovanie do Štandardov a limitov pre
umiestňovanie VE a VP na území SR:
konzultant za SAŽP:
dátum platnosti/zmeny:

Odbor environmentálnej politiky MŽP SR
Centrum krajinného plánovania, prírodných
a energetických zdrojov Prešov

Kategória limitu

limit:
Vodárenské zdroje - ochranné pásma vodárenských zdrojov I. stupňa

kompetentný rezort:

A

Ministerstvo životného prostredia SR

zodpovedná osoba:

vykonávací orgán/úrad:
zodpovedná osoba:

odborná organizácia rezortu:

Obvodný úrad, životného prostredia, Krajský úrad životného
prostredia, Slovenská inšpekcia životného prostredia,
Ministerstvo životného prostredia SR
Výskumný ústav vodného hospodárstva,
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra

zodpovedná osoba:

legislatívny predpis (zákon, vyhláška, ...); Zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách a zmene zákona
Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v
odborný koncepčný dokument:

znenie limitu v legislatíve resp. v
odbornom koncepčnom dokumente:

znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení
neskorších predpisov; vyhláška Ministerstva životného
prostredia Slovenskej republiky č. 29/2005, ktorou sa
ustanovujú podrobnosti o určovaní ochranných pásiem
vodárenských zdrojov, o opatreniach na ochranu vôd a o
technických úpravách v ochranných pásmach
Ochranné pásma vodárenských zdrojov
(1) Na ochranu výdatnosti kvality a zdravotnej bezchybnosti
vody vodárenských zdrojov, ktoré sa využívajú,
orgán štátnej vodnej správy určí ochranné pásma na
základe posudku orgánu na ochranu zdravia. Ak
to vyžadujú závažné okolnosti, môže orgán štátnej vodnej
správy určiť ochranné pásma aj pre využiteľné vodárenské
zdroje a pre vodné zdroje určené na odber pre pitnú vodu s
kapacitou nižšou, ako sú definované vodárenské
zdroje. Určené ochranné pásma sú súčasne pásmami
hygienickej ochrany podľa osobitného predpisu.A1
(2) Ochranné pásma vodárenských zdrojov sa členia na
ochranné pásmo I. stupňa, ktoré slúži na jeho
ochranu v bezprostrednej blízkosti miesta odberu vôd alebo
záchytného zariadenia, a na ochranné pásmo II.
stupňa, ktoré slúži na ochranu vodárenského zdroja pred
ohrozením zo vzdialenejších miest. Na zvýšenie
ochrany vodárenského zdroja môže orgán štátnej vodnej
správy určiť aj ochranné pásmo III. stupňa.
(3) Ak podmienky na území ochranného pásma I. stupňa
zabezpečujú v dostatočnej miere ochranu
výdatnosti, kvality a zdravotnej bezchybnosti vodárenského
zdroja, ďalšie stupne ochranných pásiem sa
neurčujú.
Vyhláška MŽP SR č. 29/2005
ZÁSADY SPÔSOBU OCHRANY VÔD VODÁRENSKÝCH
ZDROJOV A ČINNOSTI POŠKODZUJÚCE ALEBO
OHROZUJÚCE ICH MNOŽSTVO A KVALITU ALEBO
ZDRAVOTNÚ BEZCHYBNOSŤ OCHRANNÉ PÁSMO I.
STUPŇA
Podzemné vody v krasovo-puklinovom a puklinovom a
medzizrnovom horninovom prostredí

Poznámky:
Garant za zapracovanie do Štandardov a limitov pre
umiestňovanie VE a VP na území SR:
konzultant za SAŽP:
dátum platnosti/zmeny:

Odbor environmentálnej politiky MŽP SR
Centrum krajinného plánovania, prírodných
a energetických zdrojov Prešov

Kategória limitu

limit:
Ochranné pásmo I. stupňa prírodných liečivých zdrojov a prírodných
minerálnych zdrojov

kompetentný rezort:

A

Ministerstvo zdravotníctva SR

zodpovedná osoba:

vykonávací orgán/úrad:

Štátna kúpeľná komisia

zodpovedná osoba:

odborná organizácia rezortu:

Inšpektorát kúpeľov a žriedel MZ SR

zodpovedná osoba:

legislatívny predpis (zákon, vyhláška, ...): Zákon č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách,

prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a
prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, príslušné
vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR, ktorými sa
vyhlasujú ochranné pásma konkrétnych prírodných
liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov

znenie limitu v legislatíve:

PRÍRODNÉ LIEČIVÉ ZDROJE
§ 26
Ochrana prírodných liečivých zdrojov
a prírodných minerálnych zdrojov
(1) Ochrana prírodného liečivého zdroja a prírodného
minerálneho zdroja pred činnosťami, ktoré môžu
nepriaznivo ovplyvniť chemické, fyzikálne, mikrobiologické
a biologické vlastnosti vody, jej zdravotnú bezchybnosť,
množstvo vody a výdatnosť prírodného liečivého
zdroja a prírodného minerálneho zdroja, sa
zabezpečuje ochrannými pásmami prírodných liečivých
zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov.
§ 27
Ochranné pásmo I. stupňa
(1) Ochranné pásmo I. stupňa sa určuje
a) pre územie výverovej oblasti alebo
b) pre územie zaberajúce okolie prírodného liečivého zdroja
a prírodného minerálneho zdroja.
(2) Ochranné pásmo pre výverovú oblasť sa určí, ak sú
prírodné liečivé zdroje alebo prírodné minerálne zdroje
zachytené plytko pod povrchom terénu alebo to vyžadujú
geologické a hydrogeologické pomery.
(6) V ochrannom pásme I. stupňa je zakázané vykonávať
všetky činnosti, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť
fyzikálne, chemické, mikrobiologické a biologické vlastnosti
prírodnej liečivej vody alebo prírodnej minerálnej
vody, jej využiteľné množstvo, zdravotnú bezchybnosť
alebo výdatnosť prírodného liečivého zdroja
alebo prírodného minerálneho zdroja.

Poznámky:
Garant za zapracovanie do Štandardov a limitov pre
umiestňovanie VE a VP na území SR:
konzultant za SAŽP:
dátum platnosti/zmeny:

Odbor environmentálnej politiky MŽP SR
Centrum krajinného plánovania, prírodných
a energetických zdrojov Prešov

Kategória limitu

limit:
Kúpeľné miesta, prírodné liečebné kúpele a kúpeľné liečebne (pokiaľ to štatút
kúpeľného miesta, liečebných kúpeľov a kúpeľnej liečebne zakazuje)

kompetentný rezort:

A

Ministerstvo zdravotníctva SR

zodpovedná osoba:

vykonávací orgán/úrad:

Štátna kúpeľná komisia

zodpovedná osoba:

odborná organizácia rezortu:

Inšpektorát kúpeľov a žriedel MZ SR

zodpovedná osoba:

legislatívny predpis (zákon, vyhláška, ...): Zákon č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách,
prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a
prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
príslušné štatúty kúpeľných miest

znenie limitu v legislatíve:

§2
Základné pojmy
(9) Kúpeľné miesto je územie obce alebo časť územia
obce, na ktorom sa nachádzajú prírodné liečivé zdroje,
prírodné liečebné kúpele, kúpeľné liečebne a iné zariadenia
potrebné na vykonávanie kúpeľnej starostlivosti a ktoré je
uznané podľa tohto zákona.
(10) Prírodné liečebné kúpele sú viac ako jedno
zdravotnícke zariadenie, v ktorých sa poskytuje zdravotná
starostlivosť na stabilizáciu zdravotného stavu, regeneráciu
zdravia alebo prevenciu chorôb a ktoré využívajú prírodné
liečivé vody alebo klimatické podmienky vhodné na liečenie
uznané podľa tohto zákona na poskytovanie zdravotnej
starostlivosti.
(11) Kúpeľná liečebňa je samostatné zdravotnícke
zariadenie, v ktorom sa poskytuje zdravotná starostlivosť
na stabilizáciu zdravotného stavu, regeneráciu zdravia
alebo prevenciu chorôb a ktoré využíva prírodné liečivé
vody alebo klimatické podmienky vhodné na liečenie
uznané podľa tohto zákona na poskytovanie zdravotnej
starostlivosti.
(12) Prírodné klimatické kúpele sú prírodné liečebné
kúpele, ktoré využívajú na poskytovanie zdravotnej
starostlivosti klimatické podmienky vhodné na liečenie
uznané podľa tohto zákona.
(13) Kúpeľná starostlivosť je zdravotná starostlivosť
poskytovaná v prírodných liečebných kúpeľoch a kúpeľných
liečebniach.
ŠTVRTÁ ČASŤ
PRÍRODNÉ LIEČEBNÉ KÚPELE,
KÚPEĽNÉ LIEČEBNE A KÚPEĽNÉ MIESTA
§ 33

Poznámky:
Garant za zapracovanie do Štandardov a limitov pre
umiestňovanie VE a VP na území SR:
konzultant za SAŽP:
dátum platnosti/zmeny:

Odbor environmentálnej politiky MŽP SR
Centrum krajinného plánovania, prírodných
a energetických zdrojov Prešov

limit:

Kategória limitu

Kultúrne pamiatky, pamiatkové územia a územia zapísané do Zoznamu
A
svetového dedičstva a ich ochranné pásma ( vrátane významných a
charakteristických pohľadov na tieto územia)
kompetentný rezort:
Ministerstvo kultúry SR + Ministerstvo životného prostredia
SR
zodpovedná osoba:

vykonávací orgán/úrad:

Krajský pamiatkový úrad, Pamiatkový úrad SR

zodpovedná osoba:

odborná organizácia rezortu:

Pamiatková inšpekcia Ministerstva kultúry SR

zodpovedná osoba:

legislatívny predpis (zákon, vyhláška, ...);
odborný koncepčný dokument:

Zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v
znení neskorších predpisov

Za kultúrne dedičstvo sa považujú:
Pamätníky – architektonické diela, diela monumentálneho
sochárstva a maliarstva, prvky alebo štruktúry
archeologickej povahy, nápisy, jaskynné obydlia a
kombinácie prvkov, ktoré majú výnimočnú (svetovú)
hodnotu z hľadiska dejín, umenia alebo vedy
Skupiny budov – skupiny oddelených, alebo spojených
budov, ktoré majú z dôvodov svojej architektúry,
rovnorodosti alebo umiestnenia v krajine výnimočnú
(svetovú) hodnotu z hľadiska dejín, umenia alebo vedy
Lokality - výtvory človeka alebo kombinované diela prírody
a človeka a oblasti zahŕňajúce miesta archeologických
nálezov majúce výnimočnú (svetovú) hodnotu z dejinného,
estetického, etnologického alebo antropologického
hľadiska.
Čl. 1 Dohovoru o ochrane kultúrneho a prírodného
dedičstva
§ 2 Základné pojmy: (3) Kultúrna pamiatka; (4) Pamiatkové
územie; j
§ 16 Vyhlasovanie pamiatkovej rezervácie: (1) Pamiatková
rezervácia; (2) Pamiatkovú rezerváciu;
§ 17 Vyhlasovanie pamiatkovej zóny: (1) Pamiatková zóna
je územie s historickým sídelným usporiadaním, územie
kultúrnej krajiny s pamiatkovými hodnotami alebo územie s
archeologickými nálezmi a archeologickými náleziskami,
ktoré možno topograficky vymedziť.
(2) Pamiatkovú zónu vyhlasuje na návrh pamiatkového
úradu ministerstvo rozhodnutím, v ktorom vymedzí jej
územie. Účastníci konania sú o rozhodnutí informovaní
verejnou vyhláškou.
§ 18 Vyhlasovanie ochranného pásma:
§ 29 Základná ochrana pamiatkového územia:
Každý návrh na situovanie veternej elektrárne alebo parku
musí byť odborne zdokumentovaný vizualizáciou,
adekvátnou vizuálnou interpretáciou a simuláciou
očakávaných zmien v krajine podľa Metodiky hodnotenia
vizuálnych vplyvov veterných elektrární a veterných parkov
na krajinu (MŽP SR, 2010), krajinárska štúdia v rámci EIA
Poznámky:
procesu.
Garant za zapracovanie do Štandardov a limitov pre
Odbor environmentálnej politiky MŽP SR
umiestňovanie VE a VP na území SR:
konzultant za SAŽP:
Centrum krajinného plánovania, prírodných
a energetických zdrojov Prešov
dátum platnosti/zmeny:

znenie limitu v legislatíve resp. v
odbornom koncepčnom dokumente:

Kategória limitu

limit:
Významné horizonty a siluety pamiatkovo chránených sídiel; významné
vizuálne exponovane priestory; sakrálne stavby a areály výskytu
prírodného a kultúrneho dedičstva vyššieho národného a nadnárodného
významu.

kompetentný rezort:

A

Ministerstvo kultúry SR, Ministerstvo životného
prostredia SR

zodpovedná osoba:

vykonávací orgán/úrad:

Krajský pamiatkový úrad, Pamiatkový úrad SR

zodpovedná osoba:

odborná organizácia rezortu:
zodpovedná osoba:

legislatívny predpis (zákon, vyhláška, ...); o Metodika hodnotenia vizuálnych vplyvov veterných
elektrární a veterných parkov na krajinu (MŽP SR,
2010)

znenie limitu v legislatíve resp. v
odbornom koncepčnom dokumente:
Poznámky:
Vyžaduje sa nezávislé posúdenie odborníkom. Každý návrh na situovanie veternej
elektrárne alebo parku musí byť odborne zdokumentovaný vizualizáciou, adekvátnou
vizuálnou interpretáciou a simuláciou očakávaných zmien v krajine podľa Metodiky
hodnotenia vizuálnych vplyvov veterných elektrární a veterných parkov na krajinu,
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, 2010.
Garant za zapracovanie do Štandardov a limitov pre
umiestňovanie VE a VP na území SR:
konzultant za SAŽP:
dátum platnosti/zmeny:

Odbor environmentálnej politiky MŽP SR
Centrum krajinného plánovania,
prírodných
a energetických zdrojov

Kategória limitu

limit:
Dobývacie priestory a územia, kde je vydané povolenie na dobývanie ložiska
nevyhradeného nerastu

kompetentný rezort:

A

Ministerstvo hospodárstva SR

zodpovedná osoba:

vykonávací orgán/úrad:

Hlavný banský úrad

zodpovedná osoba:

odborná organizácia rezortu:
zodpovedná osoba:

legislatívny predpis (zákon, vyhláška, ...);
odborný koncepčný dokument:

Zákon č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej
správe v znení neskorších predpisov; zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a
využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov

znenie limitu v legislatíve resp. v
odbornom koncepčnom dokumente:
Poznámky:
Garant za zapracovanie do Štandardov a limitov pre
umiestňovanie VE a VP na území SR:
konzultant za SAŽP:
dátum platnosti/zmeny:

Odbor environmentálnej politiky MŽP SR
Centrum krajinného plánovania, prírodných a energetických
zdrojov Prešov

Kategória limitu

limit:
Ochranné pásma líniových objektov - dialnice a rychlostne cesty, ostatne
cesty

kompetentný rezort:

A

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

zodpovedná osoba:

vykonávací orgán/úrad:

Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie,
Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie

zodpovedná osoba:

odborná organizácia rezortu:
zodpovedná osoba:

legislatívny predpis (zákon, vyhláška, ...): Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách

(cestný zákon) v znení neskorších predpisov; vyhláška č.
35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných
komunikáciách (cestný zákon)

znenie limitu v legislatíve:

Podľa § 1 ods. 3 cestného zákona pozemnú komunikáciu
tvorí cestné teleso a jej súčasti. Podľa ods. 4 citovaného
ustanovenia cestného zákona súčasťou diaľnic, ciest a
miestnych komunikácií sú všetky zariadenia, stavby objekty
a diela, ktoré sú potrebné pre úplnosť, na zabezpečenie a
ochranu diaľnic, ciest a miestnych komunikácií a na
zaistenie bezpečnej, rýchlej, plynulej a hospodárnej
premávky na nich. Na tento účel slúžia podľa § 11 ods. 1
cestného zákona aj cestné ochranné pásma mimo územia
zastavaného alebo určeného na súvislé zastavanie. Cestné
ochranné pásmo je priestor pozdĺž cestnej komunikácie, v
ktorom je činnosť, okrem bežných podmienok, podmienená
súhlasom správcu ochranného pásma (čl. 3.13 STN 73
6100 Názvoslovie pozemných komunikácií).
Podľa § 15 ods. 1 vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa
vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný
zákon) (ďalej len „vyhláška č. 35/1984 Zb.“) cestné
ochranné pásma sa zriaďujú pri všetkých diaľniciach,
cestách a miestnych komunikáciách I. a II. triedy mimo
zastavaného územia alebo územia určeného na súvislé
zastavanie.
Podľa § 15 ods. 3 vyhlášky č. 35/1984 Zb. hranicu
cestných ochranných pásiem určujú zvislé plochy vedené
po oboch stranách komunikácie vo vzdialenosti
a) 100 metrov od osi vozovky priľahlého jazdného pásu
diaľnice a cesty budovanej ako rýchlostná komunikácia,
b) 50 metrov od osi vozovky cesty I. triedy,
c) 25 metrov od osi vozovky cesty II. triedy a miestnej

Poznámky:
Garant za zapracovanie do Štandardov a limitov pre
umiestňovanie VE a VP na území SR:
konzultant za SAŽP:
dátum platnosti/zmeny:

Odbor environmentálnej politiky MŽP SR
Centrum krajinného plánovania, prírodných
a energetických zdrojov Prešov

Kategória limitu

limit:
Ochranné pásma líniových objektov - železnice

kompetentný rezort:

A

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

zodpovedná osoba:

vykonávací orgán/úrad:

Úrad pre reguláciu železničnej dopravy

zodpovedná osoba:

odborná organizácia rezortu:

Železnice Slovenskej republiky

zodpovedná osoba:

legislatívny predpis (zákon, vyhláška, ...):

znenie limitu v legislatíve:

Zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
§7
Ochranné pásmo dráhy
(1) Ochranné pásmo dráhy je priestor po obidvoch stranách
dráhy, ktorého hranice sú vymedzené zvislou
plochou a ktorý slúži na ochranu dráhy a na ochranu
prevádzky na dráhe.
(2) Ochranné pásmo dráhy je
a) pri celoštátnej dráhe a pri regionálnej dráhe 60 m od osi
krajnej koľaje, najmenej však 30 m od hranice
obvodu dráhy,
b) pri celoštátnej dráhe vystavanej pre rýchlosť väčšiu ako
160 km/h 100 m od osi krajnej koľaje, najmenej však 50 m
od hranice obvodu dráhy,
c) pri vlečke 30 m od osi krajnej koľaje,
d) pri špeciálnej dráhe 30 m od hranice obvodu dráhy, pri
tuneloch špeciálnej dráhy 35 m od osi krajnej koľaje,
pri ostatných podpovrchových objektoch špeciálnej dráhy
35 m od vonkajšieho obrysu objektu,
e) pri lanovej dráhe 10 m od nosného lana, dopravného
lana alebo od osi krajnej koľaje,
f) pri električkovej a trolejbusovej dráhe 30 m od osi krajnej
koľaje alebo od krajného trolejového drôtu.
(3) Ochranné pásmo dráhy sa nezriaďuje pre dráhu vedenú
po pozemnej komunikácii a pre vlečku v uzavretom
priestore prevádzkarne alebo v obvode prístavu.
§8
Činnosti v ochrannom pásme dráhy
(1) V ochrannom pásme dráhy možno zriaďovať stavby,
zriaďovať vedenia, vykonávať banskú činnosť, činnosť
vykonávanú banským spôsobom a iné zemné práce len so
súhlasom príslušného dráhového správneho úradu a podľa
podmienok ním určených.

Poznámky:
Garant za zapracovanie do Štandardov a limitov pre
umiestňovanie VE a VP na území SR:
konzultant za SAŽP:
dátum platnosti/zmeny:

Odbor environmentálnej politiky MŽP SR
Centrum krajinného plánovania, prírodných
a energetických zdrojov Prešov

Kategória limitu

limit:
Ochranné pásma líniových objektov - rozvody elektrickej energie

kompetentný rezort:

A

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

zodpovedná osoba:

vykonávací orgán/úrad:

Štátna energetická inšpekcia

zodpovedná osoba:

odborná organizácia rezortu:

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Štátna
energetická inšpekcia

zodpovedná osoba:

legislatívny predpis (zákon, vyhláška, ...): Zákon č. 656/2004 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

znenie limitu v legislatíve:

§ 36
Ochranné pásma
(1) Na ochranu zariadení elektrizačnej sústavy sa zriaďujú
ochranné pásma. Ochranné pásmo je priestor
v bezprostrednej blízkosti zariadenia elektrizačnej sústavy,
ktorý je určený na zabezpečenie spoľahlivej
a plynulej prevádzky a na zabezpečenie ochrany života a
zdravia osôb a majetku.
(2) Ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného elektrického
vedenia je vymedzené zvislými rovinami po
oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej
kolmo na vedenie od krajného vodiča. Táto vzdialenosť je
pri napätí
a) od 1 kV do 35 kV vrátane
1. pre vodiče bez izolácie 10 m; v súvislých lesných
priesekoch 7 m,
2. pre vodiče so základnou izoláciou 4 m; v súvislých
lesných priesekoch 2 m,
3. pre zavesené káblové vedenie 1 m,
b) od 35 kV do 110 kV vrátane 15 m,
c) od 110 kV do 220 kV vrátane 20 m,
d) od 220 kV do 400 kV vrátane 25 m,
e) nad 400 kV 35 m.
(3) Ochranné pásmo zaveseného káblového vedenia s
napätím od 35 kV do 110 kV vrátane je 2 m od krajného
vodiča na každú stranu.
(4) V ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného
elektrického vedenia a pod elektrickým vedením je
zakázané
a) zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky,
b) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou
presahujúcou 3 m,

Poznámky:
Garant za zapracovanie do Štandardov a limitov pre
umiestňovanie VE a VP na území SR:
konzultant za SAŽP:
dátum platnosti/zmeny:

Odbor environmentálnej politiky MŽP SR
Centrum krajinného plánovania, prírodných
a energetických zdrojov Prešov

Kategória limitu

limit:
Ochranné pásma líniových objektov - zariadenia rozvodov plynu

kompetentný rezort:

A

Ministerstvo hospodárstva SR

zodpovedná osoba:

vykonávací orgán/úrad:

Štátna energetická inšpekcia

zodpovedná osoba:

odborná organizácia rezortu:
zodpovedná osoba:

legislatívny predpis (zákon, vyhláška, ...):

Zákon č. 656/1998 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov

znenie limitu v legislatíve:

§ 56
Ochranné pásmo
(1) Ochranné pásma sa zriaďujú na ochranu plynárenských zariadení a priamych
plynovodov.
(2) Ochranné pásmo na účely tohto zákona je priestor v bezprostrednej blízkosti
priameho plynovodu alebo
plynárenského zariadenia vymedzený vodorovnou vzdialenosťou od osi priameho
plynovodu alebo od pôdorysu
technologickej časti plynárenského zariadenia meraný kolmo na os plynovodu alebo na
hranu pôdorysu
technologickej časti plynárenského zariadenia. Vzdialenosť na každú stranu od osi
plynovodu alebo od pôdorysu technologickej časti plynárenského zariadenia
je
a) 4 m pre plynovod s menovitou svetlosťou do 200 mm,
b) 8mpre plynovod s menovitou svetlosťou od 201mm do 500 mm,
c) 12 m pre plynovod s menovitou svetlosťou od 501 mm do 700 mm,
d) 50 m pre plynovod s menovitou svetlosťou nad 700 mm,
e) 1 m pre plynovod, ktorým sa rozvádza plyn na zastavanom území obce s
prevádzkovaným tlakom nižším ako 0,4 MPa,
f) 8 m pre technologické objekty.
(3) Technologické objekty na účely zákona sú regulačné stanice, filtračné stanice,
armatúrne uzly, zariadenia protikoróznej ochrany a telekomunikačné zariadenia.
(4) Ochranné pásmo pre ťažobné sondy ustanovuje osobitný právny predpis.
(5) Vlastníci pozemkov, ktoré sa nachádzajú v lesných priesekoch, cez ktoré sú vedené
plynárenské zariadenia prevádzkované s tlakom nad 0,4 MPa, sú povinní umožniť
prevádzkovateľovi siete zachovať voľné pásy v šírke 2 m na obe strany od osi
plynovodu distribučnej siete a v šírke 5 m na obe strany od osi plynovodu prepravnej
siete.
(6) Vykonávať činnosti v ochrannom pásme plynárenského zariadenia môžu fyzické
osoby alebo právnické osoby iba so súhlasom prevádzkovateľa siete a pod dohľadom
povereného pracovníka
§ 57

Poznámky:

Pre zabránenie alebo zmiernenie účinkov prípadných havárií plynovodných zariadení a na ochranu života, zdravia a majetku sa zriaďuje
bezpečnostné pásmo zariadení plynárenských sietí. Bezpečnostné pásmo predstavuje priestor vymedzený vodorovnou vzdialenosťou
od pôdorysu plynového zariadenia meraného kolmo na jeho obrys a to pre:
- plynovody VVTL nad 500 DN 200 m,
- plynovody VVTL od 300 do 500 DN 150 m,
- plynovody VVTL do 300 DN 100 m,
- plynovody VTL nad 250 DN 40 m,
- plynovody od 100 do 250 DN 20 m,
- plynovody do 100 DN 15 m,
- regulačné stanice vysokotlaké 10 m,
- regulačné stanice veľmi vysokotlaké 20 m,
- kompresorové stanice 200 m ,
- plniarne a tlačiarne propán-butánu 100 m,
- plynojemy do 100 m3 30 m,
- plynojemy nad 100 m3 50 m,
- podzemné zásobníky 250m.
Garant za zapracovanie do Štandardov a limitov pre
umiestňovanie VE a VP na území SR:
konzultant za SAŽP:
dátum platnosti/zmeny:

Odbor environmentálnej politiky MŽP SR
Centrum krajinného plánovania, prírodných
Prešov

a energetických zdrojov

Kategória limitu

limit:
Ochranné pásma líniových objektov - produktovody

kompetentný rezort:

A

Ministerstvo hospodárstva SR

zodpovedná osoba:

vykonávací orgán/úrad:

Štátna energetická inšpekcia

zodpovedná osoba:

odborná organizácia rezortu:
zodpovedná osoba:

legislatívny predpis (zákon, vyhláška, ...); o Zákon č.656/2004 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

znenie limitu v legislatíve resp. v
odbornom koncepčnom dokumente:

§ 63
Ochranné pásmo potrubia (ropa, horľaviny)
§ 64
Obmedzenia v ochrannom pásme potrubia
(1) V ochrannom pásme potrubia je zakázané zriaďovať
objekty osobitnej dôležitosti, ťažné jamy prieskumných a
ťažobných podnikov a odvaly.
(2) V ochrannom pásme potrubia, okrem ochranného
pásma potrubia na prepravu ropy z miesta ťažby do miesta
spracovania, je zakázané do vzdialenosti
c) 100 m od osi potrubia stavať akékoľvek stavby,
f) 10 m od osi potrubia vykonávať činnosti, najmä výkopy,
sondy, odpratávanie a navršovanie zeminy a vysádzanie
stromov, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť potrubia a
plynulosť prevádzky.
(3) Elektrické vedenie možno zriaďovať najmenej v takej
vzdialenosti od potrubia, aby sa zachovali ochranné pásma
podľa § 36.
(4) Vykonávať činnosti v ochrannom pásme potrubia na
prepravu ropy z miesta ťažby do miesta spracovania môžu
fyzické alebo právnické osoby iba so súhlasom
prevádzkovateľa potrubia.

Poznámky:
Garant za zapracovanie do Štandardov a limitov pre
umiestňovanie VE a VP na území SR:
konzultant za SAŽP:
dátum platnosti/zmeny:

Odbor environmentálnej politiky MŽP SR
Centrum krajinného plánovania, prírodných
a energetických zdrojov Prešov

Kategória limitu

limit:
Pásma fyzickej ochrany jadrových zariadení

kompetentný rezort:

A

Ministerstvo hospodárstva SR

zodpovedná osoba:

vykonávací orgán/úrad:

Úrad jadrového dozoru SR

zodpovedná osoba:

odborná organizácia rezortu:
zodpovedná osoba:

legislatívny predpis (zákon, vyhláška, ...);
.
odborný koncepčný dokument:
znenie limitu v legislatíve resp. v
odbornom koncepčnom dokumente:

Poznámky:
Garant za zapracovanie do Štandardov a limitov pre
umiestňovanie VE a VP na území SR:
konzultant za SAŽP:
dátum platnosti/zmeny:

Odbor environmentálnej politiky MŽP SR
Centrum krajinného plánovania, prírodných
a energetických zdrojov Prešov

Kategória limitu

limit:
Ochranné pásmo pohrebísk a krematórií

kompetentný rezort:

A

Ministerstvo zdravotníctva SR

zodpovedná osoba:

vykonávací orgán/úrad:
zodpovedná osoba:

odborná organizácia rezortu:
zodpovedná osoba:

legislatívny predpis (zákon, vyhláška, ...); Zákon č. 470/2005 Z.z. o pohrebníctve a o zmene a
odborný koncepčný dokument:
doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom
podnikaní (živnostenský zákon) v znení
neskorších predpisov

znenie limitu v legislatíve resp. v
odbornom koncepčnom dokumente:

Podľa § 16 ods. 8 zákona č. 470/2005 Z.z. ochranné pásmo
cintorína je 50 m. V tomto ochrannom pásme sa nesmú
povoľovať ani umiestňovať budovy.

Poznámky:
Garant za zapracovanie do Štandardov a limitov pre
umiestňovanie VE a VP na území SR:
konzultant za SAŽP:
dátum platnosti/zmeny:

Odbor environmentálnej politiky MŽP SR
Centrum krajinného plánovania, prírodných a
energetických zdrojov Prešov

Kategória limitu

limit:
Bezprostredné okolie vojnového hrobu

kompetentný rezort:

A

Ministerstvo vnútra SR

zodpovedná osoba:

vykonávací orgán/úrad:

Ministerstvo vnútra SR

zodpovedná osoba:

odborná organizácia rezortu:
zodpovedná osoba:

legislatívny predpis (zákon, vyhláška, ...);
Zákon č. 130/2005 Z. z. o vojnových hroboch v znení
odborný koncepčný dokument:
neskorších predpisov

znenie limitu v legislatíve resp. v
odbornom koncepčnom dokumente:

§ 3 ods 2 písm a), ktorý zamedzuje umiestňovaniu vecí
alebo zariadení v bezprostrednom okolí vojnového hrobu,
ktoré nie sú zlučiteľné s úctou k tomuto miestu

Poznámky:
Garant za zapracovanie do Štandardov a limitov pre
umiestňovanie VE a VP na území SR:
konzultant za SAŽP:
dátum platnosti/zmeny:

Odbor environmentálnej politiky MŽP SR
Centrum krajinného plánovania, prírodných a
energetických zdrojov Prešov

