Kategória limitu

limit:
Územia s vysokou a mimoriadnou kvalitou poľnohospodárskych pôd Bonitované pôdno-ekologické jednotky 1. až 4. skupiny

kompetentný rezort:

B

Ministerstvo pôdohospodárstva SR

zodpovedná osoba:

vykonávací orgán/úrad:

Obvodný pozemkový úrad, Krajský pozemkový úrad

zodpovedná osoba:

odborná organizácia rezortu:

Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy

zodpovedná osoba:

legislatívny predpis (zákon, vyhláška, ...):
Zákon NR SR č. 219/2008, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a
využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej
prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení zákona č. 359/2007 Z. z.

znenie limitu v legislatíve:

Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉUSTANOVENIA
§2
Základné pojmy
Na účely tohto zákona sa rozumie
c) bonitovanou pôdno-ekologickou jednotkou klasifikačný
a identifikačný údaj vyjadrujúci kvalitu
a hodnotu produkčno-ekologického potenciálu poľnohospodárskej
pôdy na danom stanovišti podľa
prílohy č. 3,
ŠTVRTÁ ČASŤ
OCHRANA POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY
PRI NEPOĽNOHOSPODÁRSKOM POUŽITÍ
§ 12
Zásady ochrany poľnohospodárskej pôdy
pri nepoľnohospodárskom použití
(1) Poľnohospodársku pôdu možno použiť na stavebné účely a iné nepoľnohospodárske účely
len v nevyhnutných prípadoch a v odôvodnenom rozsahu.
Poľnohospodársku pôdu možno odňať natrvalo alebo dočasne podľa § 17, alebo použiť
poľnohospodársku
pôdu na nepoľnohospodársky účel na čas do jedného roka vrátane uvedenia pôdy do
pôvodného stavu podľa
§ 18 .
(2) Ten, kto navrhne nepoľnohospodárske použitie poľnohospodárskej pôdy, je povinný
a) chrániť poľnohospodársku pôdu zaradenú podľa kódu bonitovanej pôdno-ekologickej
jednotky do prvej
až štvrtej kvalitatívnej skupiny uvedenej v prílohe č. 3,
b) riešiť alternatívne umiestnenie stavby na poľnohospodárskej
pôde za hranicou zastavaného územia obce so zreteľom na ochranu najkvalitnejších
poľnohospodárskych
pôd podľa písmena a) a vyhodnotiť dôsledky pre poľnohospodársku pôdu pre každú

Poznámky:
Podľa zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej
prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov je možné použiť
poľnohospodársku pôdu na stavebné účely a iné nepoľnohospodárske účely len v nevyhnutných prípadoch a v odôvodnenom
rozsahu. V prípade, ak je predkladaný zámer výstavby VE a VP na poľnohospodárskej pôde zaradenej podľa kódu BPEJ do 1. až 4.
skupiny kvality, je potrebné návrh riešiť alternatívne v súlade s ustanovením § 12 citovaného zákona a vyžiadať si predbežný súhlas
(stanovisko) krajského pozemkového úradu s nepoľnohospodárskym použitím poľnohospodárskej pôdy už pri predkladaní zámeru
podľa zákona 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

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 a energetických zdrojov Prešov

dátum platnosti/zmeny:

Kategória limitu

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

kompetentný rezort:

B

Ministerstvo obrany SR

zodpovedná osoba:

vykonávací orgán/úrad:

Úrad vojenského letectva MO SR

zodpovedná osoba:

odborná organizácia rezortu:

Úrad vojenského letectva MO SR

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.; Podmienečne vhodné územia pre
výstavbu veterných parkov sú územia ochranných pásiem
vojenských leteckých pozemných zariadení a územia, ktoré
sa využívajú vojenským letectvom na letecký výcvik o výšky
0 m nad terénom (obmedzený priestor - AMC_ spravovaný
priestor). Na podmienečne vhodných územiach je udelenie
súhlasu s výstavbou veterných elektrární podmienené
vypracovaním štúdie letecko - prevádzkového posúdenia
vplyvu veterných elektrární na prevádzku vojenského
letectva, ktorá preukáže skutočnosť, že stavba žiadnym
spôsobom neovplyvní bezpečnosť letovej prevádzky
vojenského letectva. Uvedené podmienečne vhodné
územia sú pod označením LZR20 C (1 000 ft AGL/300 m
AGL), LZR60A (1 000 ft (300 m) AGL/GND), LZR60B (1
000 ft (300 m) AGL /GND), LZR80B (8 000 ft (2 450 m)
MSL/ 1000 ft (300 m) AGL), LZR80C (5 000 ft(1 500 m)
MSL/GND), LZR 84 (5 000 ft (1 500 m) MSL/GND, LZR 90
(8 000 ft (2 450 m) MSL/GND), LZR100A (8 000 ft (2 450
m) MSL/GND), LZR100B (8 000 ft (2450 m) MSL/GND) a
ochranné pásma vojenských leteckých pozemných
zariadení kruh s polomerom 30 km so stredom v 480338N
a ochranné pásma vojenských leteckých pozemných
zariadení - kruh s polomerom 30 km so stredom v 480338N
0172230E, 482439N 0174745E, 482021N 0175511E,
183257N 0185745E, 482237N 0195526E, 483621N
0210828E a 484327N 0215706E.

Poznámky:
Na podmienečne vhodných územiach je udelenie súhlasu s výstavbou VE a VP podmienené
vypracovaním štúdie letecko-prevádzkového posúdenia vplyvu VE a VP na prevádzku vojenského
letectva, ktorá preukáže, že stavba žiadnym spôsobom neovplyvní bezpečnosť letovej prevádzky
vojenského letectva.
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:

Kategória limitu

limit:
Navrhované a vyhlásené územia európskeho významu
im nebol udelený 3. až 5. stupeň ochrany)

kompetentný rezort:

(ak

B

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:

Poznámky:

Smernica Rady Európskych spoločenstviev č. 92/43/EHS o
ochrane biotopov, voľne žijúcich živočíchov a voľne
rastúcich rastlín (Smernica o biotopoch - Habitats
Directive); zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a
krajiny v znení neskorších predpisov; výnos MŽP SR
č.3/2004-5.1, ktorým sa vydáva národný zoznam území
európskeho významu
27 Územie európskeho významu
ods.1 Územím európskeho významu podľa zákona sa
rozumie územie v SR tvorené jednou alebo viacerými
lokalitami a) na ktorých sa nachádzajú biotopy európskeho
významu aelbo druhy národného významu, na ochranu
ktorých sa vyhlasujú chránené územia, b) ktoré sú
zaradené v národnom zozname týchto lokalít obstaraným
ministerstvom životného prostredia a prerokovaným s
ministerstvom pôdohospodárstva ("národný zoznam"),
§ 28 ods.2 Činnosť, ktorá môže mať vplyv buď samostatne,
alebo v kombinácii s inou činnosťou na navrhované
chránené vtáčie územie, na územie európskeho významu
alebo na územie patriace do súvislej európskej sústavy
chránených území, pričom nie je nevyhnutná na
zabezpečenie starsotlivosti o také územie podľa
dokumentácie ochrany prírody a krajiny sa považuje za
zásah do územia, ktorý môže spôsobiť podstatné zmeny v
biologickej rozmanitosti, štruktúre a vo funkcii
k
té
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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:
Lesné porasty a územia 50 m od ich hranice

kompetentný rezort:

B

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. 360/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
odborný koncepčný dokument:
326/2005 Z. z. o lesoch a o zmene zákona č. 217/2004 Z. z.
o lesnom reprodukčnom materiáli a o zmene niektorých
zákonov v znení zákona č. 545/2004 Z. z.

znenie limitu v legislatíve resp. v
odbornom koncepčnom dokumente:

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.

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:
Územia chránených krajinných oblastí

kompetentný rezort:

B

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.,
odborný koncepčný dokument:
ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane
prírody a krajiny

znenie limitu v legislatíve resp. v
odbornom koncepčnom dokumente:

Poznámky:

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.
§ 18 ods.2 Na území chránenej krajinnej oblasti platí
druhý stupeň ochrany
§ 13 ods.1 Na území, na ktorom platí druhý stupeň
ochrany, ( okrem iných zákazov)
je zakázaný
a) vjazd a státie s motorovým vozidlom 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,
§ 13 ods.2 Na území, na ktorom platí druhý stupeň
ochrany,
sa vyžaduje (okrem iných súhlasov ) súhlas orgánu
ochrany prírody na:
- zásah do biotopu európskeho alebo národného významu,
spôsobom ktorým môže biotop poškodiť alebo zničiť(§ 6)),
- výstavba lesných ciest a zvážnic (§ 13 ods.2 písm.c)),
- oplotenie pozemku za hranicami zastavaného územia
obce okrem oplotenia lesnej škôlky, ovocného sadu a

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:
Biocentrá a biokoridory miestneho územného systému ekologickej stability

kompetentný rezort:

B

Ministerstvo životného prostredia SR

zodpovedná osoba:

vykonávací orgán/úrad:

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

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.,
odborný koncepčný dokument:
ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane
prírody a krajiny, ÚPN príslušnej obce

znenie limitu v legislatíve resp. v
odbornom koncepčnom dokumente:

§ 2 územný systém ekologickej stability je taká
celopriestorová štruktúra navzájom prepojených
ekosystémov, ich zložiek a prvkov, ktorá zabezpečuje
rozmanitosť podmienok a foriem života v krajin. Základ
tohto systému predstavujú biocentrá, biokoridory a
interakčné prvky nadregionálneho, regionálneho alebo
miestneho významu
§ 3 ods.1 Každý je povinný chrániť prírodu a krajinu pred jej
ohrozovaním, poškodzovaním a ničením a starať sa podľa
svojich možností o jej zložky a prvky na účel zachovania a
ochrany, zlepšovanie stavu životného prostredia a
vytváranie a udržiavaie územného systému ekologickej
stability.
§ 3 ods.3
Vytváranie a udržiavanie územného systému ekologickej
stability je verejným záujmom. Podnikatelia a právnické
osoby, ktorí zamýšľajú vykonávať činnosť, ktorou môžu
ohroziž alebo narušiť územný systém ekologickej stability,
sú povinní zároveň navrhnúť opatrenia, ktoré prispejú k
jeho vytváraniu a udržiavaniu.
§ 3 ods.4 Podnikatelia a právnické osoby, ktorí svojou

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:
Biocentrá a biokoridory regionálneho územného systému ekologickej stability

kompetentný rezort:

B

Ministerstvo životného prostredia SR

zodpovedná osoba:

vykonávací orgán/úrad:

Obvodný úrad životného prostredia, Krajský úrad životného
prostredia, Ministertvo životného prostredia SR, príslušné
obce a VÚC

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
odborný koncepčný dokument:
neskorších predpisov; ÚPN VÚC príslušného
samosprávneho kraja

znenie limitu v legislatíve resp. v
odbornom koncepčnom dokumente:

§ 2 územný systém ekologickej stability je taká
celopriestorová štruktúra navzájom prepojených
ekosystémov, ich zložiek a prvkov, ktorá zabezpečuje
rozmanitosť podmienok a foriem života v krajin. Základ
tohto systému predstavujú biocentrá, biokoridory a
interakčné prvky nadregionálneho, regionálneho alebo
miestneho významu
§ 3 ods.1 Každý je povinný chrániť prírodu a krajinu pred jej
ohrozovaním, poškodzovaním a ničením a starať sa podľa
svojich možností o jej zložky a prvky na účel zachovania a
ochrany, zlepšovanie stavu životného prostredia a
vytváranie a udržiavaie územného systému ekologickej
stability.
§ 3 ods.3 Vytváranie a udržiavanie územného systému
ekologickej stability je verejným záujmom. Podnikatelia a
právnické osoby, ktorí zamýšľajú vykonávať činnosť,
ktorou môžu ohroziž alebo narušiť územný systém
ekologickej stability, sú povinní zároveň navrhnúť opatrenia,
ktoré prispejú k jeho vytváraniu a udržiavaniu.
§ 3 ods.4 Podnikatelia a právnické osoby, ktorí svojou

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:
Biocentrá a biokoridory nadregionálneho územného systému ekologickej
stability

kompetentný rezort:

B

Ministerstvo životného prostredia SR

zodpovedná osoba:

vykonávací orgán/úrad:

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

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
odborný koncepčný dokument:
neskorších predpisov; vyhláška MŽP SR č. 24/2003 Z. z.,
ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane
prírody a krajiny; ÚPN VÚC príslušného samosprávneho
kraja; Koncepcia územného rozvoja Slovenska (KURS)

znenie limitu v legislatíve resp. v
odbornom koncepčnom dokumente:

§ 2 územný systém ekologickej stability je taká
celopriestorová štruktúra navzájom prepojených
ekosystémov, ich zložiek a prvkov, ktorá zabezpečuje
rozmanitosť podmienok a foriem života v krajin. Základ
tohto systému predstavujú biocentrá, biokoridory a
interakčné prvky nadregionálneho, regionálneho alebo
miestneho významu
§ 3 ods.1 Každý je povinný chrániť prírodu a krajinu pred jej
ohrozovaním, poškodzovaním a ničením a starať sa podľa
svojich možností o jej zložky a prvky na účel zachovania a
ochrany, zlepšovanie stavu životného prostredia a
vytváranie a udržiavaie územného systému ekologickej
stability.
§ 3 ods.3 Vytváranie a udržiavanie územného systému
ekologickej stability je verejným záujmom. Podnikatelia a
právnické osoby, ktorí zamýšľajú vykonávať činnosť,
ktorou môžu ohroziž alebo narušiť územný systém
ekologickej stability, sú povinní zároveň navrhnúť opatrenia,
ktoré prispejú k jeho vytváraniu a udržiavaniu.
§ 3 ods.4 Podnikatelia a právnické osoby, ktorí svojou

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:
Okolie vodných tokov a vodných plôch v šírke min. 100 m od brehovej čiary,
ktoré nie sú regionálnymi a nadregionálnymi hydrickými biokoridormi

kompetentný rezort:

B

Ministerstvo životného prostredia SR

zodpovedná osoba:

vykonávací orgán/úrad:

Obvodný úrad životného prostredia, Krajský úrad životného
prostredia

zodpovedná osoba:

odborná organizácia rezortu:

Štátna ochrana prírody SR

zodpovedná osoba:

legislatívny predpis (zákon, vyhláška, ...);
odborný koncepčný dokument:
znenie limitu v legislatíve resp. v
odbornom koncepčnom dokumente:
Poznámky:
Konkrétne požadované odstupové vzdialenosti v posudzovanej lokalite spresní ornitológ v procese
EIA, pričom môže navrhnúť vzdialenosť skrátiť a aj predĺžiť
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:

Kategória limitu

limit:
Okolie regionálnych hydrických biokoridorov do vzdialenosti 200 m

kompetentný rezort:

B

Ministerstvo životného prostredia SR

zodpovedná osoba:

vykonávací orgán/úrad:

Obvodný úrad životného prostredia, Krajský úrad životného
prostredia

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
odborný koncepčný dokument:
neskorších predpisov, ÚPN VÚC príslušného
samosprávneho kraja

znenie limitu v legislatíve resp. v
odbornom koncepčnom dokumente:

2 územný systém ekologickej stability je taká
celopriestorová štruktúra navzájom prepojených
ekosystémov, ich zložiek a prvkov, ktorá zabezpečuje
rozmanitosť podmienok a foriem života v krajin. Základ
tohto systému predstavujú biocentrá, biokoridory a
interakčné prvky nadregionálneho, regionálneho alebo
miestneho významu
§ 3 ods.1 Každý je povinný chrániť prírodu a krajinu pred jej
ohrozovaním, poškodzovaním a ničením a starať sa podľa
svojich možností o jej zložky a prvky na účel zachovania a
ochrany, zlepšovanie stavu životného prostredia a
vytváranie a udržiavaie územného systému ekologickej
stability.
§ 3 ods.3 Vytváranie a udržiavanie územného systému
ekologickej stability je verejným záujmom. Podnikatelia a
právnické osoby, ktorí zamýšľajú vykonávať činnosť,
ktorou môžu ohroziž alebo narušiť územný systém
ekologickej stability sú povinní zároveň navrhnúť opatrenia

Poznámky:
Konkrétne požadované odstupové vzdialenosti v posudzovanej lokalite spresní ornitológ v procese
EIA, pričom môže navrhnúť vzdialenosť skrátiť a aj predĺžiť
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:

Kategória limitu

limit:
Regióny cestovného ruchu I. kategórie (s medzinárodným a významom) a
územia zaradené do vyššej kategórie ako príslušný región

kompetentný rezort:

B

Ministerstvo hospodárstva SR

zodpovedná osoba:

vykonávací orgán/úrad:

Slovenská agentúra pre cestovný ruch, VÚC

zodpovedná osoba:

odborná organizácia rezortu:

Slovenská agentúra pre cestovný ruch, VÚC

zodpovedná osoba:

llegislatívny predpis (zákon, vyhláška, ...); Uznesenie vlády č. 417/2007 – Nová stratégia rozvoja
cestovného ruchu SR do roku 2013, Uznesenie vlády č.
odborný koncepčný dokument:
783/2007 – Štátna politika cestovného ruchu SR,
Uznesenie vlády č. 461/2008 – úprava k uzneseniu
417/2007

znenie limitu v legislatíve resp. v
odbornom koncepčnom dokumente:

Vláda
A. schvaľuje
novú stratégiu rozvoja cestovného ruchu Slovenskej
republiky do roku 2013 ako oblasť verejného záujmu s
pripomienkami prijatými na rokovaní vlády;
B. ukladá
ministrovi hospodárstva
B.1 v spolupráci s ministrom dopravy, pôšt a
telekomunikácií, ministrom kultúry, podpredsedom vlády a
ministrom školstva, ministrom výstavby a regionálneho
rozvoja, ministrom zahraničných vecí, ministrom
zdravotníctva, ministrom životného prostredia, ministrom
pôdohospodárstva, ministerkou práce, sociálnych vecí a
rodiny, predsedníčkou Štatistického úradu SR a
predsedami samosprávnych krajov zabezpečiť plnenie
strategických cieľov vyplývajúcich z novej stratégie rozvoja
cestovného ruchu v súlade s časťou 4 schválenej stratégie.
Programové vyhlásenie vlády: Vláda bude presadzovať
ekologicky citlivé využitie krajiny. Rozvoj spoločenských a
hospodárskych aktivít v nej musí rešpektovať a podporovať
zachovanie existujúcich historických, kultúrnych a
prírodných hodnôt ako predpokladu rozvoja ekoturizmu a

Poznámky:
Zámer je potrebné prekonzultovať so Slovenskou agentúrou cestovného ruchu a odbornými
orgánmi cestovného ruchu VÚC.
V prípade pochybností, či rozporov obmedzenia a podmienky na konkrétnej lokalite VE spresní
posudzovanie EIA na základe štúdie viditeľnosti (vizualizácie) alebo krajinárskej štúdie
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:

Kategória limitu

limit:
Územia mimo ochranných pásiem letísk a leteckých pozemných zariadení
(koncové riadené oblasti letísk - TMA)

kompetentný rezort:

B

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

zodpovedná osoba:

vykonávací orgán/úrad:

Letecký úrad SR

zodpovedná osoba:

odborná organizácia rezortu:

Letecký úrad SR

zodpovedná osoba:

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

znenie limitu v legislatíve resp. v
odbornom koncepčnom dokumente:

§30 Stavby a zariadenia mimo ochranných pásem
(1) Na umiestnenie stavieb a zariadení nestavebnej povahy
mimo ochranných pásem, ktoré by svojimi vlastnosťami
mohli ohroziť bezpečnosť leteckej prevádzky, je potrebný
súhlas leteckého úradu, ak ide o
a) stavby alebo zariadenia vysoké 100 m a viac nad
terénom,
b) stavby a zariadenia vysoké 30 m a viac umiestnené na
prírodných alebo umelých vyvýšeninách, ktoré vyčnievajú
100 m a viac nad okolitú krajinu,
c) zariadenia, ktoré môžu rušiť funkciu leteckých palubných
prístrojov a leteckých pozemných zariadení, najmä
zariadenia priemyselných podnikov, vedenia veľmi
vysokého napätia 110 kV a viac, energetické zariadenia a
vysielacie stanice.
d) zariadenia, ktoré môžu ohroziť let lietadla, najmä
zariadenia na generovanie alebo zosilňovanie
elektromagnetického žiarenia, klamlivé svetlá a silné
svetelné zdroje.

Poznámky:
Na podmienečne vhodných územiach s prísnym odborným limitom je podkladom na udelenie
súhlasu s výstavbou VE a VP štúdia letecko-prevádzkového posúdenia vplyvu VE a VP na
prevádzku civilného letectva, ktorá preukáže, že stavba žiadnym spôsobom neovplyvní bezpečnosť
letov a stanovisko poskytovateľa leteckých navigačných služieb. Prísne odborné limity sa uplatňujú
v priestore koncových riadených oblastí letísk (TMA).
Garant za zapracovanie do Štandardov a limitov pre
Odbor environmentálnej politiky MŽP SR
umiestňovanie VE a VP na území SR:
Centrum krajinného plánovania, prírodných
konzultant za SAŽP:
a energetických zdrojov Prešov
dátum platnosti/zmeny:

Kategória limitu

limit:
Územia s výskytom historických krajinárskych štruktúr a významných
krajinárskych prvkov nadregionálnych a republikového významu; s
vizuálne exponovanými priestormi; priestory diaľkových a sektorových
pohľadov na prírodné a kultúrne pamiatky nadregionálneho významu.

kompetentný rezort:

B

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

