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Zákon  č. 364/2004 Z. z o vodách 
a o zmene a doplnení 

zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 
Zb. o priestupkoch v znení neskorších 

predpisov (vodný zákon)

Zákon č. 305/2018 Z. z. o chránených 
oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o 

zmene a doplnení neskorších predpisov



Zákon č. 305/2018 Z. z.

V chránenej vodohospodárskej oblasti musia byť plánované a 
vykonávané hospodárske záujmy, výrobné záujmy, dopravné 
záujmy a iné záujmy, len ak sa zabezpečí účinnejšia ochrana 
povrchových vôd a podzemných vôd, ochrana podmienok ich 
tvorby, výskytu, prirodzenej akumulácie a obnovy zásob 
povrchových vôd a podzemných vôd. 

Tieto záujmy a činnosti musia byť premietnuté v koncepciách 
rozvoja územia a v územnoplánovacej dokumentácii.
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Obmedzenia činnosti

• Nové priemyselné zdroje, v ktorých sa vyrábajú alebo na výrobu používajú
znečisťujúce látky

• Ropovody, produktovody na prepravu znečisťujúcich látok, sklady ropných látok

• Veľkokapacitné farmy alebo sústredenia menších fariem

• Vykonávanie plošného odvodnenia lesných pozemkov v rozsahu, ktorým sa
narušia vodné pomery

• Odvodňovanie poľnohospodárskych pozemkov vo výmere väčšej ako 50 ha

• Ťažiť štrky, piesky alebo vykonávať iné zemné práce, ktorými môže dôjsť k
odkrytiu súvislej hladiny podzemnej vody

• Budovať skládky na nebezpečný odpad a zariadenia na zneškodňovanie odpadov

• Aplikovať prípravky na ochranu rastlín, ktorých použitie je v CHVO zakázané
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Vodný zákon a orgán štátnej vodnej správy                             

§ 58 Základné ustanovenia

Orgány štátnej vodnej správy sú:

•ministerstvo

•okresné úrady v sídle kraja

•okresné úrady

• inšpekcia

•obce
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Stavebný zákon  - obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie (1)             

§ 16 Orgány územného plánovania

• Územnoplánovaciu dokumentáciu obstarávajú orgány územného 
plánovania

• Orgánmi územného plánovania sú obce, samosprávne kraje a krajské 
stavebné úrady

• Ústredným orgánom územného plánovania je ministerstvo

• Orgánom územného plánovania, ktorý obstaráva územné plány 
vojenských obvodov, je Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 
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Stavebný zákon  - obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie (2)             

§ 17

Orgány územného plánovania sú povinné obstarávať územnoplánovaciu 
dokumentáciu v súlade s potrebami územného rozvoja a starostlivosti o životné 
prostredie v primeranom a hospodárnom rozsahu. Územné plány obcí a územné 
plány zón sa obstarávajú vždy na výstavbu nových obcí, na umiestnenie 
verejnoprospešných stavieb a na podstatnú prestavbu, dostavbu alebo asanáciu 
existujúcich obcí alebo ich častí s cieľom zlepšiť životné prostredie, zabezpečiť 
ekologickú stabilitu a trvalo udržateľný rozvoj

Orgány územného plánovania obstarávajú územnoplánovaciu dokumentáciu:

• z vlastného podnetu

• z podnetu iných orgánov štátnej správy a obcí

• z podnetu fyzických osôb alebo právnických osôb
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Stavebný zákon  - obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie (3)          

§ 19b Prípravné práce

• Prípravné práce vykonáva orgán územného plánovania, ktorý obstaráva 
územnoplánovaciu dokumentáciu a zabezpečuje ich v spolupráci s ostatnými 
orgánmi štátnej správy, orgánmi samosprávnych krajov, obcami a právnickými 
osobami a fyzickými osobami, ktoré sa podieľajú na využívaní územia

• Na základe prípravných prác orgán územného plánovania, ktorý obstaráva 
územnoplánovaciu dokumentáciu, zabezpečí spracovanie prieskumov a rozborov 
nevyhnutných na spracovanie zadania, konceptu a návrhu územnoplánovacej 
dokumentácie
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Stavebný zákon  - obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie (4)               

§ 19c Prieskumy a rozbory

• Cieľom prieskumov a rozborov je, najmä na základe 
územnoplánovacích podkladov a záväzných ostatných podkladov, 
získanie poznatkov o stave a možnostiach vývoja priestorového 
usporiadania a funkčného využívania územia, určenie problémov a 
stretov záujmov v riešenom území potrebných na spracovanie 
zadania, konceptu a návrhu územnoplánovacej dokumentácie

• Pre územný plán regiónu a územný plán obce sa v rámci prieskumov a 
rozborov spracúva optimálne priestorové usporiadanie a funkčné 
využívanie územia s prihliadnutím na krajinno-ekologické, kultúrno-
historické a socio-ekonomické podmienky  
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Ďakujem za pozornosť

Otázky?
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