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409
ZÁKON
z 2. decembra 2014,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona
Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorích predpisov
(vodný zákon) v znení neskorích predpisov a ktorým sa dopåòa zákon è. 401/1998 Z. z.
o poplatkoch za zneèisovanie ovzduia v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona
Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorích predpisov (vodný zákon) v znení zákona è. 587/2004 Z. z., zákona è. 230/2005 Z. z.,
zákona è. 479/2005 Z. z., zákona è. 532/2005 Z. z., zákona è. 359/2007 Z. z., zákona è. 514/2008 Z. z., zákona è. 515/2008 Z z., zákona è. 384/2009 Z. z., zákona
è. 134/2010 Z. z., zákona è. 556/2010 Z. z., zákona
è. 258/2011 Z. z., zákona è. 408/2011 Z. z., zákona
è. 306/2012 Z. z., zákona è. 180/2013 Z. z. a zákona
è. 35/2014 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 1 sa vkladá nový odsek 1, ktorý znie:
(1) Voda ako ivotne dôleitá zloka ivotného prostredia je nenahradite¾ná surovina a prírodné bohatstvo, ktorá má strategický význam pre bezpeènos tátu,1) a ktorej nedostatok môe spôsobi ohrozenie
ivota a zdravia obyvate¾stva1a) alebo ohrozi plnenie
základných funkcií tátu..
Doterajie odseky 1 a 2 sa oznaèujú ako odseky 2 a 3.
Poznámky pod èiarou k odkazom 1 a 1a znejú:

1) Èl. 1 ods. 3 ústavného zákona è. 227/2002 Z. z. o bezpeènosti
tátu v èase vojny, vojnového stavu, výnimoèného stavu a núdzového stavu.
1a
) § 3 písm. e) zákona è. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona è. 387/2002 Z. z. o riadení tátu v krízových situáciách mimo èasu vojny a vojnového stavu
v znení neskorích predpisov..

2. V § 1 ods. 2 písm. a) sa nad slovom ekosystémov
odkaz 1 nahrádza odkazom 1b.
Doterajia poznámka pod èiarou k odkazu 1 sa oznaèuje ako poznámka pod èiarou k odkazu 1b.
3. V § 1 sa odsek 2 dopåòa písmenom h), ktoré znie:
h) vyuívanie vody s oh¾adom na jej strategický a bezpeènostný význam pre tát, na verejný záujem, potravinovú bezpeènos tátu a na jej prednostné urèenie pod¾a § 3 ods. 4..
4. § 1 sa dopåòa odsekom 4, ktorý znie:
(4) Tento zákon upravuje podmienky prepravy vody
odobranej z vodných útvarov nachádzajúcich sa na
území Slovenskej republiky cez hranice Slovenskej republiky na osobnú spotrebu a na poskytnutie humanitárnej pomoci a pomoci v núdzových stavoch.1c).

Poznámka pod èiarou k odkazu 1c znie:

1c) Èl. 4 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky..

5. V § 2 písm. k) sa vypúajú slová ktorá nie je hromadená v umpách,.
6. V § 2 písm. v) a w), § 31 ods. 4 písm. a) druhom
bode, § 38 ods. 2 a 6, § 39 ods. 9 a § 74 ods. 1 písm. e)
sa slová obzvlá kodlivé látky vo vetkých tvaroch
nahrádzajú slovami prioritné nebezpeèné látky v príslunom tvare.
7. V § 2 písmeno x) znie:
x) vyuite¾ným zdrojom podzemnej vody je celkový
dlhodobý priemerný roèný prítok do útvaru podzemnej vody zmenený o dlhodobý roèný odtok potrebný na dosiahnutie cie¾ov ekologickej kvality v povrchových vodách, ktoré sú s ním spojené a ktoré sú
ustanovené v § 5 tak, aby sa zabránilo výraznému
zhoreniu ekologického stavu takýchto vôd a akémuko¾vek výraznému pokodeniu s nimi spojených
suchozemských ekosystémov,.
8. V § 2 písm. y) sa slová ZOZNAME III nahrádzajú
slovami ZOZNAME II.
9. V § 2 písmená aa), ab), ao), ap), as) a at) znejú:
aa) zneèisujúcou látkou je akáko¾vek látka, ktorá je
schopná spôsobi zneèistenie; zneèisujúce látky
sú najmä látky uvedené v ZOZNAME I prílohy è. 1,
ab) hodnotou emisného limitu je mnostvo vyjadrené
urèitými pecifickými parametrami, napríklad
mnostvom, koncentráciou alebo úrovòou emisie,
ktoré sa nesmú prekroèi poèas jedného alebo viacerých èasových období (ïalej len limitná hodnota
zneèistenia); limitnú hodnotu zneèistenia mono
urèi aj pre urèité skupiny, druhy alebo kategórie
látok najmä pre látky identifikované ako prioritné
látky,
ao) prahovou hodnotou je norma kvality podzemných
vôd urèená pod¾a § 4c,
ap) významným a trvalo vzostupným trendom je kadý
tatisticky a environmentálne významný nárast
koncentrácie zneèisujúcej látky, skupiny zneèisujúcich látok alebo indikátora zneèistenia
v podzemných vodách, pre ktorý sa pod¾a § 4c urèí
potreba zvrátenia jeho trendu,
as) základnou úrovòou je priemerná hodnota meraná
aspoò poèas referenèných rokov 2007 a 2008 na
základe schválených programov monitorovania
vôd pod¾a § 4b ods. 2 písm. c) a § 13 ods. 3 písm. f)
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a ustanovených pod¾a veobecne záväzného predpisu vydaného pod¾a § 81 ods. 2 písm. a), alebo ak
ide o látky identifikované po uplynutí týchto referenèných rokov, poèas prvého obdobia, pre ktoré
je dostupné reprezentatívne referenèné obdobie
monitorovaných údajov,
at) kombinovaným prístupom je regulácia vypúaní
a emisií do povrchových vôd na základe najlepích
dostupných techník3a) alebo prísluných hodnôt
emisného limitu alebo pri difúznych vplyvoch regulácií, ak je to úèelné, uplatòovanie najlepích
environmentálnych postupov pod¾a osobitných
predpisov,3b).
Poznámky pod èiarou k odkazom 3a a 3b znejú:

3a) Zákon è. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole
zneèisovania ivotného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
3b
) Zákon è. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 442/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov..

10. Poznámky pod èiarou k odkazom 6 a 7 znejú:

6) § 17 zákona è. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorích predpisov.
7
) Zákon è. 538/2005 Z. z. o prírodných lieèivých vodách, prírodných lieèebných kúpe¾och, kúpe¾ných miestach a prírodných
minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorích predpisov..

11. V § 4 ods. 2 písm. b) prvom bode sa nad slovo
vodu umiestòuje odkaz 10.
Poznámka pod èiarou k odkazu 10 znie:

10) Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 269/2010 Z. z.,
ktorým sa ustanovujú poiadavky na dosiahnutie dobrého
stavu vôd v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky
è. 398/2012 Z. z..

12. Poznámka pod èiarou k odkazu 13 znie:

13) Zákon è. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 84 /2014
Z. z..

13. V § 4c odsek 11 znie:
(11) Prahové hodnoty podzemných vôd sa musia
urèi v súlade s podmienkami pod¾a odseku 13 pre zneèisujúce látky, skupiny zneèisujúcich látok a ukazovatele zneèistenia, ktoré boli identifikované ako faktor,
ktorý prispieva k charakterizácii útvaru podzemných
vôd alebo skupiny útvarov podzemných vôd ako útvarov, ktorým hrozí nedosiahnutie dobrého chemického
stavu podzemnej vody, minimálne na základe Zoznamu
zneèisujúcich látok alebo iónov a ich ukazovate¾ov
uvedeného v prílohe è. 1b. Ak výsledky monitorovania
v reprezentatívnych monitorovacích miestach prekroèia prahové hodnoty, naznaèí to riziko nesplnenia jednej z podmienok alebo viacero podmienok na dosiahnutie dobrého chemického stavu podzemných vôd
ustanovenom vo veobecne záväznom predpise vydanom pod¾a § 81 ods. 1 písm. i)..
14. V § 4c ods. 12 sa za slová odseku 13 vkladá èiarka a slová pri zoh¾adnení ich vplyvu sa nahrádzajú
slovami prièom sa musí vzia do úvahy najmä ich
vplyv.
15. V § 4c ods. 13 úvodná veta znie: Pri urèení prahových hodnôt sa musia vzia do úvahy tieto podmien-
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ky: a v písm. c) sa slová minimálny zoznam uvedený
v prílohe è. 1b, nahrádzajú slovami minimálne Zoznamu zneèisujúcich látok alebo iónov a ich ukazovate¾ov uvedený v prílohe è. 1b.
16. V § 4c odsek 21 znie:
(21) Poèiatoèný bod zvrátenia trendu sa definuje
ako percentuálny podiel úrovne noriem kvality podzemných vôd uvedených v prílohe è. 1a a prahových
hodnôt pod¾a odsekov 11 a 16 na základe identifikovaného trendu a s ním spojeného rizika pre ivotné prostredie pod¾a veobecne záväzného predpisu vydaného
pod¾a § 81 ods. 2 písm. m)..
17. V § 6 odseky 5 a 6 znejú:
(5) Ten, kto odoberá povrchovú vodu alebo podzemnú vodu z jedného odberného miesta v mnostve nad
15 000 m3 roène alebo nad 1 250 m3 mesaène na uspokojovanie osobných potrieb domácnosti a ten, kto na
podnikate¾skú èinnos odoberá povrchovú vodu alebo
podzemnú vodu alebo vyuíva osobitné vody, je povinný oznamova údaje o týchto odberoch a údaje urèené
v povolení pod¾a § 21 ods. 2 písm. b) a c) raz roène poverenej osobe, ktorá ich poskytne správcovi vodohospodársky významných vodných tokov.
(6) Ten, kto vypúa odpadové vody alebo osobitné
vody do povrchových vôd alebo podzemných vôd
v mnostve nad 10 000 m3 roène alebo nad 1 000 m3 mesaène z domácnosti a ten, kto pri podnikate¾skej èinnosti produkuje a vypúa odpadové vody, osobitné
vody alebo geotermálne vody do povrchových vôd alebo
podzemných vôd, je povinný oznamova údaje o týchto
vypúaných vodách a údaje urèené v povolení pod¾a
§ 21 ods. 2 písm. d) raz roène poverenej osobe, ktorá ich
poskytne správcovi vodohospodársky významných
vodných tokov..
18. Poznámky pod èiarou k odkazom 16 a 18 znejú:

16) Zákon è. 569/2007 Z. z. v znení neskorích predpisov.
17
) Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú poiadavky na vodu urèenú na ¾udskú
spotrebu a kontrolu kvality vody urèenej na ¾udskú spotrebu
v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 496/2010
Z. z.
18
) § 19 ods. 1 a 2 zákona è. 355/2007 Z. z. v znení neskorích
predpisov..

19. V § 8 ods. 5 sa slová § 36 ods. 5, 12 a 14 nahrádzajú slovami § 36 ods. 8, 15 a 17.
20. V § 9 ods. 2 sa slová Ministerstvo pôdohospodárstva nahrádzajú slovami Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka.
21. V § 9 sa vypúa odsek 3.
22. V § 11 ods. 8 písmeno b) znie:
b) sledovanie výskytu, mnostva a kvality odkrytých
podzemných vôd na základe výsledkov ich monitorovania; ten, kto vykonáva èinnos, ktorou sa odkrýva hladina podzemných vôd, zabezpeèuje prostredníctvom akreditovaného laboratória monitorovanie
odkrytých podzemných vôd na vlastné náklady, a to
aj po ukonèení èinnosti v rozsahu a lehote, ktorú
urèí orgán tátnej vodnej správy v povolení na niektoré èinnosti pod¾a § 23, a výsledky tohto monitorovania poskytuje orgánom tátnej vodnej správy,.
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23. § 11 sa dopåòa odsekom 10, ktorý znie:
(10) Správca vodohospodársky významných vodných tokov je pri výkone vodohospodárskeho manamentu povodí oprávnený vstupova na pozemky v súvislosti
so starostlivosou o odkryté podzemné vody..
24. V § 12 odseky 2 a 3 znejú:
(2) V rámci vodného plánovania sa vyhotovuje Vodný plán Slovenska, ktorý pozostáva z plánov manamentu povodí, ktorými sú
a) Plán manamentu povodia Dunaja, ktorý obsahuje
plány manamentu èiastkových povodí pod¾a § 11
ods. 4,
b) Plán manamentu povodia Visly, ktorý obsahuje
plán manamentu èiastkového povodia Dunajca
a Popradu pod¾a § 11 ods. 5.
(3) Súèasou Vodného plánu Slovenska sú programy opatrení na dosiahnutie environmentálnych cie¾ov
(ïalej len program opatrení)..
25. V § 13 ods. 2 sa za slovo spoloèností vkladá
èiarka a slová a iných intitúcií sa nahrádzajú slovami ochrany rybárstva a iných organizácií, ktorých
predmetom èinnosti je ochrana vôd a vodných ekosystémov..
26. V § 14 ods. 3 prvá veta znie: Vodný plán Slovenska schva¾uje vláda Slovenskej republiky (ïalej len
vláda)..
27. V § 15 ods. 7 písmeno k) znie:
k) sú výsledkom zásahov do povrchových vôd, ktorých
cie¾om je aj zmierni úèinky povodní a sucha a na
úèely vodného hospodárstva a správy vodných ciest
aj na medzinárodnej úrovni; takéto zásahy sa vykonávajú pod¾a § 5 ods. 3, § 23, § 48 a 49..
28. Poznámka pod èiarou k odkazu 22 znie:

22) Zákon è. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja
v znení zákona è. 309/2014 Z. z..

29. V § 16 odsek 6 znie:
(6) Za nesplnenie environmentálnych cie¾ov sa nepovauje
a) doèasné zhorenie stavu vodných útvarov v dôsledku výnimoèných okolností prírodného pôvodu alebo
iných nepredvídate¾ných prírodných okolností najmä povodní, dlhodobého sucha alebo mimoriadneho
zhorenia kvality vôd (ïalej len výnimoèná okolnos), ak sú súèasne splnené vetky tieto podmienky:
1. uskutoènia sa primerané opatrenia, ktorými sa
zabráni ïaliemu zhorovaniu stavu útvaru povrchovej vody alebo stavu útvaru podzemnej
vody, a ktorými sa neohrozí dosiahnutie environmentálnych cie¾ov v iných útvaroch povrchovej
vody alebo v útvaroch podzemnej vody, ktoré nie
sú ovplyvnené týmito výnimoènými okolnosami,
2. plán manamentu povodia obsahuje podmienky
a popis ukazovate¾ov, za ktorých mono okolnosti
oznaèi za výnimoèné okolnosti,
3. program opatrení obsahuje opatrenia, ktoré je
potrebné uskutoèni pri výnimoèných okolnostiach; tieto opatrenia nesmú ohrozi obnovu pôvodného stavu útvaru povrchovej vody alebo út-
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varu podzemnej vody po skonèení výnimoèných
okolností,
4. kadoroène sa preskúmajú úèinky výnimoèných
okolností a s prihliadnutím na environmentálne
ciele sa vykonajú opatrenia s cie¾om èo najskôr
obnovi taký stav útvaru povrchovej vody alebo
stav útvaru podzemnej vody, aký bol pred výnimoènými okolnosami,
5. súhrn úèinkov výnimoèných okolností a opatrení
pod¾a prvého a tvrtého bodu sa uvedie v nasledujúcom aktualizovanom pláne manamentu povodia,
b) ak neúspech pri dosahovaní dobrého stavu podzemnej vody, dobrého ekologického stavu alebo dobrého
ekologického potenciálu, alebo pri predchádzaní
zhorenia stavu útvaru povrchovej vody alebo podzemnej vody je dôsledkom nových zmien fyzikálnych
vlastností útvaru povrchovej vody alebo zmien úrovne hladiny útvarov podzemnej vody, alebo ak sa nepodarí zabráni zhoreniu stavu útvaru povrchovej
vody z ve¾mi dobrého stavu na dobrý stav v dôsledku
nových trvalo udrate¾ných rozvojových èinností
èloveka a sú splnené súèasne vetky tieto podmienky:
1. uskutoènia sa vetky realizovate¾né kroky na obmedzenie nepriaznivého dopadu na stav útvaru
povrchovej vody alebo stav útvaru podzemnej
vody,
2. dôvody úprav alebo zmien útvarov povrchovej
vody alebo útvarov podzemnej vody sú menovito
uvedené a vysvetlené v pláne manamentu povodia (§ 13) a environmentálne ciele sa vyhodnotia
kadých es rokov,
3. dôvody pre tieto úpravy alebo zmeny sú nadradeným verejným záujmom alebo prínos z dosiahnutia cie¾ov pod¾a § 5 pre ivotné prostredie a spoloènos prevauje nad prínosom nových úprav alebo
zmenami pre ¾udské zdravie, udraním ¾udskej
bezpeènosti alebo trvalo udrate¾ným rozvojom a
4. oèakávané prínosy týchto úprav alebo zmien vodného útvaru nie je moné z dôvodov technickej
realizovate¾nosti alebo neprimeraných nákladov
dosiahnu inými prostriedkami, ktoré sú podstatne lepou environmentálnou vo¾bou..
30. V § 17 ods. 1 sa za písmeno i) vkladá nové písmeno j), ktoré znie:
j) pouívanie povrchových vôd alebo podzemných vôd
pri abe alebo úprave piesku, trku alebo iných nevyhradených nerastov,.
Doterajie písmeno j) sa oznaèuje ako písmeno k).
31. Za § 17 sa vkladá § 17a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 17a
Preprava vody na osobnú spotrebu
a preprava vody na poskytnutie humanitárnej
pomoci a pomoci v núdzových stavoch
(1) Vyuívanie vody odobratej z vodných útvarov nachádzajúcich sa na územní Slovenskej republiky na
prepravu dopravnými prostriedkami alebo potrubím
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cez hranice Slovenskej republiky sa zakazuje1c) okrem
prípadov uvedených v odsekoch 2 a 5.
(2) Preprava vody odobratej z vodných útvarov nachádzajúcich sa na území Slovenskej republiky cez
hranice Slovenskej republiky je moná len na osobnú
spotrebu a na poskytnutie humanitárnej pomoci24a)
a pomoci v núdzových stavoch.24b)
(3) Preprava vody odobratej z vodných útvarov nachádzajúcich sa na území Slovenskej republiky cez
hranice Slovenskej republiky na osobnú spotrebu je
moná na pouitie na pitné úèely v objeme najviac
20 litrov na osobu.
(4) Preprava vody odobratej z vodných útvarov nachádzajúcich sa na území Slovenskej republiky cez
hranice Slovenskej republiky na poskytnutie humanitárnej pomoci a pomoci v núdzových stavoch je moná
len za splnenia podmienok:
a) výber vodného útvaru na odber vody musí by uskutoènený s oh¾adom na jeho stav, ktorý sa nesmie odberom vody zhori,
b) musí by zachované prednostné urèenie vodného útvaru na odber vody na pitné úèely pre obyvate¾ov
Slovenskej republiky,
c) odberom vody z vodného útvaru nesmie by ohrozené zabezpeèenie súèasnej potreby a výh¾adovej potreby vody pre obyvate¾ov na pitné úèely a na iné
vyuívanie vody z dotknutého vodného útvaru.
(5) Poskytnutie humanitárnej pomoci a pomoci v núdzových stavoch pod¾a odseku 4 sa obmedzuje na èas
nevyhnutný na ich zabezpeèenie..
Poznámky k odkazom 24a a 24b znejú:

24a) Zákon è. 617/2007 Z. z. o oficiálnej rozvojovej pomoci a o doplnení zákona è. 575/2001 Z. z. o organizácii èinnosti vlády
a organizácii ústrednej tátnej správy v znení neskorích
predpisov v znení zákona è. 545/2010 Z. z.
24b
) Ústavný zákon è. 227/2002 Z. z. o bezpeènosti tátu v èase
vojny, vojnového stavu, výnimoèného stavu a núdzového stavu v znení neskorích predpisov..

32. V § 18 odsek 4 znie:
(4) Jednoduchým vodným zariadením na odbery povrchových vôd je prenosná nádoba. Jednoduchým vodným zariadením na zachytávanie zrákových vôd sú záchytné priekopy a nádre na zachytenie týchto vôd zo
spevnených plôch..
33. V § 18 ods. 6 prvej vete sa na konci pripájajú tieto
slová: a ak to vyaduje zabezpeèenie funkcie vodného
toku a zachovanie vodných ekosystémov v òom..
34. Poznámka pod èiarou k odkazu 25 znie:

25) § 3 zákona è. 355/2007 Z. z..

35. V § 19 ods. 2 a § 77 ods. 1 písm. a) sa slová urèených na hospodársky chov rýb nahrádzajú slovami
osobitne vhodných na chov rýb.
36. V § 19 ods. 6, § 27 ods. 1 písm. b) a c), § 31 ods. 4
písm. a) prvom a treom bode, nadpise § 39, § 39 ods. 1,
2, 6 a 8, § 41 ods. 7 písm. a) a b), § 62 ods. 2 písm. c) a f),
§ 65, § 66 ods. 6, § 70 ods.1 a ods. 7 písm. a), d) a e), § 73
ods.11, § 74 ods.1 písm. i) a § 81 ods. 2 písm. g) sa slová
kodlivé látky a obzvlá kodlivé látky vo vetkých
tvaroch nahrádzajú slovami zneèisujúce látky v príslunom tvare.
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37. V § 21 ods. 1 písm. c) sa slová odpadových vôd
a osobitných vôd nahrádzajú slovami odpadových
vôd, osobitných vôd a geotermálnych vôd.
38. V § 21 ods. 1 sa za písmeno h) vkladá nové písmeno i), ktoré znie:
i) na pouívanie povrchových vôd alebo podzemných
vôd pri abe alebo úprave piesku, trku alebo iných
nevyhradených nerastov..
Doterajie písmeno i) sa oznaèuje ako písmeno j).
39. V § 21 ods. 2 uvádzacie vety znejú: Povolenie na
osobitné uívanie vôd, ktoré mono vykonáva len
s uívaním vodnej stavby, mono vyda len súèasne so
stavebným povolením v spoloènom konaní, ak nejde
o existujúcu alebo povolenú vodnú stavbu. Pri podaní
odvolania proti povoleniu na osobitné uívanie vôd, konanie o vydanie stavebného povolenia na vodnú stavbu
sa preruuje do dòa, keï nadobudne právoplatnos
rozhodnutie o odvolaní proti povoleniu na osobitné
uívanie vôd. Povolenie na osobitné uívanie vôd vydáva orgán tátnej vodnej správy fyzickým osobám
a právnickým osobám na urèitý èas. Orgán tátnej vodnej správy urèí úèel, rozsah, èas povolenia na osobitné
uívanie vôd, povinnosti a podmienky, za ktorých sa
vydáva, prièom v povolení.
40. V § 21 ods. 2 písmeno b) znie:
b) na odber povrchových vôd a podzemných vôd
v mnostve uvedenom v § 6 ods. 5 urèí povinnos
mera odoberané mnostvo vôd, nevyuité mnostvo
podzemných vôd v prameni a hladinu podzemnej
vody vodárenského zdroja; ak meracie zariadenie
nemono z technických alebo prevádzkových dôvodov intalova, alebo dôjde k poruche meradla, odoberané mnostvo sa odvodí pod¾a spotreby elektrickej energie na pohon èerpadiel, a ak nemono urèi
mnostvo ani týmto spôsobom, vychádza sa z mnostva
odberu pod¾a vydaného povolenia,.
41. V § 21 ods. 2 písm. d) sa slová odpadových vôd
a osobitných vôd urèí miesto a spôsob ich vypúania,
mnostvo vypúaných odpadových vôd a osobitných
vôd nahrádzajú slovami odpadových vôd, osobitných
vôd a geotermálnych vôd urèí miesto a spôsob ich vypúania, mnostvo vypúaných odpadových vôd,
osobitných vôd a geotermálnych vôd a slová § 36
ods. 9 sa nahrádzajú slovami § 36 ods. 12.
42. V § 21 ods. 3 písm. c) sa slová pri záchranných
prácach, mimoriadnych udalostiach, poiaroch a iných
ivelných pohromách nahrádzajú slovami poèas vykonávania záchranných prác pri poiari alebo inej mimoriadnej udalosti.
43. V § 21 odsek 4 znie:
(4) Povolenie na odber povrchových vôd alebo podzemných vôd mono vyda na desa rokov. Povolenie na
vypúanie odpadových vôd, osobitných vôd alebo geotermálnych vôd do povrchových vôd sa vydáva najviac
na desa rokov, a ak odpadové vody obsahujú prioritné
nebezpeèné látky, najviac na es rokov. Povolenie na
vypúanie odpadových vôd, osobitných vôd a geotermálnych vôd do podzemných vôd sa vydáva najviac na
es rokov..
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44. V § 21 ods. 7 písm. a) sa slová vo vodnom nahrádzajú slovami v celom vodnom a v písm. b) sa na
konci pripájajú tieto slová: a rozhodnutím ministerstva o schválení závereènej správy31a) s výpoètom
mnostiev podzemnej vody..
Poznámka pod èiarou k odkazu 31a znie:

31a) § 18 zákona è. 569/2007 Z. z. v znení neskorích predpisov..

45. V § 23 sa odsek 1 dopåòa písmenom d), ktoré znie:
d) odkrytie hladiny podzemných vôd v dôsledku aby
piesku, trku alebo iných nevyhradených nerastov..
46. V § 23 odsek 2 znie:
(2) Povolenie pod¾a odseku 1 písm. a) a b) nie je potrebné, ak tieto èinnosti zabezpeèuje správca vodného
toku v súvislosti so správou vodného toku; správca
vodného toku pri zabezpeèovaní týchto èinností prihliada na povinnosti pod¾a § 48 ods. 6..
47. § 24 sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
(3) Na konanie o zmene alebo zruení povolenia na
osobitné uívanie vôd sa vzahujú ustanovenia § 21
a 22 primerane..
48. V § 26 odsek 1 znie:
(1) Povolenie orgánu tátnej vodnej správy sa
vyaduje na uskutoènenie vodnej stavby , jej zmenu,
zmenu v uívaní, zruenie alebo odstránenie vodnej
stavby. Povolenie na vodnú stavbu mono vyda len, ak
je vydané povolenie na osobitné uívanie vôd, ak sa
pod¾a tohto zákona vyaduje, alebo sa povolenie na
osobitné uívanie vôd povo¾uje najneskôr so stavebným povolením. Na uskutoènenie stavebných úprav na
vodnej stavbe postaèuje ohlásenie orgánu tátnej vodnej správy. Orgán tátnej vodnej správy môe urèi, e
ohlásenú stavebnú úpravu mono uskutoèni len na
základe stavebného povolenia. Na konanie vo veci ohlásenia sa vzahuje osobitný predpis.31b) Na uskutoènenie jednoduchého vodného zariadenia sa nevyaduje
povolenie orgánu tátnej vodnej správy ani ohlásenie
orgánu tátnej vodnej správy..
Poznámka pod èiarou k odkazu 31b znie:

31b) § 57 zákona è. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorích predpisov..

49. Poznámka pod èiarou k odkazu 32 znie:

32) § 66 zákona è. 50/1976 Zb. v znení neskorích predpisov..

50. V § 26 ods. 5 sa za prvú vetu vkladá nová druhá
veta, ktorá znie: Nová vodná stavba musí zabezpeèi
prirodzený pohyb rýb a vodných ivoèíchov; to neplatí,
ak ide o rybníky, rybochovné zariadenia umiestnené
mimo koryta vodného toku alebo malé vodné nádre
osobitne vhodné na chov rýb a vodné stavby, ak to
nemono zabezpeèi z dôvodov pod¾a § 16 ods. 6..
51. V § 26 odsek 8 znie:
(8) Pri povo¾ovaní výstavby vodovodného potrubia
verejného vodovodu alebo stokovej siete verejnej kanalizácie mimo zastavaného územia obce orgán tátnej
vodnej správy rozhodne o podmienkach, za akých ich
mono uskutoèni a prevádzkova na cudzom pozemku; oprávnenia stavebníka na uskutoènenie vodnej
stavby vznikajú nadobudnutím právoplatnosti takého-
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to rozhodnutia. K vodnej stavbe povolenej pod¾a
predchádzajúcej vety mono urèi pásmo ochrany verejného vodovodu a verejnej kanalizácie pod¾a osobitného predpisu,37a) ak to vyplýva z podmienok územného rozhodnutia a jej umiestnenia a na základe
písomnej dohody s vlastníkmi dotknutých nehnute¾ností..
Poznámka pod èiarou k odkazu 37a znie:

37a) § 19 zákona è. 442/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov..

52. Poznámky pod èiarou k odkazom 38 a 39 znejú:

38) § 2 zákona è. 569/2007 Z. z.
39
) Zákon è. 326/2005 Z. z. v znení neskorích predpisov..

53. V § 30 ods. 2 sa vypúajú slová (ïalej len vlastník) a v ods. 3 sa za slovo vlastníkom vkladá èiarka
a slová správcom alebo nájomcom.
54. V § 31 ods. 4 písm. a) prvom bode sa vypúajú
slová a nových priemyselných zdrojov, ak sa uplatnia
najlepie dostupné techniky zabezpeèujúce vysoký
stupeò ochrany vôd, a iestom bode sa na konci pripájajú tieto slová: alebo stavby sústredených meních
fariem.
55. V § 31 ods. 4 písm. f) sa slová sa odkryje súvislá
hladina podzemných vôd nahrádzajú slovami môe
dôjs k odkrytiu súvislej hladiny podzemnej vody.
56. V § 31 sa odsek 4 dopåòa písmenom i), ktoré znie:
i) stava alebo rozirova stavby, ktoré si vyadujú poèas výstavby alebo prevádzky peciálne oetrovanie
porastov zneèisujúcimi látkami uvedenými v ZOZNAME I prílohy è. 1..
57. V § 31 odsek 6 znie:
(6) Existujúce stavby a zariadenia uvedené v odseku 4 písm. a) treom a iestom bode mono rekontruova a modernizova, ak sa tým dosiahne úèinnejia
ochrana vôd a vodných pomerov oproti súèasnému stavu, odstráni sa pôvodný zdroj zneèistenia a uplatnia sa
pritom najlepie dostupné techniky, ktoré zabezpeèia
vysoký stupeò ochrany vôd..
58. Poznámky pod èiarou k odkazom 44 a 45 znejú:

44) Zákon è. 355/2007 Z. z. v znení neskorích predpisov.
4 5
) § 13 zákona è. 355/2007 Z. z. v znení neskorích predpisov..

59. V § 32 ods. 4 sa slová je odborný hydrogeologický posudok nahrádzajú slovami sú závereèná správa
z podrobného hydrogeologického prieskumu a geometrický plán, ak sa pozemky tvoriace ochranné pásmo vodárenského zdroja I. stupòa rozde¾ujú alebo zluèujú.
60. V § 32 ods. 6 sa za tretiu vetu vkladá nová tvrtá
veta, ktorá znie: Pri urèovaní výky majetkovej ujmy
dohodou alebo znaleckým posudkom sa musí táto náhrada vlastníkovi po¾nohospodárskych pozemkov
a lesných pozemkov zníi o podiel nákladov, ktoré súvisia s obhospodarovaním týchto pozemkov pod¾a § 30
ods. 2 a 3..
61. V § 32 ods. 9 sa na konci pripája táto veta: Pri
zmene hraníc ochranných pásiem I. stupòa subjekty
uvedené v odseku 4 prikladajú k iadosti geometrický
plán za podmienok pod¾a odseku 4..
62. V § 36 odsek 1 znie:
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(1) Komunálne odpadové vody pred ich vypúaním
do povrchových vôd alebo podzemných vôd musia
prejs èistením, ktorým sa zabezpeèia spôsobom pod¾a
odsekov 2 a 3 poadované limitné hodnoty ukazovate¾ov zneèistenia týchto vypúaných vôd v závislosti od
ve¾kosti zdroja zneèistenia..
63. V § 36 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 a 4,
ktoré znejú:
(2) Komunálne odpadové vody, ktoré vznikajú v aglomeráciách nad 2 000 ekvivalentných obyvate¾ov, sa
musia odvádza a prejs èistením len verejnou kanalizáciou. Tam, kde výstavba verejnej kanalizácie nepredstavuje prínos pre ivotné prostredie alebo vyaduje
neprimerane vysoké náklady, mono poui individuálne systémy alebo iné primerané systémy, ktorými sa
dosiahne rovnaká úroveò ochrany ivotného prostredia ako pri odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou. Takýmito systémami sú najmä vodotesné
umpy alebo malé èistiarne odpadových vôd. Pouitie
individuálneho systému alebo iného primeraného systému v povolení pri vodotesných umpách odôvodní orgán tátnej správy a pri malých èistiaròach odpadových vôd orgán tátnej vodnej správy.
(3) Nakladanie s komunálnymi odpadovými vodami,
ktoré vznikajú v aglomeráciách meních ako 2 000 ekvivalentných obyvate¾ov, ktoré nemajú vybudovanú verejnú kanalizáciu bez primeraného èistenia alebo
v riedko osídlených oblastiach mimo aglomerácií
mono okrem verejnej kanalizácie riei aj individuálnymi systémami alebo inými primeranými systémami,
ktorými sú najmä vodotesné umpy a pre riedko osídlené oblasti aj malé èistiarne odpadových vôd s primeraným èistením tak, aby sa dosiahli environmentálne ciele pre povrchové vody a podzemné vody v súlade s § 5.
Pri nakladaní s odpadovými vodami akumulovanými vo
vodotesných umpách pod¾a odsekov 2 a 3 sa postupuje pod¾a osobitného predpisu46b), prièom tieto musia
by znekodòované v èistiarni odpadových vôd.
(4) Povolenie na stavbu iného primeraného systému
alebo individuálneho systému pod¾a odsekov 2 a 3
mono vyda len na dobu urèitú. V lokalitách, kde je vybudovaná a uvedená do prevádzky verejná kanalizácia
sa po skonèení platnosti povolenia toto predlova nebude..
Doterajie odseky 2 a 14 sa oznaèujú ako odseky 5
a 17.
Poznámka pod èiarou k odkazu 46b znie:

46b) § 4 zákona Slovenskej národnej rady è. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorích predpisov..

64. V § 36 odsek 5 znie:
(5) Aglomeráciou je územie, v ktorom je osídlenie
alebo hospodárska èinnos nato¾ko rozvinutá, e je
opodstatnené odvádza z neho komunálne odpadové
vody do èistiarne odpadových vôd alebo na iné miesto
ich koneèného vypúania..
65. V § 36 ods. 6 sa za slová 98/15/ES vkladá èiarka a slová a nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady 1882/2003/ES sa nahrádzajú slovami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) 1882/2003
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a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES)
è. 1137/2008.
66. V § 36 ods. 9 sa slová odseku 5 nahrádzajú slovami odseku 8.
67. V § 36 odsek 10 znie:
(10) Limitné hodnoty zneèistenia pri priamom vypúaní do vôd bez predchádzajúceho èistenia v èistiarni odpadových vôd platia obvykle v mieste, kde emisie
opúajú zariadenie, prièom pri ich urèovaní sa neberie
do úvahy riedenie; pri nepriamom vypúaní do vôd
mono pri urèovaní limitnej hodnoty zneèistenia pre
dotknuté zariadenia zoh¾adni úèinok èistiarne odpadových vôd za predpokladu, e je zaruèená ekvivalentná úroveò ochrany ivotného prostredia ako celku a e
nedôjde k zvýeniu úrovne zneèistenia v ivotnom prostredí. V záujme ochrany vôd a vodných pomerov môe
orgán tátnej vodnej správy pre vypúané odpadové
vody a osobitné vody urèi prípustné hodnoty zneèistenia prísnejie, ako sú limitné hodnoty zneèistenia, alebo urèi ïalie prípustné hodnoty zneèistenia..
68. V § 36 ods. 12 písmeno b) znie:
b) opráv a stavebných úprav èistiarne odpadových
vôd, stokovej siete alebo jej objektov najviac na es
mesiacov,.
69. V § 36 ods. 13 sa na konci pripája táto veta: Prívalový dáï je dáï krátkodobého trvania s ve¾kou intenzitou, ktorý má malý ploný rozsah..
70. V § 36 ods. 16 sa slová odseku 5 nahrádzajú
slovami odseku 8.
71. V § 36 ods. 16 a § 66 ods. 6 sa slová kodlivé látky alebo obzvlá kodlivé látky vo vetkých tvaroch
nahrádzajú slovami zneèisujúce látky v príslunom
tvare.
72. V § 37 ods. 1 sa vypúajú slová pod¾a osobitného predpisu.
73. V § 37 odseky 3 a 4 znejú:
(3) Vypúanie odpadových vôd a osobitných vôd
s obsahom akýchko¾vek nebezpeèných látok do podzemných vôd je zakázané. Pri identifikácii takýchto látok sa musia bra do úvahy najmä nebezpeèné látky,
ktoré patria medzi druhy alebo skupiny zneèisujúcich
látok uvedených v prvom a iestom bode ZOZNAMU I
prílohy è. 1, a látky, ktoré patria medzi druhy alebo
skupiny zneèisujúcich látok uvedených v siedmom a
deviatom bode ZOZNAMU I prílohy è. 1, ak sa povaujú
za nebezpeèné.
(4) Odpadové vody alebo osobitné vody s obsahom
zneèisujúcich látok, ktoré nie sú nebezpeèné pod¾a
prílohy è. 1, a odpadové vody alebo osobitné vody s obsahom iných zneèisujúcich látok, ktoré nie sú nebezpeèné a nie sú uvedené v prílohe è. 1, ale predstavujú
existujúce alebo moné riziko zneèistenia podzemnej
vody, mono nepriamo vypúa do útvaru podzemnej
vody, len ak sa vykonajú úèinné opatrenia na obmedzenie vstupu zneèisujúcich látok do podzemných vôd na
základe predchádzajúceho zisovania. Ten, kto nepriamo vypúa takéto vody do útvaru podzemnej vody, je
povinný vykona opatrenia, ktorými zabezpeèí, e také-
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to vstupy nespôsobia zhorenie alebo významný a trvalo vzostupný trend obsahu zneèisujúcich látok v podzemných vodách. Takéto opatrenia musia zoh¾adni
minimálne najlepie osvedèené postupy vrátane najlepích environmentálnych postupov a najlepích dostupných techník. Tento postup sa nevzahuje na vstupy zneèisujúcich látok do podzemných vôd pod¾a § 15
ods. 7..
74. V § 37 ods. 6 sa slová § 36 ods. 11 nahrádzajú
slovami § 36 ods. 14, v ods. 8 sa slová § 36 ods. 4
a 7 nahrádzajú slovami § 36 ods. 7 a 10 a v ods. 9
sa slová ods. 10 druhej vety nahrádzajú slovami
ods. 13.
75. V § 38 odsek 1 znie:
(1) Na vypúanie priemyselných odpadových vôd
alebo osobitných vôd s obsahom prioritných látok, prioritných nebezpeèných látok uvedených v ZOZNAME II
prílohy è. 1 a ïalích zneèisujúcich látok uvedených
v ZOZNAME III prílohy è. 1 do verejnej kanalizácie je
potrebné povolenie orgánu tátnej vodnej správy..
76. V § 38 ods. 3 sa slová § 36 ods. 5 nahrádzajú
slovami § 36 ods. 8.
77. V § 39 odseky 3 a 5 znejú:
(3) Ak zistené úniky spôsobujú ohrozenie vôd, ten,
kto zaobchádza s nebezpeènými látkami, ktoré patria
medzi druhy alebo skupiny zneèisujúcich látok uvedených v prvom a iestom bode ZOZNAMU I prílohy è. 1,
alebo ktoré patria medzi druhy alebo skupiny zneèisujúcich látok uvedených v siedmom a deviatom
bode ZOZNAMU I prílohy è. 1, ak sa povaujú za nebezpeèné, je povinný vykona tieto opatrenia:
a) vyhodnoti rozsah zneèistenia,
b) pravidelne sledova koncentrácie zneèisujúcej látky, ktorá spôsobila ohrozenie v podzemných vodách,
a výsledky nahlasova kadoroène orgánu tátnej
vodnej správy a na poiadanie aj poverenej osobe,
c) vypracova rizikovú analýzu, ak sa zistí riziko ohrozenia stavu vôd a stúpajúce trendy zneèisujúcich látok v podzemných vodách,
d) vykona opatrenia na zvrátenie stúpajúcich trendov
koncentrácie zneèisujúcich látok podzemných vôd
a opatrenia na nápravu, ak sa rizikovou analýzou
preukáe riziko ohrozenia ¾udského zdravia alebo
ivotného prostredia.
(4) Ten, kto pravidelne zaobchádza v rámci výrobného procesu alebo inej èinnosti s tuhými zneèisujúcimi
látkami v mnostve väèom ako 1 t alebo s kvapalnými
zneèisujúcimi látkami v mnostve väèom ako 1 m3
alebo zaobchádza s tuhými prioritnými nebezpeènými
látkami v mnostve väèom ako 0,3 t alebo s kvapalnými prioritnými nebezpeènými látkami v mnostve väèom ako 0,3 m3, je povinný vykona okrem opatrení
uvedených v odseku 2 aj tieto opatrenia:
a) zostavi plán preventívnych opatrení na zamedzenie
vzniku neovládate¾ného úniku zneèisujúcich látok
do ivotného prostredia a na postup v prípade ich
úniku (ïalej len havarijný plán), predloi ho orgánu tátnej vodnej správy na schválenie a oboznámi
s ním zamestnancov,
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b) vybavi pracoviská peciálnymi prístrojmi a prostriedkami potrebnými na znekodnenie úniku zneèisujúcich látok do vôd alebo prostredia súvisiaceho s vodou.
(5) Orgán tátnej vodnej správy môe uloi tomu,
kto zaobchádza so zneèisujúcimi látkami alebo zaobchádza
s
prioritnými
nebezpeènými
látkami
v mnostve uvedenom v odseku 4, povinnos monitorova ich vplyv na podzemné vody a spôsob oznamovania
jeho výsledkov..
78. V § 39 ods. 10 a § 61 písm. e) sa slová kodlivých
látok nahrádzajú slovami zneèisujúcich látok.
79. § 40 vrátane nadpisu znie:
§ 40
Zniovanie zneèisovania vôd
(1) Ten, kto vypúa odpadové vody s obsahom zneèisujúcich látok alebo osobitné vody s obsahom zneèisujúcich látok, alebo kto zaobchádza so zneèisujúcimi látkami alebo skupinami zneèisujúcich látok
predstavujúcich významné riziko pre vodné prostredie,
je povinný vykona potrebné opatrenia zamerané na
významnú redukciu týchto zneèisujúcich látok vo vypúaných odpadových vodách.
(2) Pri vypúaní odpadových vôd sa musia v nich obsiahnuté prioritné látky postupne zniova a prioritné
nebezpeèné látky postupne obmedzova s cie¾om zastavi ich vypúanie alebo postupne ukonèi ich emisie,
vypúanie a úniky..
80. V § 41 odsek 1 znie:
(1) Mimoriadne zhorenie kvality vôd alebo mimoriadne ohrozenie kvality vôd (ïalej len mimoriadne
zhorenie vôd) je náhle, nepredvídané a závané zhorenie alebo závané ohrozenie kvality vôd spôsobené
vypúaním odpadových vôd alebo osobitných vôd bez
povolenia alebo spôsobené neovládate¾ným únikom
zneèisujúcich látok, ktoré sa prejavujú najmä zafarbením alebo zápachom vody, tukovým povlakom, vytváraním peny na hladine, výskytom uhynutých rýb49a)
alebo výskytom zneèisujúcich látok v prostredí súvisiacom s povrchovou vodou alebo podzemnou vodou..
Poznámka pod èiarou k odkazu 49a znie:

49a) § 2 ods. 2 písm. a) zákona è. 139/2002 Z. z..

81. V § 41 ods. 2 sa slovo linku nahrádza slovami
jednotné európske èíslo a v ods. 3 a 10 sa slová záchranného integrovaného nahrádzajú slovami integrovaného záchranného.
82. V § 41 odsek 11 znie:
(11) Ten, kto sa zúèastní zisovania alebo znekodòovania mimoriadneho zhorenia vôd, je povinný poskytnú inpekcii potrebné údaje, informácie, technickú pomoc a odbornú pomoc; správca vodného toku
vykonáva za úhradu overovanie príznakov mimoriadneho zhorenia vôd vo vodnom toku a opatrenia na zachytávanie a odstraòovanie zneèisujúcich látok, uhynutých rýb, zabezpeèuje odber vzoriek vôd a ich
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rozbory a vykonáva mimoriadnu manipuláciu na vodných stavbách..
83. V § 48 ods. 4 písmeno h) znie:
h) poskytnú odber povrchových vôd z vodných tokov
na závlahy a na ich iné uívanie,.
84. Poznámka pod èiarou k odkazu 57 znie:

57) Zákon è. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodòami v znení zákona è. 180/2013 Z. z..

85. V § 48 odsek 6 znie:
(6) Pri správe vodného toku treba prihliada na
ochranu povrchových vôd a podzemných vôd v príbrenej zóne, zachovanie infiltraèných podmienok
a prvkov prirodzeného ekosystému, ochranu rybárstva
a samoèistiacu schopnos vodného toku, ochranu osobitne chránených èastí prírody a krajiny a na zachovanie rekreaènej hodnoty a estetického vzh¾adu krajiny;
èinnosti pod¾a odseku 4 písm. b) a f), ktoré sa majú vykonáva v chránených územiach58c) mimo lesných pozemkov, správca vodného toku vopred oznámi orgánu
ochrany prírody.58d).
Poznámky pod èiarou k odkazom 58c a 58d znejú:

58c) § 15 a 16 a 27 zákona è. 543/2002 Z. z. v znení neskorích
predpisov.
58d
) § 68 zákona è. 543/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov..

86. § 49 sa dopåòa odsekom 6, ktorý znie:
(6) Èinnosti pod¾a odseku 1 písm. a) a c), odsekov 2
a 5 pri správe vodného toku primerane môu vykonáva osoby, s ktorými má správca vodného toku upravený právny vzah; správca vodného toku výkon týchto
èinností riadi, kontroluje a za vykonané èinnosti zodpovedá..
87. V § 52 ods. 1 úvodnej vete sa slová stavby, prípadne ich èasti nahrádzajú slovami stavby, ich súèasti alebo ich èasti a za prvú vetu sa vkladá nová druhá veta, ktorá znie: Súèasou vodnej stavby sa
rozumie ïalí objekt, ktorý súvisí s prevádzkovým, výrobným alebo technologickým zariadením pri prevádzke vodnej stavby vrátane obsluných komunikácií
a ininierskych sietí, ktoré slúia k jej èinnosti..
88. V § 52 ods. 1 písm. c) sa za slovo hrádze vkladá
èiarka a slová vodné elektrárne, stavby na vyuívanie
hydroenergetického potenciálu vodného toku.
89. V § 53 úvodná veta znie: Vlastník vodnej stavby
pod¾a § 52 ods. 1 písm. a) a c) a g) a i) je povinný.
90. V § 53 písmená f) a g) znejú:
f) dodriava pokyny správcu vodného toku na dotknutom vodnom toku, napríklad pri nepriaznivých
úèinkoch sucha a povodní, poruchách technických
zariadení a iných prevádzkových poruchách,
g) zabezpeèova prirodzenú migráciu rýb a iných vodných ivoèíchov,.
91. V § 55 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: zákaz jazdenia motorovými vozidlami po vodných stavbách sa nevzahuje
na vozidlá správcu vodného toku a orgánu tátnej vodnej správy..
92. V § 56 odseky 3 a 5 znejú:

Strana 3449

(3) Z h¾adiska odborného technicko-bezpeènostného doh¾adu sa vodné stavby rozde¾ujú do I. a IV. kategórie pod¾a bodového systému, ktorý zoh¾adòuje význam vodnej stavby, riziko moného ohrozenia
¾udských ivotov a kôd na majetku v pri¾ahlom území
a nebezpeèenstvo vzniku porúch na vodnej stavbe. Evidenciu vodných stavieb zaradených do kategórií vedie
ministerstvo prostredníctvom tátnej organizácie, ktorá je na výkon odborného technicko-bezpeènostného
doh¾adu poverená.
(4) Kategorizácii podliehajú vodné stavby, ktoré
vzdúvajú a zadriavajú vodu, ak je objem takto vzdutej
alebo zadriavanej vody alebo zadriavaného kalu pri
odkaliskách väèí ako 1 000 m3, alebo rozdiel medzi
maximálnou monou hladinou a terénom na vzdunej
päte vodnej stavby je väèí ako 1,0 m, alebo ak ide
o ochranné hrádze prietok Q100 je väèí ako 10 m3.s-1.
Takýmito vodnými stavbami sú najmä priehrady, vodné nádre, hate, odkaliská vytvorené hrádzovým systémom, na ktoré sa odpad ukladá hydraulickým spôsobom, èerpacie stanice vnútorných vôd a hrádze, ako aj
súèasti stavieb, ktoré sú urèené na úpravu vodných tokov, na odbery vôd, na vypúanie odpadových vôd a na
iné pouívanie vôd.
(5) Ministerstvo na základe iadosti stavebníka vodnej stavby alebo vlastníka vodnej stavby zaradí alebo
preradí vodnú stavbu do niektorej zo tyroch kategórií
na základe posudku tátnej organizácie, ktorá je na výkon odborného technicko-bezpeènostného doh¾adu
ním poverená, najneskôr pred vydaním stavebného povolenia. Orgán tátnej vodnej správy môe rozhodnú
o potrebe vypracova odborný posudok pre urèenie príslunej kategórie aj keï nebudú splnené podmienky
pod¾a odseku 4..
93. V § 56 ods. 7 posledná veta znie: Pri vodných
stavbách zaradených do III. a IV. kategórie je ich vlastník alebo stavebník povinný zabezpeèi odborný
technicko-bezpeènostný doh¾ad prostredníctvom odborne spôsobilej osoby..
94. V § 56 odsek 9 znie:
(9) Pri vykonávaní odborného technicko-bezpeènostného doh¾adu je vlastník vodnej stavby alebo stavebník vodnej stavby bezodkladne povinný
a) urèi a ohlási orgánu tátnej vodnej správy odborne
spôsobilú osobu, prostredníctvom ktorej sa odborný
technicko-bezpeènostný doh¾ad vykonáva,
b) informova o zmene vlastníckych práv k vodnej stavbe orgán tátnej vodnej správy,
c) informova o zmene vlastníckych práv k vodnej
stavbe aj ministerstvom poverenú tátnu organizáciu, ktorá vedie evidenciu pod¾a odseku 3, ak ide
o vodné stavby zaradené do kategórií vodných stavieb pre výkon odborného technicko-bezpeènostného doh¾adu,
d) prizva orgán tátnej vodnej správy na prehliadku
vodnej stavby, ktorá sa pri vodných stavbách zaradených do I. kategórie vykonáva najmenej raz roène,
pri vodných stavbách zaradených do II. kategórie raz
za dva roky a pri vodných stavbách zaradených do
III. a IV. kategórie raz za tyri roky,
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e) zasla dokumenty o výsledkoch odborného technicko-bezpeènostného doh¾adu pod¾a § 81 ods. 2 písm.
h) orgánu tátnej vodnej správy, ktorý vykoná
technicko-bezpeènostný dozor..
95. § 56a vrátane nadpisu znie:
§ 56a
Odborná spôsobilos
(1) Odborná spôsobilos je súhrn teoretických vedomostí a praktických schopností, ktoré musí spåòa
hlavný zamestnanec odborného technicko-bezpeènostného doh¾adu tátnej organizácie poverenej na výkon odborného technicko-bezpeènostného doh¾adu
(§ 56 ods. 5), alebo hlavný zamestnanec odborného
technicko-bezpeènostného doh¾adu vlastníka vodnej
stavby uvedenej v § 56 ods. 4, a preukazuje sa osvedèením o odbornej spôsobilosti na výkon odborného
technicko-bezpeènostného doh¾adu (ïalej len osvedèenie o odbornej spôsobilosti). Vydaním osvedèenia
o odbornej spôsobilosti vzniká odborne spôsobilej osobe právo pouíva okrúhlu peèiatku so tátnym znakom.
(2) Ministerstvo overuje odbornú spôsobilos na výkon odborného technicko-bezpeènostného doh¾adu
odbornou skúkou pred skúobnou komisiou zloenou
z odborníkov z teórie a praxe a ude¾uje osvedèenie o odbornej spôsobilosti. Termín odbornej skúky urèuje
ministerstvo. Èlenov skúobnej komisie vymenúva
a odvoláva minister ivotného prostredia Slovenskej
republiky. Ministerstvo môe odbornú skúku organizova aj prostredníctvom tátnej organizácie, ktorá je
poverená na výkon odborného technicko-bezpeènostného doh¾adu.
(3) Podmienky na udelenie osvedèenia o odbornej
spôsobilosti sú
a) vzdelanie,
b) odborná prax v príslunom vodohospodárskom odvetví, ktorou je súhrn takých znalostí a skúseností
získaných pri výkone predchádzajúcich pracovných
èinností, ktoré môe odborne spôsobilá osoba vyui
pri výkone odborného technicko-bezpeènostného
doh¾adu (ïalej len odborná prax),
c) spôsobilos na právne úkony v plnom rozsahu,
d) bezúhonnos,
e) úspené vykonanie odbornej skúky.
(4) Splnenie poiadaviek pod¾a odseku 3 písm. a) a b)
na výkon odborného technicko-bezpeènostného doh¾adu nad vodnými stavbami I. a II. kategórie sa preukazuje
a) dokladom o nadobudnutí vysokokolského vzdelania získaného túdiom v bakalárskom tudijnom
programe zameranom najmä na projektovú prípravu, výstavbu a prevádzku vodných stavieb, vodné
hospodárstvo alebo na vzah vodnej stavby k relevantným zlokám ivotného prostredia akreditovanom pod¾a osobitného predpisu61a) a dokladom o získaní minimálne sedemroènej odbornej praxe alebo
b) dokladom o nadobudnutí vysokokolského vzdelania získaného túdiom v magisterskom alebo
ininierskom tudijnom programe zameranom naj-
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mä na projektovú prípravu, výstavbu a prevádzku
vodných stavieb, vodné hospodárstvo alebo na vzah
vodnej stavby k relevantným zlokám ivotného
prostredia akreditovanom pod¾a osobitného predpisu61a) a dokladom o získaní minimálne päroènej
odbornej praxe.
(5) Splnenie poiadaviek pod¾a odseku 3 písm. a) a b)
na výkon odborného technicko-bezpeènostného doh¾adu nad vodnými stavbami III. a IV. kategórie sa preukazuje
a) dokladom o nadobudnutí úplného stredného odborného vzdelania získaného absolvovaním vzdelávacích
programov zameraných najmä na projektovú prípravu, výstavbu a prevádzku vodných stavieb, vodné hospodárstvo alebo na vzah vodnej stavby k relevantným
zlokám ivotného prostredia a dokladom o získaní
minimálne desaroènej odbornej praxe,
b) dokladom o nadobudnutí vyieho odborného vzdelania získaného absolvovaním vzdelávacieho programu akreditovaného pod¾a osobitného predpisu61b)
v tudijných odboroch zameraných najmä na projektovú prípravu, výstavbu a prevádzku vodných
stavieb, vodné hospodárstvo alebo na vzah vodnej
stavby k relevantným zlokám ivotného prostredia
a dokladom o získaní minimálne sedemroènej odbornej praxe,
c) dokladom o nadobudnutí vysokokolského vzdelania získaného túdiom v bakalárskom tudijnom
programe zameranom najmä na projektovú prípravu, výstavbu a prevádzku vodných stavieb, vodné
hospodárstvo alebo na vzah vodnej stavby k relevantným zlokám ivotného prostredia akreditovanom pod¾a osobitného predpisu61a) a dokladom o získaní minimálne sedemroènej odbornej praxe alebo
d) dokladom o nadobudnutí vysokokolského vzdelania získaného túdiom v magisterskom alebo
ininierskom tudijnom programe zameranom najmä na projektovú prípravu, výstavbu a prevádzku
vodných stavieb alebo na vzah vodnej stavby k relevantným zlokám ivotného prostredia akreditovanom pod¾a osobitného predpisu61a) a dokladom o získaní minimálne päroènej odbornej praxe.
(6) Za doklad preukazujúci splnenie poiadavky
vzdelania pod¾a odseku 3 písm. a) sa povauje aj doklad
o odbornej kvalifikácii vydaný kolou alebo iným
oprávneným orgánom pod¾a právnych predpisov prísluného tátu, uznaný za podmienok uvedených
v osobitnom predpise.61c)
(7) Za bezúhonného sa povauje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za trestný èin, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom èinnosti, na ktorú iada udeli osvedèenie o odbornej spôsobilosti, za trestný èin
veobecného ohrozenia alebo trestný èin ohrozenia
ivotného prostredia. Bezúhonnos sa preukazuje výpisom z registra trestov, ktorý v deò podania iadosti
nie je starí ako tri mesiace..
Poznámky pod èiarou k odkazom 61a a 61c znejú:

61a) Zákon è. 131/2002 Z. z. o vysokých kolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
61b
) Zákon è. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (kolský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
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) Zákon è. 596/2003 Z. z. o tátnej správe v kolstve a kolskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorích predpisov.
Zákon è. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií
v znení neskorích predpisov..

96. V § 56b odsek 2 znie:
(2) Ministerstvo môe osvedèenie o odbornej spôsobilosti zrui, ak
a) sa dodatoène zistí, e iados o vydanie osvedèenia
o odbornej spôsobilosti obsahuje nepravdivé alebo
neúplné údaje,
b) drite¾ osvedèenia o odbornej spôsobilosti závaným
spôsobom alebo opakovane poruuje povinnosti
ustanovené týmto zákonom,
c) sa drite¾ osvedèenia o odbornej spôsobilosti poèas
piatich rokov nezúèastnil aspoò jedenkrát kolenia
organizovaného ministerstvom alebo prostredníctvom tátnej organizácie, ktorá je poverená na výkon
odborného technicko-bezpeènostného doh¾adu,
d) drite¾ osvedèenia o odbornej spôsobilosti pä rokov
nevykonával odborný technicko-bezpeènostný doh¾ad.
97. V § 56c ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová:
prostredníctvom tátnej organizácie, ktorá je poverená na výkon odborného technicko-bezpeènostného doh¾adu..
98. § 56d vrátane nadpisu znie:
§ 56d
Povinnosti odborne spôsobilej osoby
Odborne spôsobilá osoba pri výkone odborného technicko-bezpeènostného doh¾adu je povinná
a) overi minimálne raz roène správnos realizovaných
meraní a pozorovaní priamo na vodnej stavbe a na jej
hlavných objektoch,
b) poiada orgán tátnej vodnej správy o výkon tátneho vodoochranného dozoru a technicko-bezpeènostného dozoru pri zistení bezprostredného ohrozenia bezpeènosti vodnej stavby, ak vlastník vodnej
stavby nezabezpeèí realizáciu potrebných opatrení
na nápravu,
c) raz roène poskytova tátnej organizácii, ktorá je poverená na výkon odborného technicko-bezpeènostného doh¾adu, informácie o vodných stavbách,
nad ktorými zabezpeèuje výkon odborného
technicko-bezpeènostného doh¾adu vrátane elektronickej kópie ním vypracovaných dokumentov doh¾adu, ktoré tátna organizácia poverená výkonom
odborného technicko-bezpeènostného doh¾adu
sprístupní v elektronickej forme orgánom tátnej
vodnej správy,
d) poskytnú odbornú súèinnos pri výkone vodoochranného dozoru a technicko-bezpeènostného dozoru na poiadanie orgánov tátnej vodnej správy,
e) poskytnú odbornú súèinnos poèas povodòovej aktivity,
f) informova tátnu organizáciu poverenú výkonom
odborného technicko-bezpeènostného doh¾adu,
ktorá na základe poverenia ministerstva vedie zoznam odborne spôsobilých osôb o zmene údajov pod¾a § 56c ods. 2,
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g) zúèastni sa aspoò jedenkrát roène kolenia pod¾a
§ 56b ods. 2 písm. c); zoh¾adòuje a uznáva sa aj kolenie s rovnocenným obsahom, ktorý odborne spôsobilá osoba absolvuje v iných èlenských tátoch
Európskej únie..
99. Za § 56d sa vkladá § 56e, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 56e
Povinnosti tátnej organizácie, ktorá je poverená na
výkon odborného technicko-bezpeènostného doh¾adu
tátna organizácia, ktorá je poverená na výkon odborného technicko-bezpeènostného doh¾adu nad stavbami I. a II kategórie, je povinná
a) poskytnú odbornú súèinnos pri výkone vodoochranného dozoru a technicko-bezpeènostného dozoru na vodných stavbách I. a II. kategórie na poiadanie orgánov tátnej vodnej správy,
b) poskytnú odbornú súèinnos poèas povodòovej aktivity na vodných stavbách I. a II. kategórie,
c) poiada orgán tátnej vodnej správy o výkon tátneho vodoochranného dozoru a technicko-bezpeènostného dozoru, ak sa zistí bezprostredné ohrozenie bezpeènosti vodnej stavby a ak vlastník vodnej
stavby nezabezpeèí realizáciu potrebných opatrení
na nápravu..
100. V § 57 odsek 1 znie:
(1) Manipulaèný poriadok vodnej stavby upravuje
postup vlastníka vodnej stavby pri osobitnom uívaní
vôd a pri prevádzke vodnej stavby. Orgán tátnej vodnej správy na návrh vlastníka vodnej stavby schva¾uje
manipulaèný poriadok a jeho zmeny..
101. V § 59 ods. 1 písmeno k) znie:
k) poveruje právnickú osobu na urèovanie zmieavacej zóny,61d).
Poznámka pod èiarou k odkazu 61d znie:

61d) § 3 ods. 3 písm. a) nariadenia vlády Slovenskej republiky
è. 270/2010 Z. z. o environmentálnych normách kvality v oblasti vodnej politiky..

102. V § 59 ods. 1 písm. n) sa na konci pripájajú tieto
slová: a ïalími úlohami pod¾a § 56 a 56e.
103. V § 59 ods. 1 písmeno o) znie:
o) overuje odbornú spôsobilos na výkon odborného
technicko-bezpeènostného
doh¾adu
odbornou
skúkou, vydáva osvedèenia o odbornej spôsobilosti a vedie evidenciu odborne spôsobilých osôb (§ 56a
a 56c),.
104. V § 59 ods. 1 písm. t) sa nad slovom vlny odkaz
61a nahrádza odkazom 61e a slová na vodnej stavbe sa nahrádzajú slovami z vodnej stavby.
Doterajia poznámka pod èiarou k odkazu 61a sa
oznaèuje ako poznámka pod èiarou k odkazu 61e.
105. V § 59 sa odsek 2 dopåòa písmenom g), ktoré
znie:
g) spolupráce a koordinácie pri urèení prahových hodnôt podzemných vôd s èlenskými tátmi Európskej
únie a s neèlenskými tátmi Európskej únie..
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106. V § 60 ods. 1 písmeno c) znie:
c) dáva súhlasy (§ 27) a vyjadrenia (§ 28) vo veciach,
v ktorých v správnom konaní rozhoduje v prvom
stupni, a vo veciach týkajúcich sa hranièných vôd,.
107. V § 61 písm. a) sa pred slová § 21 vkladajú slová § 15 ods. 6,.
108. V § 62 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: Pri
pochybnostiach, èi ide o mimoriadne zhorenie vôd,
rozhodne inpekcia..
109. V § 62 sa odsek 6 dopåòa písmenom d), ktoré
znie:
d) rozhoduje o uloení opatrení pri výkone hlavného
tátneho vodoochranného dozoru (§ 67 ods. 3)..
110. V § 64 sa vypúa písmeno b).
Doterajie písmená c) a d) sa oznaèujú ako písmená b) a c).
111. V § 73 odseky 3 a 5 znejú:
(3) Úèastníkom vodoprávneho konania je vo veci povolenia týkajúceho sa vodného toku alebo pobrených
pozemkov správca vodného toku. Úèastníkom vodoprávneho konania vo veci súhlasu pod¾a § 27 ods. 1
písm. e) a f) je len iadate¾; ak sa súhlas týka vodného
toku alebo pobrených pozemkov, aj správca vodného
toku. Úèastníkom vodoprávneho konania pod¾a tohto
zákona je aj fyzická osoba, obèianska iniciatíva alebo
právnická osoba, ktorej toto postavenie vyplýva z osobitného predpisu.64a)
(4) V prípadoch, v ktorých rozhodnutie orgánu tátnej vodnej správy môe vo ve¾kom rozsahu ovplyvni
vodné pomery v obci alebo na území viacerých obcí alebo sa týka ve¾kého poètu úèastníkov konania, orgán
tátnej vodnej správy oznámi termín a predmet ústneho pojednávania verejnou vyhlákou, prostredníctvom
ktorej pozve vetkých jemu známych úèastníkov konania, a ktorá sa uverejní vo vetkých dotknutých obciach a zároveò ho zverejní aj na svojom webovom sídle.
V takýchto prípadoch je úèastníkom konania aj obec.
Súèasou oznámenia je aj zastavovací plán z projektovej dokumentácie.
(5) Orgán tátnej vodnej správy doruèí pozvanie na
ústne pojednávanie úèastníkom konania do vlastných
rúk najneskôr osem dní, v zloitejích prípadoch 30 dní
pred dòom ústneho pojednávania. V konaní, ktoré sa
týka líniovej stavby, zvlá rozsiahlej stavby alebo stavby s poètom úèastníkov nad 50, orgán tátnej vodnej
správy upovedomí úèastníkov konania o zaèatí vodoprávneho konania a pozvanie na ústne pojednávanie
oznámi verejnou vyhlákou najmenej 30 dní pred ústnym pojednávaním; v tomto èase musia by vyvesené aj
vyhláky o oznámení ústneho pojednávania pod¾a odseku 4 na úradnej tabuli. Orgán tátnej vodnej správy
upozorní, e na námietky, ktoré nebudú oznámené najneskôr na ústnom pojednávaní, sa neprihliadne..
Poznámka pod èiarou k odkazu 64a znie:

64a) § 24 zákona è. 24/2006 Z. z. v znení neskorích predpisov..

112. Poznámka pod èiarou k odkazu 65 znie:

65) Zákon è. 137/2010 Z. z. o ovzduí v znení neskorích predpisov..
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113. V § 73 odseky 15 a 16 znejú:
(15) Na úkony vykonávané pod¾a § 4 ods. 6, § 4b
ods. 7, § 19 ods. 2, § 22 ods. 2, § 27 ods. 1 písm. a) a d),
§ 28, § 36 ods. 12 písm. b) a c), § 38, § 39 ods. 10, § 41
ods. 8 a 10, § 51 ods. 1, § 56 ods. 4 a § 62 ods. 3 sa
nevzahuje veobecný predpis o správnom konaní okrem ustanovení o miestnej príslunosti.
(16) Orgán tátnej vodnej správy prísluný na vydanie povolenia pod¾a § 21 ods. 1 písm. a) a d), f) a i), § 26
a § 36 ods. 13, na vydanie rozhodnutia pod¾a § 32
ods. 9, § 38, § 39 ods. 10, § 55 ods. 2 a § 57 ods. 1, na vydanie súhlasu pod¾a § 27 a vyjadrenia pod¾a § 28 je v integrovanom povo¾ovaní66) dotknutým orgánom..
Poznámka pod èiarou k odkazu 66 znie:

66) Zákon è. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole
zneèisovania ivotného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..

114. V § 73 sa vypúa odsek 17.
Doterajie odseky 18 a 19 sa oznaèujú ako odseky 17
a 18.
115. V § 74 ods. 1 písm. j) sa slová s nebezpeènými
nahrádzajú slovami so zneèisujúcimi.
116. V § 74 ods. 1 sa za písmeno m) vkladá nové písmeno n), ktoré znie:
n) prepraví vodu odobratú z vodných útvarov nachádzajúcich sa na území Slovenskej republiky cez
hranice Slovenskej republiky v rozpore s § 17a,.
Doterajie písmeno n) sa oznaèuje ako písmeno o).
117. § 75 vrátane nadpisu znie:
§ 75
Pokuty
(1) Pokutu pod¾a § 74 ods. 1 písm. a) mono uloi
v sume vypoèítanej ako násobok sadzby 1 eura za 1 m3
a mnostva nepovolene odobraných povrchových vôd,
najdlhie za obdobie jedného roka od zistenia poruenia povinnosti. Najniiu pokutu mono uloi
1 000 eur.
(2) Pokutu pod¾a § 74 ods. 1 písm. b) mono uloi
v sume vypoèítanej ako násobok sadzby 2 eur za 1m3
a mnostva nepovolene odobratých podzemných vôd
najdlhie za obdobie jedného roka od zistenia poruenia povinnosti. Najniiu pokutu mono uloi
2 000 eur.
(3) Pokutu pod¾a § 74 ods. 1 písm. e) mono uloi do
výky trojnásobku poplatku za roèné vypúanie odpadových vôd alebo osobitných vôd. Ak nemono takto
urèi výku pokuty, vypoèíta sa násobkom sadzby
1 eura za 1 m3 a mnostva vypúaných odpadových
vôd alebo osobitných vôd, najdlhie vak za obdobie
predchádzajúceho roka. V obidvoch prípadoch mono
uloi najniiu pokutu 1000 eur.
(4) Pokutu pod¾a § 74 ods. 1 písm. c) a j) mono uloi
od 500 eur do 16 500 eur.
(5) Pokutu pod¾a § 74 ods. 1 písm. f) a i) mono uloi
od 700 eur do 6 600 eur.
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(6) Pokutu pod¾a § 74 ods. 1 písm. d), k) a l) mono
uloi od 700 eur do 66 300 eur.
(7) Pokutu pod¾a § 74 ods. 1 písm. o) mono uloi
od 500 eur do 3 300 eur.
(8) Pokutu pod¾a § 74 ods. 1 písm. m) mono uloi
660 eur.
(9) Ak nepovoleným vypúaním odpadových vôd
alebo nedovoleným zaobchádzaním so zneèisujúcimi
látkami dôjde k mimoriadnemu zhoreniu vôd, pokutu
mono uloi do 165 000 eur. Najniiu pokutu mono
uloi vo výke najniej pokuty pre správny delikt,
v dôsledku ktorého dolo k mimoriadnemu zhoreniu
vôd.
(10) Pokutu pod¾a § 74 ods. 1 písm. n) mono uloi
od 33 000 eur do 100 000 eur; súèasne sa zruí povolenie na uívanie vôd..
118. V § 77 ods. 1 písm. d) sa za slovo mení vkladá
èiarka a slovo uíva.
119. V § 77 ods. 1 písm. j) sa slová § 36 ods. 12 nahrádzajú slovami § 36 ods. 15.
120. V § 77 sa odsek 1 dopåòa písmenami k) a n),
ktoré znejú:
k) mimoriadne zhorí vody (§ 41 ods. 1) a spôsobí malú
kodu,67a)
l) poruí povinnos uloenú vyhlákou okresného
úradu (§ 60 ods. 6 a § 61 písm. i),
m) poruí povinnos uloenú veobecne záväzným nariadením obce (§ 63 ods. 4),
n) nevykoná uloené opatrenia na nápravu (§ 42
ods. 2), hoci ich mohol vykona vlastnými silami..
Poznámka pod èiarou k odkazu 67a znie:

67a) § 125 ods. 1 Trestného zákona..

121. V § 77 odseky 2 a 5 znejú:
(2) Za priestupok pod¾a
a) odseku 1 písm. f) mono uloi pokutu do 66 eur,
b) odseku 1 písm. b), c), g), j) a n) mono uloi pokutu
do 100 eur,
c) odseku 1 písm. a), d), e), h) a i) mono uloi pokutu
do 165 eur.
(3) Priestupky pod¾a
a) odseku 1 písm. c), f), g), h), i) a m) prejednáva obec,
b) odseku 1 písm. a), b), d), e), j), k), l) a n) prejednáva
okresný úrad.
(4) Na priestupky a na ich prejednávanie sa vzahuje
veobecný predpis o priestupkoch.68)
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124. V § 78 odseky 4 a 5 znejú:
(4) Výka platieb za uívanie povrchových vôd sa
pod¾a
a) odseku 3 písm. a) a c), okrem odberov povrchových
vôd na zavlaovanie po¾nohospodárskej pôdy, urèuje na základe rozhodnutia Úradu pre reguláciu
sieových odvetví pod¾a osobitného predpisu,70) ktoré sa oznamuje uívate¾om povrchových vôd najneskôr do 15. decembra beného roka, ktorý predchádza roku, v ktorom sa tieto platby uplatòujú; výka
finanènej náhrady za odbery povrchových vôd na zavlaovanie po¾nohospodárskej pôdy sa urèuje postupom ustanoveným pre platenie poplatkov za
uívanie vôd pod¾a § 79 ods. 7 a 9,
b) odseku 3 písm. d) urèuje osobitným postupom,
c) odseku 3 písm. e) a f) urèuje pod¾a osobitného predpisu.70a)
(5) Povinnos plati platby pod¾a odseku 2 sa
nevzahuje na odbery povrchovej vody na
a) napúanie odstavených ramien vodných tokov tvoriacich chránený biotop rastlín a ivoèíchov,
b) protipoiarne opatrenia,
c) prevádzku rybníkov a rybochovných zariadení a na
napúanie vodných nádrí osobitne vhodných na
chov rýb, ktoré uívajú právnické osoby s prideleným rybárskym právom,70b) alebo na ktoré bolo vydané osvedèenie pod¾a osobitného predpisu,70c)
d) zavlaovanie v záhradkárskych osadách..
Poznámky pod èiarou k odkazom 70, 70a a 70c znejú:
70) § 2 písm. a) tvrtý bod zákona è. 250/2012 Z. z. o regulácii
v sieových odvetviach.
70a
) § 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 755/2004 Z. z.,
ktorým sa ustanovuje výka neregulovaných platieb, výka
poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatòovaním uívania vôd.
70b
) § 4 ods. 3 a 6 zákona è. 139/2002 Z. z.
70c
) § 9 zákona è. 194/1998 Z. z. o lachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona è. 455/1991
Zb. o ivnostenskom podnikaní (ivnostenský zákon) v znení
neskorích predpisov.
§ 31 ods. 5 zákona è. 139/2002 Z. z..

125. V § 78 ods. 6 sa slová a), b), c) a e) nahrádzajú
slovami a) a c), e) a f) a finanèná náhrada za odbery
povrchových vôd na zavlaovanie po¾nohospodárskej
pôdy.
126. V nadpise § 79 a odseku 9 sa slová odbery podzemných vôd a za vypúanie odpadových vôd do povrchových vôd nahrádzajú slovami uívanie vôd.

122. V § 78 ods. 2 sa za slová odseku 3 písm. e)
vkladajú slová a f).

127. V § 79 odseky 1 a 2 znejú:
(1) Poplatkom za uívanie vôd na úèely tohto zákona
je finanèná náhrada za
a) odber podzemných vôd,
b) vypúanie odpadových vôd alebo osobitných vôd do
povrchových vôd,
c) vypúanie odpadových vôd alebo osobitných vôd do
podzemných vôd,
d) vypúanie geotermálnych vôd do povrchových vôd.

123. V § 78 sa odsek 3 dopåòa písmenom f), ktoré
znie:
f) poskytovanie sluieb v oblasti ochrany pred povodòami, správy povodí a zvereného majetku tátu..

(2) Poplatky za odbery podzemných vôd je povinný
plati ten, kto odoberá podzemné vody v mnostve nad
15 000 m3 za kalendárny rok alebo nad 1 250 m3 za mesiac..

(5) Výnosy pokút uloených za priestupky pod¾a
a) odseku 1 písm. c), f), g), h), i) a m) sú príjmom rozpoètu obce,
b) odseku 1 písm. a), b), d), e), j), k) a l) sú príjmom Environmentálneho fondu,
c) odseku 1 písm. n) sú príjmom tátneho rozpoètu..
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128. V § 79 ods. 3 písmeno f) znie:
f) prevádzke rybníkov, rybochovných zariadení a na
napúanie vodných nádrí osobitne vhodných na
chov rýb, ktoré uívajú právnické osoby s prideleným rybárskym právom,70b) alebo na ktoré bolo vydané osvedèenie pod¾a osobitného predpisu.70c).
129. V § 79 ods. 3 sa vypúajú písmená h) a i).
130. V § 79 odsek 4 znie:
(4) Poplatky za vypúanie odpadových vôd platí
ten, kto vypúa odpadové vody alebo osobitné vody do
povrchových vôd alebo podzemných vôd v mnostve
nad 10 000 m3 za kalendárny rok alebo nad 1 000 m3 za
mesiac a prekroèí ustanovené limitné hodnoty zneèistenia v príslunom ukazovateli zneèistenia ustanovené
vo vykonávacom predpise vydanom pod¾a § 81 ods. 1
písm. e) a ten, kto vypúa geotermálne vody do povrchových vôd v mnostve nad 10 000 m3 za kalendárny
rok alebo nad 1 000 m3 za mesiac ..
131. V § 79 odseky 7 a 8 znejú:
(7) Poplatky za uívanie vôd vrátane poplatkov za
odbery podzemných vôd na zavlaovanie po¾nohospodárskej pôdy sú príjmom Environmentálneho fondu,71)
ktorý koná vo veciach vyberania a vymáhania týchto
poplatkov. Vo veciach urèovania skutoènej výky poplatkov za uívanie vôd koná správca vodohospodársky
významných vodných tokov pod¾a osobitného predpisu.72) Na konanie v prvom stupni je prísluný odtepný
závod správcu vodohospodársky významných vodných
tokov a na konanie v druhom stupni je prísluné jeho
podnikové riadite¾stvo.
(8) Návrh na výku poplatkov podáva na základe
vlastného výpoètu ten, kto tieto vody uíva v lehote urèenej v osobitnom predpise;72a) ak nepredloia návrh na
urèenie výky poplatkov v urèenej lehote, správca vodohospodársky významných vodných tokov vypoèíta
výku poplatkov na základe povolenia pod¾a § 21 ods. 1
písm. b) prvého bodu alebo § 21 ods. 1 písm. c). Správca
vodohospodársky významných vodných tokov urèuje
skutoènú výku poplatkov za kalendárny rok a výku
preddavkov, sleduje platenie preddavkov a vydáva výkaz o výke nedoplatkov alebo o výke preplatkov pod¾a
osobitného predpisu.73) Správca vodohospodársky významných vodných tokov je oprávnený vykonáva kontrolu skutoèného odoberania podzemných vôd alebo
vypúania odpadových vôd alebo osobitných vôd alebo
geotermálnych vôd do povrchových vôd alebo vypúania odpadových vôd do podzemných vôd v priebehu kalendárneho roka..
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72a) Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 755/2004 Z. z.
v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 367/2008
Z. z..

132. § 80d vrátane nadpisu znie:
§ 80d
Prechodné ustanovenia k úpravám
úèinným od 15. januára 2015
(1) Odborná spôsobilos osôb pre výkon odborného
technicko-bezpeènostného doh¾adu získaná do 14. januára 2015 zostáva v platnosti.
(2) Zaèaté a právoplatne neukonèené konania do
14. januára 2015 sa dokonèia pod¾a zákona úèinného
do 14. januára 2015.
(3) Práva a povinnosti vyplývajúce z povolení a rozhodnutí vydaných do 14. januára 2015, ktoré nie sú
v súlade so zákonom úèinným od 15. januára 2015, je
potrebné do 30. septembra 2017 uvies s ním do súladu, inak povolenia a rozhodnutia strácajú platnos.
(4) Správca vodohospodársky významných vodných
tokov prevezme správu vodných tokov pod¾a § 80 ods. 5
druhej vety do 31. decembra 2019, ak ministerstvo neprevedie správu na inú osobu pod¾a § 51 ods. 1.
(5) Konania vo veciach poplatkov za odbery podzemných vôd a poplatkov za vypúanie odpadových vôd zaèaté a právoplatne neukonèené do 14. januára 2015 sa
dokonèia pod¾a zákona úèinného do 14. januára 2015.
(6) Konania vo veciach vydania výkazu o výke nedoplatkov alebo o výke preplatkov za odbery podzemných vôd za rok 2014 a za vypúanie odpadových vôd
do povrchových vôd za rok 2015 sa vykonajú pod¾a zákona úèinného do 14. januára 2015..
133. V § 81 ods. 1 písmená d) a e) znejú:
d) limitné hodnoty zneèistenia priemyselných odpadových vôd s obsahom zneèisujúcich látok, prioritných látok a prioritných nebezpeèných látok vypúaných do povrchových vôd,
e) výku neregulovaných platieb, výku poplatkov
a podrobnosti súvisiace so spoplatnením uívania
vôd (§ 78 a 79),.
134. V § 82 sa slová smernice Európskeho parlamentu a Rady nahrádzajú slovami právne záväzné
akty Európskej únie.
135. Príloha è. 1 vrátane nadpisu znie:

Poznámka pod èiarou k odkazu 72a znie:

Príloha è. 1
k zákonu è. 364/2004 Z. z.

ZOZNAM ZNEÈISUJÚCICH LÁTOK
ZOZNAM I
INDIKATÍVNY ZOZNAM HLAVNÝCH ZNEÈISUJÚCICH LÁTOK
1. Organohalogénové zlúèeniny a látky, ktoré môu vytvára takéto zlúèeniny vo vodnom prostredí.
2. Organofosforové zlúèeniny.
3. Organocínové zlúèeniny.
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4. Látky a prípravky alebo produkty ich rozkladu, ktoré majú dokázate¾né karcinogénne alebo mutagénne vlastnosti, alebo vlastnosti, ktoré môu vo vodnom prostredí, alebo prostredníctvom vodného prostredia ovplyvni
tvorbu steroidov títnej ¾azy, alebo iné endokrinné funkcie.
5. ako odbúrate¾né uh¾ovodíky a ako odbúrate¾né a biologicky akumulovate¾né organické toxické látky.
6. Kyanidy.
7. Kovy a ich zlúèeniny.
8. Arzén a jeho zlúèeniny.
9. Biocídy a prostriedky na ochranu rastlín.
10. Nerozpustné látky.
11. Látky, ktoré prispievajú k eutrofizácii najmä dusiènany a fosforeènany.
12. Látky, ktoré majú nepriaznivý úèinok na kyslíkovú rovnováhu merate¾né biochemickou spotrebou kyslíka
(BSK) a chemickou spotrebou kyslíka (CHSK).
ZOZNAM II
Prioritné látky
1

2

3

CAS èíslo )

EU èíslo )

Názov prioritnej látky )

(1)

15972-60-8

240-110-8

Alachlór

(2)

120-12-7

204-371-1

Antracén

(3)

1912-24-9

217-617-8

Atrazín

(4)

71-43-2

200-753-7

Benzén

(5)

neuplatòuje sa

neuplatòuje sa

Brómované difenylétery )

32534-81-9

neuplatòuje sa

Difenyléter,pentabrómdifenyléter (èísla
kongenérov 28, 47, 99, 100, 153, 154)

7440-43-9

231-152-8

(6)

Prioritná látka identifikovaná ako
nebezpeèná
X

4

Kadmium a jeho zlúèeniny
4

5

X )

X

(7)

85535-84-8

287-476-5

C10-13-chlóralkány )

(8)

470-90-6

207-432-0

Chlórfenvinfos

(9)

2921-88-2

220-864-4

Chlórpyrifos

(10)

107-06-2

203-458-1

1, 2-dichlóretán

(11)

75-09-2

200-838-9

Dichlórmetán

(12)

117-81-7

204-211-0

Di(2-etylhexyl)ftalát (DEHP)

(13)

330-54-1

206-354-4

Diurón

(14)

115-29-7

204-079-4

Endosulfán

(15)

206-44-0

205-912-4

Fluorantén )

(16)

118-74-1

204-273-9

Hexachlórbenzén

X

(17)

87-68-3

201-765-5

Hexachlór-1, 3-butadién

X

(18)

608-73-1

210-158-9

Hexachlórcyklohexán

X

(19)

34123-59-6

251-835-4

Izoproturón

(20)

7439-92-1

231-100-4

Olovo a jeho zlúèeniny

(21)

7439-97-6

231-106-7

Ortu a jej zlúèeniny

(22)

91-20-3

202-049-5

Naftalén

(23)

7440-02-0

231-111-4

Nikel a jeho zlúèeniny

(24)

25154-52-3

246-672-0

Nonylfenoly

X

104-40-5

203-199-4

(4-nonylfenol)

X

(25)

X

6

1806-26-4

217-302-5

Oktylfenoly

140-66-9

neuplatòuje sa

(4-(1, 1, 3, 3-tetrametylbutyl)fenol)

(26)

608-93-5

210-172-5

Pentachlórbenzén

(27)

87-86-5

231-152-8

Pentachlórfenol

(28)

X

X

X

neuplatòuje sa

neuplatòuje sa

Polyaromatické uh¾ovodíky

X

50-32-8

200-028-5

(Benzo(a)pyrén)

X

205-99-2

205-911-9

(Benzo(b)fluorantén)

X
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191-24-2

205-883-8

(Benzo(g, h, i)perylén)

X

207-08-9

205-916-6

(Benzo(k)fluorantén)

X

193-39-5

205-893-2

(Indeno(1, 2, 3-cd)pyrén)

X

(29) 122-34-9

204-535-2

Simazín

(30) neuplatòuje sa

neuplatòuje sa

Zlúèeniny tributylcínu

X

neuplatòuje sa

(Katión tributylcínu)

X

(31) 12002-48-1

234-413-4

Trichlórbenzény

(32) 67-66-3

200-663-8

Trichlórmetán(Chloroform)

(33) 1582-09-8

216-428-8

Trifluralín

36643-28-4

Vysvetlivky:
1
) CAS-èíslo: Chemical Abstract Services.
2
) EU-èíslo: Európsky zoznam existujúcich komerèných chemických látok [European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (EINECS)] alebo Európsky zoznam notifikovaných chemických látok [European List
of Notified Chemical Substances (ELINCS)].
3
) V prípadoch, keï sa vybrali skupiny látok, sa uvádzajú jednotliví typickí zástupcovia ako indikatívne ukazovatele
(v zátvorkách a bez èísla). Pre tieto skupiny látok sa indikatívny ukazovate¾ musí urèi prostredníctvom analytickej metódy.
4
) Do týchto skupín látok obvykle patrí znaèný poèet jednotlivých zlúèenín. V súèasnosti nemono uvies vhodné indikatívne parametre.
5
) Len difenyléter, pentabrómdifenyléter (èíslo CAS: 32534-81-9).
6
) Fluorantén je na zozname ako indikátor iných, nebezpeènejích polyaromatických uh¾ovodíkov.
ZOZNAM III
Ïalie zneèisujúce látky*)
Èíslo

CAS

Názov látky

1.

56-23-5

Tetrachlórmetán

2.

79-01-6

Trichlóretylén

3.

127-18-4

Tetrachlóretylén

4.

neuplatòuje sa

DDT spolu

50-29-3

para-para-DDT

Cyklodiénové pesticídy
5.

309-00-2

Aldrín

6.

60-57-1

Dieldrín

7.

72-20-8

Endrín

8.

465-73-6

Izodrín

*) Látky, pre ktoré boli ustanovené environmentálne normy kvality,75) ale nepatria do zoznamu prioritných látok..
Poznámka pod èiarou k odkazu 75 znie:

75) Príloha è. 1 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky
è. 270/2010 Z. z. o environmentálnych normách kvality v oblasti vodnej politiky..

136. V prílohe è. 1a prvý bod znie:
1. Na úèely hodnotenia chemického stavu podzemných vôd (§ 4c) sú tieto normy kvality podzemných
vôd normami, ktoré sú uvedené vo vykonávacom
predpise vydanom pod¾a § 81 ods. 2 písm. a):
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Zneèisujúca látka

Normy kvality

Dusiènany

50 mg/l

Aktívne látky v pesticídoch vrátane ich prísluných
2
metabolitov a produktov vznikajúcich pri rozklade a reakcii )

0,1 µg/l
1
0,5 µg/l (spolu) )

Poznámka:
1

) Spolu sa rozumie súèet vetkých jednotlivých pesticídov zistených a vyèíslených v priebehu monitorovania vrátane prísluných metabolitov, produktov biologických rozkladov a chemických reakcií.
2
) Pesticídy sú prípravky na ochranu rastlín76) a biocídne výrobky.77).

Poznámky pod èiarou k odkazom 76 a 77 znejú:

76) Zákon è. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 145/1995 Z. z.
o správnych poplatkoch v znení neskorích predpisov.
77
) Zákon è. 319/2013 Z. z. o pôsobnosti orgánov tátnej správy
pre sprístupòovanie biocídnych výrobkov na trh a ich
pouívanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (biocídny zákon)..

137. V prílohe è. 1a treom bode sa za slovo cie¾ov
vkladajú slová (§ 5) a na konci sa pripájajú tieto slová:
pod¾a § 4c a § 81 ods. 1 písm. k). Programy a opatrenia,
ktoré sa vyadujú vo vzahu k takýmto prahovým hodnotám, sa uplatnia aj na èinnosti pod¾a § 34 a pod¾a
osobitného predpisu.78).
Poznámka pod èiarou k odkazu 78 znie:

78) Zákon è. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení neskorích predpisov..

138. V prílohe è. 6 sa slová PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOÈENSTIEV A nahrádzajú slovami
PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV.
139. V prílohe è. 6 sa vypúajú body 1 a 11.
Doterajie body 12 a 20 sa oznaèujú ako body 1 a 9.
140. V prílohe è. 6 body 1, 2, 3, 4 a 6 znejú:
1. Smernica Rady 91/271/EHS z 21. mája 1991 o èistení mestských odpadových vôd (Ú. v. ES L 135,
30. 5. 1991) v znení smernice Komisie 98/15/ES
z 27. februára 1998 (Ú. v. ES L 67, 7. 3.1998) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES)
è. 1882/2003 z 29. septembra 2003 (Ú. v. EÚ L 284,
31. 10. 2003) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 1137/2008 z 22. októbra
2008 (Ú. v. EÚ L 311, 21. 11. 2008).
2. Smernica Rady 91/676/EHS z 12. decembra 1991
o ochrane vôd pred zneèistením dusiènanmi z po¾nohospodárskych zdrojov (Ú. v. ES L 375, 31. 12.
1991) v znení nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (ES) è. 1882/2003 z 29. septembra 2003
(Ú. v. EÚ L 284, 31. 10. 2003) v znení nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 1137/2008
z 22. októbra 2008 (Ú. v. EÚ L 311, 21. 11. 2008).
3. Smernica Rady 98/83/EHS z 3. novembra 1998
o kvalite vody urèenej pre ¾udskú spotrebu (pitná
voda) (Ú.v. ES L 330, 5. 12. 1998) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES)
è. 1882/2003 z 29. septembra 2003 (Ú. v. EÚ L 284,
31. 10. 2003) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady è. 596/2009 z 18. júna 2009 (Ú. v. EÚ
L 188, 18. 7. 2009).
4. Smernica 2000/60/ES Európskeho parlamentu
a Rady z 23. októbra 2000, ktorou sa ustanovuje rá-

mec pôsobnosti pre opatrenia spoloèenstva v oblasti vodného hospodárstva (Ú. v. ES L 327, 22. 12.
2000) v znení rozhodnutia è. 2455/2001/ES Európskeho parlamentu a Rady z 20. novembra 2001
(Ú. v. ES L 331, 15. 12. 2001) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/32/ES
z 11. marca 2008 (Ú. v. EÚ L 81, 20. 3. 2008) v znení
smernice Európskeho parlamentu a Rady
2008/105/ES zo 16. decembra 2008 (Ú. v. EÚ
L 348, 24. 12. 2008) v znení smernice Európskeho
parlamentu a Rady 2009/31/ES z 23. apríla 2009
(Ú. v. EÚ L 140, 5. 6. 2009) v znení smernice Európskeho parlamentu a rady 2013/39/EÚ z 12. augusta 2013 (Ú. v. EÚ L 226, 24. 8. 2013) v znení smernice Rady 2013/64/EÚ zo 17. decembra 2013 (Ú. v.
EÚ L 353, 28. 12. 2013).
6. Smernica Európskeho parlamentu a Rady
2006/7/ES z 15. februára 2006 o riadení kvality
vody urèenej na kúpanie, ktorou sa zruuje smernica 76/160/EHS (Ú. v. EÚ L 64, 4. 3. 2006) v znení
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES)
è. 596/2009 z 18. júna 2009 (Ú. v. EÚ L 188, 18. 7.
2009)..
141. V prílohe è. 6 body 7 a 9 znejú:
7. Smernica Európskeho parlamentu a Rady
2008/105/ES zo 16. decembra 2008 o environmentálnych normách kvality v oblasti vodnej politiky,
o zmene a doplnení a následnom zruení smerníc
Rady 82/176/EHS, 83/513/EHS, 84/156/EHS,
84/491/EHS a 86/280/EHS a o zmene a doplnení
smernice Európskeho parlamentu a Rady
2000/60/ES (Ú. v. EÚ L 348, 24. 12. 2008) v znení
smernice Európskeho parlamentu a Rady
2013/39/EÚ zo 12. augusta 2013 (Ú. v. EÚ L 226,
24. 8. 2013).
9. Smernica Európskeho parlamentu a Rady
2009/31/ES z 23. apríla 2009 o geologickom ukladaní oxidu uhlièitého a o zmene a doplnení smernice Rady 85/337/EHS, smerníc Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES, 2001/80/ES,
2004/35/ES, 2006/12/ES, 2008/1/ES a nariadenia (ES) è. 1013/2006 (Ú. v. EÚ L 140, 5. 6. 2009)
v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady
2011/92/EÚ z 13. decembra 2011 (Ú. v. EÚ L 26,
28. 1. 2012)..
Èl. II
Zákon è. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za zneèisovanie ovzduia v znení zákona è. 161/2001 Z. z., zákona
è. 553/2001 Z. z., zákona è. 478/2002 Z. z., zákona
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525/2003 Z. z., zákona è. 587/2004 Z. z., zákona
571/2005 Z. z., zákona è. 203/2007 Z. z., zákona
529/2007 Z. z., zákona è. 515/2008 Z. z. a zákona
286/2009 Z. z. sa dopåòa takto:

1. V § 2 ods. 2 sa za slovo rozhoduje vkladajú slová
v prenesenom výkone tátnej správy.

Èiastka 116

2. V § 5 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: Proti rozhodnutiu o zastavení konania sa nemono odvola..
3. V § 8 ods. 3 sa za slovo obec vkladajú slová v prenesenom výkone tátnej správy.
Èl. III
Tento zákon nadobúda úèinnos 15. januára 2015.

Andrej Kiska v. r.
Peter Pellegrini v. r.
Robert Fico v. r.
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410
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 3. decembra 2014,
ktorým sa ustanovuje výka úhrady dia¾niènej známky za uívanie
vymedzených úsekov dia¾nic a rýchlostných ciest

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 2 ods. 5 zákona
è. 488/2013 Z. z. o dia¾niènej známke a o zmene niektorých zákonov nariaïuje:
§1
(1) Úhrada dia¾niènej známky za uívanie vymedzených úsekov dia¾nic a rýchlostných ciest oznaèených
dopravnými znaèkami dvojstopovými motorovými vozidlami alebo jazdnými súpravami s celkovou hmotnosou do 3,5 t a dvojstopovými motorovými vozidlami
kategórie M1, bez oh¾adu na ich najväèiu prípustnú
celkovú hmotnos, je
a) 50 eur na jeden kalendárny rok,
b) 14 eur na jeden mesiac,
c) 10 eur na desa dní.
(2) Úhrada dia¾niènej známky za uívanie vymedzených úsekov dia¾nic a rýchlostných ciest oznaèených
dopravnými znaèkami prípojnými vozidlami kategórie

O1 a O2 dvojstopových jazdných súprav tvorenými motorovým vozidlom kategórie M1, N1, M1G a N1G, ak celková hmotnos jazdnej súpravy je nad 3,5 t, je
a) 50 eur na jeden kalendárny rok za prípojné vozidlá
kategórií O1 a O2,
b) 14 eur na jeden mesiac za prípojné vozidlá kategórií
O1 a O2,
c) 10 eur na desa dní za prípojné vozidlá kategórií O1
a O2.
§2
Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.
§3
Toto nariadenie vlády nadobúda úèinnos 1. januára
2015.

Robert Fico v. r.
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Príloha
k nariadeniu vlády è. 410/2014 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/62/ES zo 17. júna 1999 o poplatkoch za pouívanie urèitej dopravnej infratruktúry akými nákladnými vozidlami (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 4; Ú. v. ES L 187,
20. 7. 1999) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/38/ES zo 17. mája 2006 (Ú. v. EÚ L 157,
9. 6. 2006), smernice Rady 2006/103/ES z 20. novembra 2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006) a smernice Európskeho
parlamentu a Rady 2011/76/EÚ z 27. septembra 2011 (Ú. v. EÚ L 269, 14. 10. 2011).
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411
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo pod¾a § 15 ods. 5 zákona è. 563/2009 Z. z. o správe daní (daòový
poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
opatrenie z 12. novembra 2014 è. MF/21694/2014-725, ktorým sa ustanovuje vzor daòového priznania
k dani z motorových vozidiel.
Predmetným opatrením sa ustanovuje vzor daòového priznania k dani z motorových vozidiel pre fyzické osoby
a právnické osoby.
Opatrenie nadobúda úèinnos 1. januára 2015.
Opatrenie sa uvádza vo Finanènom spravodajcovi è. 12/2014, ktorý je prístupný v elektronickej podobe na webovom sídle www.finance.gov.sk, a mono doò nazrie na Ministerstva financií Slovenskej republiky.
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412
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo pod¾a § 2b ods. 2 zákona è. 291/2002 Z. z. o tátnej pokladnici
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov
opatrenie zo 17. decembra 2014 è. MF/21232/2014-31, ktorým sa mení a dopåòa opatrenie Ministerstva
financií Slovenskej republiky z 22. novembra 2012 è. MF/21513/2012-31, ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií z úètovníctva a údajov potrebných na úèely hodnotenia plnenia rozpoètu verejnej správy (oznámenie è. 375/2012 Z. z.) v znení opatrenia
z 20. novembra 2013 è. MF/22379/2013-31 (oznámenie è. 412/2013 Z. z.).
Opatrenie nadobúda úèinnos 1. januára 2015.
Opatrenie sa uvádza vo Finanènom spravodajcovi è. 12/2014, ktorý je prístupný v elektronickej podobe na webovom sídle www.finance.gov.sk, a do opatrenia mono nazrie na Ministerstve financií Slovenskej republiky.
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413
OZNÁMENIE
Ministerstva zahranièných vecí a európskych záleitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahranièných vecí a európskych záleitostí Slovenskej republiky oznamuje, e 1. decembra 2014 bol
v Bratislave podpísaný Program spolupráce medzi Ministerstvom kolstva, vedy, výskumu a portu Slovenskej
republiky a Ministerstvom vedy, vzdelávania a portu Chorvátskej republiky na roky 2014  2017.
Program nadobudne platnos 31. decembra 2014 v súlade s èlánkom 16 ods. 1.
Do textu programu mono nahliadnu na Ministerstve kolstva, vedy, výskumu a portu Slovenskej republiky a na
Ministerstve zahranièných vecí a európskych záleitostí Slovenskej republiky.
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414
OZNÁMENIE
Ministerstva zahranièných vecí a európskych záleitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahranièných vecí a európskych záleitostí Slovenskej republiky oznamuje, e na zasadnutí Svetovej
organizácie duevného vlastníctva v eneve boli 30. septembra 2014 prijaté zmeny Vykonávacieho predpisu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známok a k Protokolu k tejto dohode (oznámenie è. 345/1998
Z. z., oznámenie è. 59/2000 Z. z., oznámenie è. 117/2004 Z. z., oznámenie è. 356/2004 Z. z., oznámenie è. 633/2005
Z. z., oznámenie è. 74/2007 Z. z., oznámenie è. 75/2007 Z. z., oznámenie è. 584/2007 Z. z., oznámenie è. 338/2008
Z. z., oznámenie è. 337/2009 Z. z., oznámenie è. 502/2011 Z. z. a oznámenie è. 409/2012 Z. z.).
Zmeny nadobudnú platnos 1. januára 2015. Pre Slovenskú republiku nadobudnú platnos v ten istý deò, t. j.
1. januára 2015.
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K oznámeniu è. 414/2014 Z. z.

ZMENY VYKONÁVACIEHO PREDPISU K MADRIDSKEJ DOHODE O MEDZINÁRODNOM
ZÁPISE OCHRANNÝCH ZNÁMOK A K PROTOKOLU K TEJTO DOHODE
(platné od 1. januára 2015)

[

]
1. KAPITOLA
VEOBECNÉ USTANOVENIA

[

]

(c) Bez oh¾adu na písmeno (b), ak bolo vyznaèené pokraèovanie v konaní pod¾a pravidla 5bis, musí by licencia zapísaná do medzinárodného registra v deò
uplynutia lehoty stanovenej v odseku (2).
[

]
5. KAPITOLA

Pravidlo 5bis
Pokraèovanie v konaní
(1) iados
(a) Ak prihlasovate¾ alebo majite¾ zmekal niektorú z lehôt stanovených alebo uvedených v pravidlách 11(2)
a (3), 20bis(2), 24(5)(b), 26(2), 34(3)(c)(iii) a 39(1),
bude medzinárodný úrad napriek tomu pokraèova
v konaní o medzinárodnej prihláke, v následnom
vyznaèení, v platbe alebo príslunej iadosti, ak:
(i) iados o pokraèovanie v konaní, podpísaná prihlasovate¾om alebo majite¾om, je predloená medzinárodnému úradu na úradnom formulári a
(ii) iados je prijatá, poplatok pod¾a sadzobníka poplatkov zaplatený a spolu so iadosou sú splnené vetky poiadavky, ktorých sa zmekaná lehota týka, a to do dvoch mesiacov odo dòa uplynutia
tejto lehoty.

NÁSLEDNÉ VYZNAÈENIA; ZMENY
[

]
Pravidlo 27
Zápis a oznámenie zmeny alebo výmazu; zlúèenie
medzinárodných zápisov; vyhlásenie o neúèinnosti
zmeny majite¾a alebo obmedzenia zoznamu
(1) Zápis a oznámenie zmeny alebo výmazu

[ ]
(c) Bez oh¾adu na písmeno (b), ak bolo vyznaèené pokraèovanie v konaní pod¾a pravidla 5bis, zmena alebo výmaz sa zapíe do medzinárodného registra ku
dòu uplynutia lehoty stanovenej v pravidle 26(2),
okrem prípadu, ak iados bola podaná v súlade
s pravidlom 25(2)(c), vtedy môe by zapísaná od neskorieho dátumu.

(b) iados, ktorá nie je v súlade s bodmi (i) a (ii) písmena (a), sa nebude za takú povaova a prihlasovate¾
alebo majite¾ bude o tom informovaný.
(2) Zápis a oznámenie
Medzinárodný úrad vyznaèí v medzinárodnom registri pokraèovanie v konaní a informuje o tom prihlasovate¾a alebo majite¾a.
4. KAPITOLA
SKUTOÈNOSTI TÝKAJÚCE SA ZMLUVNÝCH STRÁN
OVPLYVÒUJÚCE MEDZINÁRODNÉ ZÁPISY
[

]
Pravidlo 20bis
Licencie

[

]
(3) Zápis a oznámenie

[

]

6. KAPITOLA
OBNOVY
[

]
Pravidlo 30
Podrobnosti týkajúce sa obnovy

(1) Poplatky
(a) Medzinárodný zápis sa obnoví po zaplatení poplatkov, najneskôr v deò, keï sa má vykona obnova medzinárodného zápisu, a to
[

]
(iii) doplnkového poplatku, prípadne individuálneho poplatku pre kadú vyznaèenú zmluvnú
stranu, voèi ktorej nebolo do medzinárodného
registra zaznamenané iadne odmietnutie pod¾a
pravidla 18ter alebo neplatnos úèinkov zápisu
vo vzahu ku vetkým uvedeným výrobkom
a slubám pod¾a poloky 6 sadzobníka poplat-
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kov. Platba sa vak môe uskutoèni v lehote
iestich mesiacov od dátumu, keï sa má medzinárodný zápis obnovi, za predpokladu, e sa zároveò zaplatí aj príplatok pod¾a poloky 6.5 sadzobníka poplatkov.
[

]

(2) Ïalie údaje
(a) Ak si majite¾ neelá obnovi medzinárodný zápis pre
vyznaèenú zmluvnú stranu, pre ktorú nebolo do medzinárodného registra zapísané iadne odmietnutie
pod¾a pravidla 18ter vo vzahu ku vetkým dotknutým výrobkom a slubám, platba poadovaných poplatkov sa doplní vyhlásením majite¾a o tom, e obnova medzinárodného zápisu sa nemá do
medzinárodného registra zapisova vo vzahu k tejto
zmluvnej strane.
(b) Ak si majite¾ elá obnovi medzinárodný zápis pre
vyznaèenú zmluvnú stranu bez oh¾adu na skutoènos, e pre túto zmluvnú stranu bolo zapísané odmietnutie pod¾a pravidla 18ter vo vzahu ku vetkým dotknutým výrobkom a slubám, platba
poadovaných poplatkov vrátane prípadných doplòujúcich alebo individuálnych poplatkov týkajúcich
sa tejto zmluvnej strany sa doplní vyhlásením majite¾a, e obnova medzinárodného zápisu sa má zapísa do medzinárodného registra vo vzahu k tejto
zmluvnej strane.
(c) Medzinárodný zápis sa nesmie obnovi voèi tej
zmluvnej strane, vo vzahu ku ktorej sa zapísala neplatnos zápisu pre vetky výrobky a sluby pod¾a
pravidla 19(2) alebo sa zaznamenalo vzdanie sa zápisu pod¾a pravidla 27(1)(a). Medzinárodný zápis sa
nesmie obnovi voèi vyznaèenej zmluvnej strane pre
tie výrobky a sluby, pre ktoré bola vyznaèená neplatnos medzinárodného zápisu na území zmluvnej
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strany pod¾a pravidla 19(2) alebo pre ktoré bolo zapísané obmedzenie pod¾a pravidla 27(1)(a).
(d) Ak je v medzinárodnom registri vyznaèené vyhlásenie pod¾a pravidla 18ter(2)(ii) alebo (4), medzinárodný zápis týkajúci sa vyznaèenej zmluvnej strany sa
nesmie obnovi pre tie výrobky alebo sluby, ktoré
nie sú vo vyhlásení uvedené, ibae by majite¾ súèasne so zaplatením poadovaných poplatkov vyhlásil,
e medzinárodný zápis sa má obnovi aj pre tieto výrobky a sluby.
(e) Skutoènos, e sa medzinárodný zápis neobnovil
pod¾a písmena (d) pre vetky dotknuté výrobky
a sluby, sa nemôe povaova za zmenu pod¾a èlánku 7(2) dohody alebo èlánku 7(2) protokolu. Skutoènos, e medzinárodný zápis nebol obnovený pre
vetky vyznaèené zmluvné strany, sa nemôe
povaova za zmenu pod¾a èlánku 7(2) dohody alebo
pod¾a èlánku 7(2) protokolu.
[

]
Pravidlo 31
Zápis obnovy; oznámenie a osvedèenie

[

]

(4) Oznámenie v prípade neobnovenia zápisu
(a) Ak medzinárodný zápis nie je obnovený, medzinárodný úrad bude o tom informova majite¾a, zástupcu, ak existuje, a úrady vetkých zmluvných strán
vyznaèených v tomto medzinárodnom zápise.
(b) Ak medzinárodný zápis nie je obnovený pre niektorú
z vyznaèených zmluvných strán, medzinárodný
úrad o tom informuje majite¾a, zástupcu, ak existuje, a úrad tejto zmluvnej strany.
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SADZOBNÍK POPLATKOV
(platný od 1. januára 2015)

vajèiarske franky
[

]

7. Iné záznamy
[

]

7.6 iados o pokraèovanie v konaní pod¾a pravidla 5bis(1)
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K oznámeniu è. 414/2014 Z. z.

COMMON REGULATIONS UNDER THE MADRID AGREEMENT CONCERNING
THE INTERNATIONAL REGISTRATION OF MARKS AND THE PROTOCOL
RELATING TO THAT AGREEMENT
(as in force on January 1, 2015)

(3) [Recording and Notification]

LIST OF RULES
[

]
CHAPTER 1
GENERAL PROVISIONS

[

]
Rule 5bis

[ ]
(c) Notwithstanding
subparagraph
(b),
where
continued processing has been recorded under Rule
5bis, the license shall be recorded in the
International Register as of the date of expiry of the
time limit specified in paragraph (2).
[

]

Continued Processing

CHAPTER 5

(1) [Request]
(a) Where an applicant or holder has failed to comply
with any of the time limits specified or referred to in
Rules 11(2) and (3), 20bis(2), 24(5)(b), 26(2),
34(3)(c)(iii) and 39(1), the International Bureau
shall, nevertheless, continue the processing of the
international application, subsequent designation,
payment or request concerned, if:

SUBSEQUENT DESIGNATIONS; CHANGES

(i) a request to that effect, signed by the applicant or
holder, is presented to the International Bureau
on the official form; and
(ii) the request is received, the fee specified in the
Schedule of Fees is paid and, together with the
request, all of the requirements in respect of
which the time limit concerned applied are
complied with, within two months from the date
of expiry of that time limit.
(b) A request not complying with items (i) and (ii) of
subparagraph (a) shall not be considered as such
and the applicant or holder shall be notified to that
effect.
(2) [Recording and Notification] The International
Bureau shall record in the International Register any
continued processing and notify the applicant or
holder accordingly.

[

]
Rule 27
Recording and Notification of a Change
or of a Cancellation; Merger of International
Registrations; Declaration That a Change in
Ownership or a Limitation Has No Effect

(1) [Recording and Notification of a Change or of
a Cancellation]
[ ]
(c) Notwithstanding subparagraph (b), where continued
processing has been recorded under Rule 5bis, the
change or cancellation shall be recorded in the
International Register as of the date of expiry of the
time limit specified in Rule 26(2), except that, where
a request has been made in accordance with Rule
25(2)(c), it may be recorded as of a later date.
CHAPTER 6
RENEWALS
[

]
Rule 30

CHAPTER 4

Details Concerning Renewal

FACTS IN CONTRACTING PARTIES AFFECTING
INTERNATIONAL REGISTRATIONS

(1) [Fees]
(a) The international registration shall be renewed
upon payment, at the latest on the date on which the
renewal of the international registration is due, of

]
Rule 20bis
Licenses

[

[

]

[

]
(iii) the complementary fee or individual fee, as the
case may be, for each designated Contracting
Party for which no statement of refusal under
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Rule 18ter or invalidation, in respect of all the
goods and services concerned, is recorded in the
International Register, as specified or referred to
in item 6 of the Schedule of Fees. However, such
payment may be made within six months from
the date on which the renewal of the
international registration is due, provided that
the surcharge specified in item 6.5 of the
Schedule of Fees is paid at the same time.
[

]

(2) [Further Details]
(a) Where the holder does not wish to renew the
international registration in respect of a designated
Contracting Party for which no statement of refusal
under Rule 18ter, in respect of all the goods and
services concerned, is recorded in the International
Register, payment of the required fees shall be
accompanied by a statement by the holder that the
renewal of the international registration is not to be
recorded in the International Register in respect of
that Contracting Party.
(b) Where the holder wishes to renew the international
registration in respect of a designated Contracting
Party notwithstanding the fact that a statement of
refusal under Rule 18ter is recorded in the
International Register for that Contracting Party in
respect of all the goods and services concerned,
payment of the required fees, including the complementary
fee or individual fee, as the case may be, for that
Contracting Party, shall be accompanied by a statement
by the holder that the renewal of the international
registration is to be recorded in the International
Register in respect of that Contracting Party.
(c) The international registration shall not be renewed
in respect of any designated Contracting Party in
respect of which an invalidation has been recorded
for all goods and services under Rule 19(2) or in
respect of which a renunciation has been recorded
under Rule 27(1)(a). The international registration
shall not be renewed in respect of any designated
Contracting Party for those goods and services in
respect of which an invalidation of the effects of the
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international registration in that Contracting Party
has been recorded under Rule 19(2) or in respect of
which a limitation has been recorded under Rule
27(1)(a).
(d) Where a statement under Rule 18ter(2)(ii) or (4) is
recorded in the International Register, the international
registration shall not be renewed in respect of the
designated Contracting Party concerned for the
goods and services that are not included in that
statement, unless payment of the required fees is
accompanied by a statement by the holder that the
international registration is to be renewed also for
those goods and services.
(e) The fact that the international registration is not
renewed under subparagraph (d) in respect of all the
goods and services concerned, shall not be considered
to constitute a change for the purposes of Article 7(2)
of the Agreement or Article 7(2) of the Protocol. The
fact that the international registration is not renewed
in respect of all of the designated Contracting Parties
shall not be considered to constitute a change for
the purposes of Article 7(2) of the Agreement or
Article 7(2) of the Protocol.
[

]
Rule 31
Recording of the Renewal;
Notification and Certificate

[

]

(4) [Notification in Case of Non-Renewal]
(a) Where an international registration is not renewed,
the International Bureau shall notify accordingly
the holder, the representative, if any, and the Offices
of all of the Contracting Parties designated in that
international registration.
(b) Where an international registration is not renewed
in respect of a designated Contracting Party, the
International Bureau shall notify the holder, the
representative, if any, and the Office of that Contracting
Party accordingly.
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SCHEDULE OF FEES
(in force on January 1, 2015)
Swiss francs
[

]

7. Miscellaneous recordings
[

]

7.6 Request for a continued processing under Rule 5bis(1)
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