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Zákon č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej 
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zákonov 

Niektoré základné zmeny v  zákone č. 7/2010 
Z. z. o ochrane pred povodňami  na úseku  
civilnej ochrany a krízového riadenia 



• Slová „obvodný úrad životného prostredia“ vo 
všetkých tvaroch sa v celom texte zákona 
nahrádzajú slovami „okresný úrad“ v príslušnom 
tvare. 

 

• Slová „krajský úrad životného prostredia“ vo 
všetkých tvaroch sa v celom texte zákona 
nahrádzajú slovami „okresný úrad v sídle kraja“ 
v príslušnom tvare. 

 

• Slová „obvodný úrad“ vo všetkých tvaroch sa 
v celom texte zákona nahrádzajú slovami „okresný 
úrad“ v príslušnom tvare. 

 

• Slová „obvodný úrad v sídle kraja“ vo všetkých 
tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami 
„okresný úrad v sídle kraja“ v príslušnom tvare. 



(2) Povodňový plán zabezpečovacích prác vypracúva 

     [(f) obvodný úrad životného prostredia, 

     (g) krajský úrad životného prostredia)]. 

 

 

(3) Povodňový plán (záchranných prác) vypracúva 

     a) [obvodný] okresný úrad v sídle kraja, 

     b) [obvodný] okresný úrad 

 

 

Poznámka: Povodňový plán tvorí povodňový plán 
zabezpečovacích prác a povodňový plán záchranných 
prác. 

§ 10 Povodňový plán 
 



 

(1) Mimoriadna situácia sa vyhlasuje [na návrh 
orgánu ochrany pred povodňami] počas 
III. stupňa povodňovej aktivity, ak hrozí 
bezprostredné ohrozenie životov, zdravia,  
majetku, kultúrneho dedičstva alebo životného 
prostredia povodňou. 

 

 

§ 12 Mimoriadna situácia 



(2) Ústav je povinný bezodkladne informovať 
o vzniku povodňovej situácie orgány ochrany pred 
povodňami, správcu vodohospodársky významných 
vodných tokov(,) a zložky Hasičského a záchranného 
zboru (a obvodný úrad). 

 

§ 14 Predpovedná povodňová služba 



(3) Ústav poskytuje 

[d) mimoriadne hydrologické spravodajstvo počas povodňovej 
situácie 

1. orgánom ochrany pred povodňami, ministerstvu vnútra, zložkám 
Hasičského a záchranného zboru, vyšším územným celkom a 
správcovi vodohospodársky významných vodných tokov, 

2. počas mimoriadnej situácie subjektom podľa prvého bodu a 
obvodnému úradu v sídle kraja a obvodnému úradu,] 

 

d) mimoriadne hydrologické spravodajstvo počas 
povodňovej situácie orgánom ochrany pred povodňami, 
ministerstvu vnútra, krajskému riaditeľstvu Hasičského 
a záchranného zboru, okresnému riaditeľstvu Hasičského 
a záchranného zboru, vyššiemu územnému celku a správcovi 
vodohospodársky významných vodných tokov, 

                                                                           (§ 14 ods.  3) 



§ 15 HLÁSNA POVODŇOVÁ SLUŽBA A VAROVANIE 
OBYVATEĽSTVA 
 

 
(2) Hlásnu povodňovú službu zabezpečuje: 
      [c) krajské úrady životného prostredia 
a obvodné úrady    životného prostredia,)] 



 

(1) Priebežné správy o povodňovej situácii predkladajú v 
čase od vyhlásenia do odvolania 

a) II. stupňa povodňovej aktivity a III. stupňa povodňovej 
aktivity a mimoriadnej situácie 

 

2. správca vodohospodársky významných vodných tokov 
ministerstvu, [krajskému úradu životného prostredia, 
obvodnému úradu životného prostredia a obvodnému 
úradu] okresnému úradu v sídle kraja a okresnému 
úradu. 

 

§ 19 Predkladanie správ, vyhodnocovanie 
výdavkov a povodňových škôd 



[b) III. stupňa povodňovej aktivity okrem obdobia od 
vyhlásenia do odvolania mimoriadnej situácie 

1. obec obvodnému úradu a obvodnému úradu 
životného prostredia, 

2. obvodný úrad životného prostredia krajskému 
úradu životného prostredia, 

3. krajský úrad životného prostredia ministerstvu, 
ministerstvu vnútra a obvodnému úradu v sídle 
kraja,] 

 

b) III. stupňa povodňovej aktivity 
a mimoriadnej situácie 

1. obec okresnému úradu, 

2. okresný úrad okresnému úradu v sídle kraja, 

3. okresný úrad v sídle kraja ministerstvu a 
ministerstvu vnútra.                      (§ 19 ods. 1) 



[c) mimoriadnej situácie 

1. obec obvodnému úradu, 

2. obvodný úrad obvodnému úradu v sídle kraja 
a obvodnému úradu životného prostredia, 

3. obvodný úrad v sídle kraja ministerstvu vnútra, 
ministerstvu a krajskému úradu životného prostredia.] 

                                                                (§ 19 ods. 1) 

 

 

(7) Správnosť vyhodnotenia povodňových škôd overujú 
verifikačné komisie, ktoré ustanovujú prednostovia 
[obvodných úradov životného prostredia a prednostovia 
krajských úradov životného prostredia] okresných 
úradov.  

                                                                (§ 19 ods. 7) 



[(8) Vyhodnotenie povodňových záchranných prác v rozsahu 
potrebnom na vypracovanie súhrnnej správy o priebehu 
povodní, ich následkoch a vykonaných opatreniach predkladá 

a) obvodný úrad obvodnému úradu životného prostredia 
a obvodnému úradu v sídle kraja do 20 pracovných dní od času 
odvolania II. stupňa povodňovej aktivity, 

b) obvodný úrad v sídle kraja krajskému úradu životného 
prostredia do 25 pracovných dní od času odvolania II. stupňa 
povodňovej aktivity.] 

                                                                             (§ 19 ods. 8) 

 

 



 

(1) Orgánmi ochrany pred povodňami sú: 

      a) ministerstvo, 

      b) okresný úrad v sídle kraja, 

      c) okresný úrad. 

 

 

 

 

§ 22 Riadenie a zabezpečovanie ochrany pred 
povodňami 



 

 

c) v oblasti prevencie 

[7.] 6. zostavuje povodňový plán kraja v spolupráci s vyšším 
územným celkom a predkladá ho na schválenie ministerstvu 
a ministerstvu vnútra; povodňový plán poskytuje krajskému 
riaditeľstvu Hasičského a záchranného zboru, 

 

[12.] 11. organizuje školenia o vykonávaní hlásnej povodňovej 
služby a varovaní obyvateľstva [v spolupráci s obvodným úradom 
v sídle kraja], 

 

 

§ 24 [Krajský úrad životného prostredia] Okresný 
úrad v sídle kraja 



d) počas povodňovej situácie 

2. [navrhuje obvodnému úradu v sídle kraja vyhlásenie 
mimoriadnej situácie počas III. stupňa povodňovej aktivity, 
ak hrozí bezprostredné ohrozenie životov, zdravia, majetku, 
kultúrneho dedičstva alebo životného prostredia povodňou] 
vyhlasuje mimoriadnu situáciu; informuje o vyhlásení 
a odvolaní mimoriadnej situácie ministerstvo vnútra, 
ministerstvo, krajské riaditeľstvo Hasičského 
a záchranného zboru, správcu vodohospodársky 
významných vodných tokov a ústav,  

 

8. vypracúva v čase III. stupňa povodňovej aktivity 
priebežné správy o povodňovej situácii a predkladá ich 
ministerstvu[,] a ministerstvu vnútra [a obvodnému úradu 
v sídle kraja],                                            

                 (§ 24 písm. d) 



 

c) v oblasti prevencie 

5. [schvaľuje povodňový plán zabezpečovacích prác obce, ktorá má 
drobný vodný tok alebo jeho ucelený úsek v nájme alebo vo 
výpožičke, a povodňový plán zabezpečovacích prác správcu 
drobného vodného toku,] schvaľuje povodňový plán obce 
a povodňový plán zabezpečovacích prác správcu drobného 
vodného toku, 

 

8. [zostavuje povodňový plán obvodu v spolupráci s obvodným 
úradom a predkladá ho na schválenie krajskému úradu životného 
prostredia,] zostavuje povodňový plán a predkladá ho na 
schválenie okresnému úradu v sídle kraja; povodňový plán 
poskytuje okresnému riaditeľstvu Hasičského 
a záchranného zboru, 

 

14. organizuje školenia o vykonávaní hlásnej povodňovej služby 
a varovaní obyvateľstva [v spolupráci s obvodným úradom], 

§ 25 [Obvodný úrad životného prostredia] 
Okresný úrad 



 

 

d) počas povodňovej situácie 

 

2. [navrhuje obvodnému úradu vyhlásenie mimoriadnej 
situácie počas III. stupňa povodňovej aktivity, ak hrozí 
bezprostredné ohrozenie životov, zdravia, majetku, 
kultúrneho dedičstva alebo životného prostredia povodňou,] 
vyhlasuje mimoriadnu situáciu; informuje o vyhlásení 
a odvolaní mimoriadnej situácie ministerstvo vnútra, 
ministerstvo, okresné riaditeľstvo Hasičského 
a záchranného zboru, správcu vodohospodársky 
významných vodných tokov a ústav.  

                                                                           (§ 25) 

 

 



(3) Obec vykonáva v rámci preneseného výkonu štátnej správy na úseku 
ochrany pred povodňami tieto činnosti: 

 

a) v oblasti prevencie 

8. zriaďuje na plnenie úloh na úseku ochrany pred povodňami povodňovú 
komisiu obce a vypracúva jej štatút, [ak plnenie úloh obce na úseku ochrany 
pred povodňami počas povodňovej situácie nezabezpečuje krízový štáb; obec 
o rozhodnutí zriadiť povodňovú komisiu obce informuje obvodný úrad 
životného prostredia,] 

 

(5) Obec okrem úloh podľa odsekov 3 a 4 

a) vyhlasuje a odvoláva mimoriadnu situáciu, ak hrozí bezprostredné 
ohrozenie životov, zdravia, majetku, kultúrneho dedičstva alebo životného 
prostredia povodňou a ihneď o tom informuje okresný úrad alebo 
koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému, alebo okresné 
riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, [obvodný úrad životného 
prostredia,] správcu vodohospodársky významných vodných tokov a ústav 

§ 26 Obec 



(9) Predseda krajskej povodňovej komisie je prednosta 
okresného úradu v sídle kraja a tajomník je zástupca 
organizačného útvaru štátnej vodnej správy okresného úradu 
v sídle kraja. Prednosta okresného úradu v sídle kraja žiada 
o vyslanie zástupcov do krajskej povodňovej komisie [obvodný 
úrad v sídle kraja,] krajské riaditeľstvo Hasičského 
a záchranného zboru, vyšší územný celok, krajské riaditeľstvo 
Policajného zboru, [krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné 
komunikácie, krajský lesný úrad,] správcu vodohospodársky 
významných vodných tokov, regionálny úrad verejného 
zdravotníctva a ďalšie orgány a organizácie podľa potreby 
a s ohľadom na ich územnú pôsobnosť. Vyzvané orgány 
a organizácie vysielajú do krajskej povodňovej komisie 
zástupcov s rozhodovacími a riadiacimi právomocami na 
organizovanie vykonávania povodňových zabezpečovacích prác 
a povodňových záchranných prác. 

§ 27 Povodňová komisia 



 

(13) Predseda obvodnej povodňovej komisie je prednosta  
okresného úradu a tajomník je zástupca organizačného 
útvaru štátnej vodnej správy okresného úradu. Prednosta 
okresného úradu žiada o vyslanie zástupcov do obvodnej 
povodňovej komisie [obvodný úrad,] okresné riaditeľstvo 
Hasičského a záchranného zboru, okresné riaditeľstvo 
Policajného zboru, regionálnu správu ciest, [obvodný úrad 
pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, obvodný lesný 
úrad,] správcu vodohospodársky významných vodných 
tokov, regionálny úrad verejného zdravotníctva a ďalšie 
orgány a organizácie podľa potreby a s ohľadom na ich 
územnú pôsobnosť. Vyzvané orgány a organizácie vysielajú 
do obvodnej povodňovej komisie zástupcov s rozhodovacími 
a riadiacimi právomocami na organizovanie vykonávania 
povodňových zabezpečovacích prác a povodňových 
záchranných prác. 

                                                                                           



 

(16) [Ak plnenie úloh obce na úseku ochrany pred 
povodňami počas povodňovej situácie zabezpečuje krízový 
štáb, obec nezriadi obecnú povodňovú komisiu. Úlohy 
obecnej povodňovej komisie určuje štatút obecnej 
povodňovej komisie, ktorý schvaľuje starosta obce.] Návrhy 
obecnej povodňovej komisie alebo krízového štábu 
obce na vykonanie opatrení na zabezpečenie ochrany 
pred povodňami vydáva príkazmi obec.                                                                                                            

                                                                                            

[§ 30 Obvodný úrad v sídle kraja,] 

 

[§ 34 Obvodný úrad] 

 



§ 35 Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného 
zboru 

a) vykonáva povodňové záchranné práce podľa osobitných 
predpisov57) počas povodňovej situácie podľa povodňových 
plánov a podľa pokynov orgánov ochrany pred povodňami 
[alebo krízových štábov], 

 

 

§ 38 Hasičské jednotky 

(1) Hasičské jednotky vykonávajú povodňové záchranné 
práce a povodňové zabezpečovacie práce podľa osobitného 
predpisu62) v čase povodňovej situácie podľa pokynov 
orgánov ochrany pred povodňami [alebo krízových štábov] 
a podľa povodňových plánov. 

 



§ 39 Policajný zbor 

Orgán ochrany pred povodňami [, obvodný úrad v sídle 
kraja, obvodný úrad] a obec môže vyžadovať pri ochrane 
pred povodňami pomoc Policajného zboru na plnenie úloh 
podľa osobitného predpisu.65) 

 

§ 40 Ozbrojené sily Slovenskej republiky 

Orgán ochrany pred povodňami [, obvodný úrad v sídle 
kraja, obvodný úrad] a obec môže vyžadovať pomoc 
ozbrojených síl Slovenskej republiky podľa osobitného 
predpisu.66)  

 

§ 41 Osoba 

(2) Osoba je na zabezpečenie ochrany pred povodňami 
povinná 

a) riadiť sa príkazmi obce[,] a orgánu ochrany pred 
povodňami [, obvodného úradu alebo obvodného úradu 
v sídle kraja], 



(1) Za obmedzenie vlastníckeho práva alebo užívacieho 
práva, patrí osobe peňažná náhrada vo výške 
zodpovedajúcej miere obmedzenia jeho práva. Obmedzenie 
vlastníckeho práva alebo užívacieho práva počas povodňovej 
situácie nezakladá nárok na uznanie náhrady nad rámec 
povodňových škôd a škôd na nehnuteľnom majetku 
a hnuteľnom majetku osoby, ktoré vznikli v priamej súvislosti 
s vykonávaním povodňových záchranných prác, [ktoré 
nariadila obec, orgán ochrany pred povodňami alebo krízový 
štáb] ktoré nariadila obec alebo orgán ochrany pred 
povodňami.  

§ 44 Náhrada za obmedzenie vlastníckeho 
práva alebo užívacieho práva, osobnú pomoc, 
škodu na majetku a za vecný prostriedok počas 
povodňovej situácie 



Ďakujem za pozornosť  


