Kategória limitu

limit:
Územia s 2. stupňom ochrany (+ územia zóny D chránených území)

kompetentný rezort:

C

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:

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; príslušné vyhlášky o zonácii konkrétnych
chránených území
§ 29 ods.2 ... prvý alebo druhý stupeň ochrany je určený v
zóne D,
§ 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
vinice (§ 13 ods.2 písm.d))

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:
Navrhované, vyhlásené chránené vtáčie územia a významné vtáčie územia (SOVS)

kompetentný rezort:

C

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, ...);
odborný koncepčný dokument:

znenie limitu v legislatíve resp. v
odbornom koncepčnom dokumente:

Smernica Rady Európskych spoločenstviev č. 79/409/EHS o ochrane voľne žijúcich vtákov
(Smernica o vtákoch - Birds Directive); 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; Vyhláška MŽP SR č. 173/2005 Z.z., ktorou sa
vyhlasuje Chránené vtáčie územie Horná Orava; Vyhláška MŽP SR č. 216/2005 Z.z., ktorou sa
vyhlasuje Chránené vtáčie územie Malé Karpaty; Vyhláška MŽP SR č. 377/2005 Z.z., ktorou sa
vyhlasuje Chránené vtáčie územie Lehnice; Vyhláška MŽP SR č. 234/2006 Z.z., ktorou sa
vyhlasuje Chránené vtáčie územie Sysľovské polia; Vyhláška MŽP SR č. 593/2006 Z.z., ktorou
sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Dolné Považie; Vyhláška MŽP SR č. 17/2008 Z.z., ktorou
sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Tríbeč; Vyhláška MŽP SR č. 18/2008 Z.z., ktorou sa
vyhlasuje Chránené vtáčie územie Ostrovné lúky; Vyhláška MŽP SR č. 19/2008 Z.z., ktorou sa
vyhlasuje Chránené vtáčie územie Ondavská vrchovina; Vyhláška MŽP SR č. 20/2008 Z.z.,
ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Poiplie; Vyhláška MŽP SR č. 21/2008 Z.z., ktorou
sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Kráľová; Vyhláška MŽP SR č. 22/2008 Z.z., ktorou sa
vyhlasuje Chránené vtáčie územie Košická kotlina; Vyhláška MŽP SR č. 23/2008 Z.z., ktorou
sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Parížske močiare; Vyhláška MŽP SR č. 24/2008 Z.z.,
ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Poľana; Vyhláška MŽP SR č. 25/2008 Z.z., ktorou
sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Bukovské vrchy; Vyhláška MŽP SR č 26/2008 Z z
§ 26 Biotopy druhov vtákov európskeho významu a biotopy sťahovavých vtákov možno na účel
zabezpečenia ich prežitia a rozmnožovania vyhlásiť za chránené vtáčie územie.
§ 26 ods.2 Ministerstvo životného prostredia obstaráva národný zoznam navrhovaných vtáčích
území, ktorý schvaľuje vláda uznesením.
§ 26 ods.4. Pri
posudzovaní vplyvov akejkoľvek činnosti na životné prostredie podľa osobitného predpisu, pri
povoľovaní tejto činnosti, ako aj pri inej činnosti podľa tohto zákona sa navrhované chránené
vtáči eúzemie zaradené do národného zoznamu vtáčích území považuje odo dňa schválenia
tohto zoznamu za chánené územie vyhlásené podľa tohto zákona..
§ 26 ods.5 V chránenom vtáčom území sa zakazuje vykonávať činnosti, ktoré môžu mať
negatívny vplyv na predmet jeho ochrany.
§ 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
ekosystémov, ak tak rozhodol orgán ochrany prírody podľa § 28a. Taká činnosť je predmetom
posudzovania jej vplyvu na životné prostredie podľa osobitného predpisu. Orgán štátnej správy
vydá rozhodnutie o povolení takej činnosti, iba ak taká činnosť na základe výsledku

Poznámky:
Vyžaduje sa spracovanie ornitologickej štúdie
Podľa § 26
ods. 4 zákona č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov sa navrhované chránené vtáčie územie zaradené
do schváleného zoznamu vtáčích území považuje odo dňa schválenia tohto zoznamu za chránené územie vyhlásené podľa tohto
zákona.
Z uvedeného vyplýva, že navrhované chránené vtáčie územie má taký stupeň územnej ochrany, aký má aj územie so stupňom
ochrany 1 až 5, na ktorom sa nachádza. Ani vyhlásené chránené vtáčie územie nemá vo vyhláške, ktorou sa vyhlasuje, špeciálne
určený stupeň územnej ochrany. Vo vyhláške sú však vymenované konkrétne zakázané činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na
predmet jeho ochrany.
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:
Oblasti s výskytom chránených druhov vtákov a netopierov vrátane ich
zimovísk a migračných trás mimo hydrických biokoridorov

kompetentný rezort:

C

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:
zodpovedná osoba:

legislatívny predpis (zákon, vyhláška, ...); Zákon č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení
odborný koncepčný dokument:
neskorších predpisov, Smernica Rady Európskych
spoločenstiev č. 79/409/EHS o ochrane voľne žijúcich
vtákov (Smernica o vtákoch), Dohoda o ochrane netopierov
v Európe (Agreement on the Conservation of Bats in
Europe, 1994)

znenie limitu v legislatíve resp. v
odbornom koncepčnom dokumente:

v prípade, že oblasť je totožná s navrhovaným resp.
vyhláseným chráneným vtáčím územím viď znenie limitu
č. 2 kategórie limitu B,
v prípade,
že oblasť je totožná s prvkom ÚSES viď znenie limitu č.
7,8, a 9 kategórie limitu A,
v prípade, že oblasť je definovaná ako biotop chráneného
živočíšneho druhu platí:

Poznámky:
Vyžaduje sa spracovanie ornitologickej štúdie
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 nadregionálnych hydrických biokoridorov do vzdialenosti 200 m

kompetentný rezort:

C

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:
zodpovedná osoba:

legislatívny predpis (zákon, vyhláška, ...);
Zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení
odborný koncepčný dokument:
neskorších predpisov, uznesenie vlády SR č. 319/1992 k
návrhu Generelu N-ÚSES SR, ÚPN VÚC príslušného
samosprávneho kraja; Koncepcia územného rozvoja
Slovenska (KURS); Generel NUSES; Atlas krajiny SR

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

Poznámky:
Vyžaduje sa spracovanie ornitologickej štúdie
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 turistických centier celoštátneho, nadregionálneho a regionálneho
významu

kompetentný rezort:

C

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:

legislatívny predpis (zákon, vyhláška, ...); o

Koncepcia územného rozvoja Slovenska (KURS) 2001

znenie limitu v legislatíve resp. v
odbornom koncepčnom dokumente:
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:
Centrum krajinného plánovania, prírodných
konzultant za SAŽP:
a energetických zdrojov Prešov
dátum platnosti/zmeny:

Kategória limitu

limit:
Regióny cestovného ruchu II. kategórie (s národným významom)

kompetentný rezort:

C

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
odborný koncepčný dokument:
cestovného ruchu SR do roku 2013, Uznesenie vlády č.
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

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:
Okolie železníc, cestných komunikácií, turisticky značených chodníkov,
cyklotrás a iných líniových stavieb (potrebné posúdiť bezpečnostné riziká:
napr.odpadávanie námrazy z točiacej sa vrtule VE)

kompetentný rezort:

C

Ministerstvo životného prostredia SR

zodpovedná osoba:

vykonávací orgán/úrad:
zodpovedná osoba:

odborná organizácia rezortu:

Odbor hodnotenia a posudzovania vplyvov na životné
prostredie Ministerstva životného prostredia SR

zodpovedná osoba:

legislatívny predpis (zákon, vyhláška, ...); o
znenie limitu v legislatíve resp. v
odbornom koncepčnom dokumente:
Poznámky:
V prípade, že použitá technológia danú problematiku rieši rozmrazovaním, resp. automativckým
zastavovaním rotora turbíny, je uvedený limit považovaný za bezpredmetný. V ostatných prípadoch
je potrebné v predkladanom zámere uvedenú problematiku opísať a navrhnúť potrebné opatrenia.
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 mimo ochranných pásiem letísk a leteckých pozemných zariadení z
hľadiska výšky stavby

kompetentný rezort:

C

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, ...); o Zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon)
znenie limitu v legislatíve resp. v
odbornom koncepčnom dokumente:

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
k ší h
d i

§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:
Územia mimo ochranných pásiem letísk a leteckých pozemných zariadení z hľadiska výšky stavby
posudzuje Letecký úrad SR
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:
Oblasti lazov (laznícke osídlenie)

kompetentný rezort:

C

Ministerstvo kultúry SR + Ministerstvo životného prostredia
SR + Ministerstvo výstavby a regionálheho rozvoja

zodpovedná osoba:

vykonávací orgán/úrad:
zodpovedná osoba:

odborná organizácia rezortu:
zodpovedná osoba:

legislatívny predpis (zákon, vyhláška, ...); Európsky dohovor o krajine; Koncepcia územného rozvoja
Slovenska (KURS); Metodiky hodnotenia vizuálnych
odborný koncepčný dokument:
vplyvov veterných elektrární a veterných parkov na krajinu
(MŽP SR, 2010), ÚPN VÚC príslušného samosprávneho
kraja

znenie limitu v legislatíve resp. v
odbornom koncepčnom dokumente:
Poznámky:
To, či je príslušné územie potrebné chrániť a v akom rozsahu určí odborník v krajinárskej štúdii.
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),
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:
Evidované archeologické lokality s potenciálom na vyhlásenie za nehnuteľnú
kultúrnu pamiatku, t.j. lokality ako napr. praveké mohyly, resp. mohylové háje
či torzá zaniknutých stavieb (hrádkov, hradísk, ochranných valov, kostolov,
kláštorov a pod.)

kompetentný rezort:

C

Ministerstvo kultúry SR

zodpovedná osoba:

vykonávací orgán/úrad:

Krajský pamiatkový úrad, Pamiatkový úrad SR

zodpovedná osoba:

odborná organizácia rezortu:

Archeologická rada

zodpovedná osoba:

legislatívny predpis (zákon, vyhláška, ...); o Zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v
znení neskorších predpisov

znenie limitu v legislatíve resp. v
odbornom koncepčnom dokumente:

§ 30
Všeobecné podmienky pri ochrane pamiatkového fondu
(1) Každý je povinný správať sa tak, aby svojím konaním
neohrozil základnú ochranu kultúrnych pamiatok
podľa § 27 a základnú ochranu pamiatkových území podľa
§ 29 a nespôsobil nepriaznivé zmeny stavu
pamiatkového fondu a stavu archeologických nálezísk.
(2) Ustanovením odseku 1 nie je dotknutá zodpovednosť za
škodu podľa osobitného predpisu.
(3) Umiestniť reklamu, oznam alebo akékoľvek technické
zariadenie na nehnuteľnej kultúrnej pamiatke
alebo v pamiatkovom území možno len na základe
povolenia krajského pamiatkového úradu.
(4) Stanovisko krajského pamiatkového úradu sa vyžaduje
ku všetkým rozhodnutiam iných orgánov štátnej
správy a orgánov územnej samosprávy, ktorými môžu byť
dotknuté záujmy chránené týmto zákonom.

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:
Tiché oblasti v otvorenej krajine v zmysle § 2 ods. 2 zákona č. 2/2005 Z. z

kompetentný rezort:

C

Ministerstvo životného prostredia SR, Ministerstvo
zdravotníctva SR

zodpovedná osoba:

vykonávací orgán/úrad:

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

zodpovedná osoba:

odborná organizácia rezortu:
zodpovedná osoba:

legislatívny predpis (zákon, vyhláška, ...); Zákon č. 2/2005 Z. z. o posudzovaní a kontrole hluku vo
vonkajších prostrediach a o zmene zákona Národnej rady
odborný koncepčný dokument:
Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia
ľudí v znení neskorších predpisov v znení neskorších

znenie limitu v legislatíve resp. v
odbornom koncepčnom dokumente:

§3
Základné pojmy
Na účely tohto zákona
f) tichá oblasť v otvorenej krajine je oblasť určená
Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky,
ktorá nie je narušená hlukom z dopravy po pozemnej
komunikácii, železničnej dopravy, leteckej dopravy,
priemyselnej činnosti alebo rekreačných aktivít,

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 - chránené vodohospodárske oblasti a ochranné pásma
vodárenských zdrojov II. stupňa

kompetentný rezort:

C

Ministerstvo životného prostredia SR

zodpovedná osoba:

vykonávací orgán/úrad:

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

zodpovedná osoba:

odborná organizácia rezortu:

Výskumný ústav vodného hospodárstva, Štátny geologický ústav
Dionýza Štúra

zodpovedná osoba:

legislatívny predpis (zákon, vyhláška, ...);
Zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej
odborný koncepčný dokument:
národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov; vyhláška
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 29/2005
Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o určovaní ochranných
pásiem vodárenských zdrojov, o opatreniach na ochranu vôd a o
technických úpravách v ochranných pásmach vodárenských
zdrojov

znenie limitu v legislatíve resp. v
odbornom koncepčnom dokumente:

PIATA ČASŤ, OCHRANA VODNÝCH POMEROV A
VODÁRENSKÝCHZDROJOV
§ 31
Chránená vodohospodárska oblasť
(1) Územie, ktoré svojimi prírodnými podmienkami tvorí významnú
prirodzenú akumuláciu vôd, vláda môže vyhlásiť za chránenú
vodohospodársku oblasť.
(2) V chránenej vodohospodárskej oblasti možno plánovať a
vykonávať činnosť, len ak sa zabezpečí všestranná ochrana
povrchových vôd a podzemných vôd a ochrana podmienok ich
tvorby, výskytu, prirodzenej akumulácie vôd a obnovy ich
zásob.
§ 32
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.
(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

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:
Ochranné pásmo II. stupňa prírodných liečivých zdrojov a prírodných
minerálnych zdrojov

kompetentný rezort:

C

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
odborný koncepčný dokument:
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 resp. v
odbornom koncepčnom dokumente:

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.
§ 28
Ochranné pásmo II. stupňa
(1) Ochranné pásmo II. stupňa chráni hydrogeologický
kolektor minerálnej vody, jeho tranzitno-akumulačnú,
prípadne infiltračnú oblasť alebo ich častí, prírodné
liečivé zdroje a prírodné minerálne zdroje.
(2) V ochrannom pásme II. stupňa sa môžu vymedziť
čiastkové pásma s rôznou mierou ochrany.
(3) V ochrannom pásme II. 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:
Územia s klimatickými podmienkami vhodnými na liečenie a kúpeľné miesta,
prírodné liečebné kúpele a kúpeľné liečebne (pokiaľ to ich platný štatút
nezakazuje)

kompetentný rezort:

C

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
odborný koncepčný dokument:
prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

znenie limitu v legislatíve resp. v
odbornom koncepčnom dokumente:

§ 32
Ochrana klimatických podmienok vhodných na liečenie
(1) Na ochranu klimatických podmienok vhodných na
liečenie sa môže určiť ochranné pásmo.
(2) Návrh na určenie ochranného pásma klimatických
podmienok vhodných na liečenie podľa odseku 1 predkladá
využívateľ.
(3) V ochrannom pásme je zakázané vykonávať všetky
činnosti, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť klimatické
ukazovatele a kvalitu ovzdušia.

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 vo vizuálnom kontakte s existujúcimi kultúrnymi, historickými
a
prírodnými dominantami
(ochrana vžitých diaľkových pohľadov na charakteristické dominanty našej
krajiny),

kompetentný rezort:

C

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 (MŽP SR, 2010); prípadne krajinárska štúdia v rámci EIA
procesu. V prípade kultúrnych a historických pamiatok je potrebné stanovisko Pamiatkového úradu
SR
SR.
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 vo vizuálnom kontakte s krajinársky významnými dominantami

kompetentný rezort:

C

Ministerstvo kultúry SR,Ministerstvo životného prostredia
SR

zodpovedná osoba:

vykonávací orgán/úrad:

Štátna ochrana prírody SR, Krajský pamiatkový úrad,
Pamiatkový úrad SR

zodpovedná osoba:

odborná organizácia rezortu:
zodpovedná osoba:

legislatívny predpis (zákon, vyhláška, ...); zákon č.24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
odborný koncepčný dokument:

znenie limitu v legislatíve resp. v
odbornom koncepčnom dokumente:

znení neskorších predpisov, zákon č. 543/2000 Z. z. o
ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov,
zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v
znení neskorších predpisov, Metodika hodnotenia
i ál
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Poznámky:
Vyžaduje sa nezávislé posúdenie odborníkom, vyjadrenie Štátnej ochrany prírody SR. 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 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:

Kategória limitu

limit:
Ochranné pásma vodárenských zdrojov III. stupňa

kompetentný rezort:

C

Ministerstvo zdravotníctva SR + Ministerstvo životného
prostredia SR

zodpovedná osoba:

vykonávací orgán/úrad:

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

zodpovedná osoba:

odborná organizácia rezortu:

Výskumný ústav vodného hospodárstva,
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra

zodpovedná osoba:

legislatívny predpis (zákon, vyhláška, ...); Zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona
odborný koncepčný dokument:
Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v
znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení
neskorších predpisov; vyhláška Ministerstva životného
prostredia Slovenskej republiky č. 29/2005 Z.z., ktorou sa
ustanovujú podrobnosti o určovaní ochranných pásiem
vodárenských zdrojov, o opatreniach na ochranu vôd a o
technických úpravách v ochranných pásmach
vodárenských zdrojov

znenie limitu v legislatíve resp. v
odbornom koncepčnom dokumente:

OCHRANA VODNÝCH POMEROV A
VODÁRENSKÝCHZDROJOV
§ 31
Chránená vodohospodárska oblasť
(1) Územie, ktoré svojimi prírodnými podmienkami tvorí
významnú prirodzenú akumuláciu vôd, vláda
môže vyhlásiť za chránenú vodohospodársku oblasť.
(2) V chránenej vodohospodárskej oblasti možno plánovať
a vykonávať činnosť, len ak sa zabezpečí všestranná
ochrana povrchových vôd a podzemných vôd a ochrana
podmienok ich tvorby, výskytu, prirodzenej
akumulácie vôd a obnovy ich zásob.
§ 32
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
á
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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 poľnohospodárskych pozemkov, na ktorých sa vyskytujú funkčné
hydromelioračné zariadenia (potreba zachovania funkčnosti melioračných
opatrení)

kompetentný rezort:

C

Ministerstvo pôdohospodárstva SR

zodpovedná osoba:

vykonávací orgán/úrad:

Hydromeliorácie, š.p.

zodpovedná osoba:

odborná organizácia rezortu:
zodpovedná osoba:

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

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

Kategória limitu

limit:
Územia 200 m od hranice lesných porastov a plochy nelesnej drevinovej
vegetácie charakteru lesa

C

kompetentný rezort:
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:
Požadované odstupové vzdialenosti v konkrétnej lokalite VE a VP budú spresnené v procese EIA na
základe ornitologického prieskumu

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 ložiskové územia a chránené územia na osobitné zásahy do zemskej
kôry

C

kompetentný rezort:
Ministerstvo hospodárstva SR
zodpovedná osoba:

vykonávací orgán/úrad:
Hlavný banský úrad
zodpovedná osoba:

odborná organizácia rezortu:

zodpovedná osoba:

legislatívny predpis (zákon, vyhláška, ...);
Zákon č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o
odborný koncepčný dokument:
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:

C

Prieskumné územia

kompetentný rezort:
Ministerstvo životného prostredia SR
zodpovedná osoba:

vykonávací orgán/úrad:
MŽP SR - Sekcia geológie a prírodných zdrojov
zodpovedná osoba:

odborná organizácia rezortu:
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
zodpovedná osoba:

legislatívny predpis (zákon, vyhláška, ...); zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický
odborný koncepčný dokument:
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:

C

Územia geoparkov

kompetentný rezort:

Ministerstvo životného prostredia SR

zodpovedná osoba:

vykonávací orgán/úrad:

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra

zodpovedná osoba:

odborná organizácia rezortu:

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra

zodpovedná osoba:

legislatívny predpis (zákon, vyhláška, ...); Uznesenie vlády SR č. 740/2008 k návrhu koncepcie
odborný koncepčný dokument:
geoparkov v SR
znenie limitu v legislatíve resp. v odbornom
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

