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Čl. 1
Všeobecné ustanovenia
(1) Podzemnými vodami sú podľa § 3 ods. 3 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene
zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) všetky
vody nachádzajúce sa pod povrchom zeme v pásme nasýtenia a v bezprostrednom
kontakte s pôdou alebo s pôdnym podložím vrátane podzemných vôd slúžiacich ako
médium na akumuláciu, transport a exploatáciu zemského tepla z horninového prostredia
(ďalej len „geotermálna voda“). Podzemnými vodami zostávajú podzemné vody aj po ich
odkrytí prirodzeným prepadom ich nadložia, banskou činnosťou, činnosťou vykonávanou
banským spôsobom alebo vykonaním inej obdobnej činnosti.
(2) Podzemné vody sú podľa § 3 ods. 4 vodného zákona prednostne určené na zásobovanie
obyvateľstva pitnou vodou a na účely, na ktoré je použitie pitnej vody ustanovené
osobitným predpisom. Iné použitie podzemných vôd je možné iba pri zachovaní ich
prednostného určenia.
(3) Studňa je vodnou stavbou podľa § 52 ods. 1 písm. d) vodného zákona, ktorá sa využíva
na odber podzemných vôd okrem domovej studne, ak je jednoduchým vodným
zariadením podľa čl. 2 ods. 2. Na uskutočnenie studne, jej zmenu, užívanie, zmenu
v užívaní, zrušenie alebo odstránenie je potrebné povolenie orgánu štátnej vodnej správy
podľa § 26 ods. 1 vodného zákona. Ak vznikne pochybnosť, či ide o vodnú stavbu alebo
jej súčasť, rozhoduje orgán štátnej vodnej správy podľa § 52 ods. 2 vodného zákona.
(4) Na odber podzemných vôd (osobitné užívanie vôd) je potrebné povolenie orgánu štátnej
vodnej správy podľa § 21 ods. 1 písm. b) prvý bod vodného zákona. Podľa § 21 ods. 6
vodného zákona povolenie na odber podzemných vôd nezaručuje odber týchto vôd
v povolenom množstve ani v potrebnej kvalite.
(5) Orgánmi štátnej vodnej správy, ktoré majú vecnú pôsobnosť povoľovať studne a odber
podzemných vôd sú:
a) okresné úrady v súlade s § 61 písm. a) vodného zákona,
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b) okresné úrady v sídle kraja v súlade s § 60 ods. 1 písm. a) druhý bod vodného zákona,
c) obce v súlade s § 63 ods. 1 písm. a) vodného zákona.
(6) Okrem orgánov štátnej vodnej správy uvedených v odseku 5 môžu povoľovať odber
podzemných vôd a vydávať stavebné a užívacie povolenia na studne orgány štátnej
správy podľa § 3 ods.3 písm. b) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii
a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov ako súčasť integrovaného povolenia prevádzky, ktorá si
povolenie podľa tohto zákona vyžaduje.

Čl. 2
Všeobecné užívanie vôd
(1) Každý môže na vlastné nebezpečenstvo a bez povolenia alebo súhlasu orgánu štátnej
vodnej správy odoberať alebo inak používať podzemné vody na uspokojovanie osobných
potrieb domácností, ak sa takýto odber alebo iné používanie vykonáva na mieste, ktoré je
na to vhodné, jednoduchým vodným zariadením a spôsobom, ktorý neobmedzí alebo
neznemožní rovnaké používanie iným osobám.
(2) Jednoduchými vodnými zariadeniami na odbery podzemných vôd sú domové studne,
z ktorých sa podzemná voda čerpá ručne a pramenné záchytky s výdatnosťou prameňa
menšou ako 10 l/min. a prenosné nádoby.
(3) Pri všeobecnom užívaní vôd sa nesmie ohrozovať ani zhoršiť ich kvalita alebo zdravotná
bezchybnosť, poškodzovať životné prostredie a prírodné dedičstvo, poškodzovať vodné
stavby a zariadenia. Všeobecné užívanie vôd nesmie slúžiť na podnikateľské účely.
(4) Obec v prenesenom výkone pôsobnosti na úseku štátnej vodnej správy môže podľa § 63
ods. 4 vodného zákona všeobecne záväzným nariadením všeobecné užívanie vôd bez
náhrady obmedziť, zmeniť alebo zakázať, ak to vyžaduje ochrana zdravia a bezpečnosť
osôb, ochrana vodných stavieb a zariadení, ochrana rybárstva a ochrana prírody
a krajiny).

Čl. 3
Postup v konaní
(1) Vodoprávnemu konaniu predchádzajú geologické práce podľa § 2 ods. 3 písm. b) bod 2
geologického zákona (podrobný hydrogeologický prieskum), ktoré je oprávnený
vykonávať zhotoviteľ geologických prác podľa § 4 zákona č. 569/2007 Z. z.
o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len
„geologický zákon“). Záverečná správa, v ktorej sa vyhodnotí geologická úloha, musí
byť vypracovaná podľa prílohy č. 7 vyhlášky Ministerstva životného prostredia
Slovenskej republiky č. 51/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva geologický zákon v znení
neskorších predpisov a je podkladom pre ďalšie konania t. j. územné konanie
a vodoprávne konanie.
(2) Vrty realizované pri vykonávaní geologických prác nie sú vodnými stavbami
a nepovoľuje ich orgán štátnej vodnej správy. Orgán štátnej vodnej správy dáva
vyjadrenie podľa § 28 ods. 2 písm. h) vodného zákona ku geologickým prácam
a zemným prácam, ktoré sú vykonávané na inundačných územiach a v ochranných
pásmach vodárenských zdrojov. Zo záverečnej správy geologickej úlohy vyplynie, či
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geologickými prácami vyhotovené vrty budú zhotoviteľom zlikvidované po splnení
svojho účelu, resp. budú zabezpečené tak, aby po technickom vystrojení mohli slúžiť ako
studňa, ktorá umožní osobitné užívanie vôd na základe povolenia orgánu štátnej vodnej
správy. Druh čerpacej skúšky a dobu jej trvania určí projekt geologickej úlohy. Ak bude
predpokladaný čas trvania čerpacej skúšky pri hydrogeologickom prieskume dlhší ako
5 dní, na čerpanie podzemných vôd a ich vypúšťanie do povrchových vôd alebo do
podzemných vôd je potrebné povolenie na osobitné užívanie vôd podľa § 21 ods. 1 písm.
g) vodného zákona.
(3) Podľa § 12 písm. h) vyhlášky Slovenského banského úradu č. 89/1988 Zb. o racionálnom
využívaní výhradných ložísk, o povoľovaní a ohlasovaní banskej činnosti a činnosti
vykonávanej banským spôsobom sa jednotlivo ohlasuje strojové vŕtanie studní s hĺbkou
väčšou ako 30 m, pričom podľa § 10 ods. 1 tejto vyhlášky organizácia vykonávajúca
danú činnosť ohlasuje banskú činnosť a činnosť vykonávanú banským spôsobom
obvodnému banskému úradu. Pokiaľ táto povinnosť nebola splnená, orgán štátnej vodnej
správy oznámi túto skutočnosť obvodnému banskému úradu.
(4) Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako orgán štátnej vodnej správy
sa vyjadruje podľa § 28 ods. 1 vodného zákona k zámeru vybudovať studňu, ktorá bude
vybudovaná pre účely právnickej osoby a obec v prenesenom výkone pôsobnosti na
úseku štátnej vodnej správy k studniam pri rodinnom dome, stavbe na individuálnu
rekreáciu a na pozemku, pričom studňa bude slúžiť pre potreby jednotlivých občanov
(domácností). Orgán štátnej vodnej správy vo svojom vyjadrení určí, či je predpokladaná
stavba možná z hľadiska ochrany vodných pomerov a podmienky na realizáciu studne
a uvedie všetky ďalšie obmedzujúce skutočnosti napríklad podzemné vody sú prednostne
určené na zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou, povolenie na osobitné užívanie vôd
bude na dobu určitú.
(5) Podľa § 21 ods. 2 vodného zákona sa povolenie na osobitné užívanie vôd, ktoré možno
vykonávať len s užívaním vodnej stavby, vydá pred vydaním stavebného povolenia
na vodnú stavbu alebo súčasne v spoločnom konaní s povolením na vodnú stavbu. Podľa
§ 52 ods. 1 vodného zákona je studňa pre odber podzemných vôd vodnou stavbou.
(6) Orgán štátnej vodnej správy má pri vodných stavbách podľa § 26 ods. 3 vodného zákona
pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej
len „stavebný zákon“) okrem
pôsobnosti vo veciach územného rozhodovania
a vyvlastňovania. Preto sa pri stavebnom konaní na vodnú stavbu vyžaduje podľa § 120
ods. 2 stavebného zákona záväzné stanovisko podľa § 140b tohto zákona vydané miestne
príslušným stavebným úradom, ktorý overuje dodržanie podmienok určených v územnom
rozhodnutí. Ak sa územné rozhodnutie nevydáva, špeciálny stavebný úrad povolí stavbu
alebo jej zmenu len na základe záväzného stanoviska miestne príslušného orgánu
územného plánovania podľa § 16 ods. 1 a 2 stavebného zákona, ktorý overuje dodržanie
zastavovacích podmienok určených územným plánom zóny alebo súlad s priestorovým
usporiadaním územia a funkčným využívaním územia, ktoré je určené v územnom pláne
obce.
(7) Orgán štátnej vodnej správy príslušný pre vydanie povolenia na osobitné užívanie vôd
a stavebného povolenia na studňu je uvedený v čl. 1 ods. 5. K žiadosti o povolenie na
osobitné užívanie vôd a stavebné povolenie sa prikladá
a) záverečná správa geologickej úlohy a rozhodnutie Ministerstva životného prostredia
Slovenskej republiky o schválení záverečnej správy s výpočtom množstiev podzemnej
vody, ak je odber podzemnej vody nad 1 250 m3 mesačne alebo 15 000 m3 ročne;
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b)
c)

d)

e)

pre ostatné prípady stačí hydrogeologický posudok vypracovaný oprávnenou osobou
podľa § 4 geologického zákona,
stanovisko správcu vodohospodársky významných vodných tokov podľa § 21 ods. 7
písm. c) a § 11 ods. 7 písm. h) vodného zákona,
stanovisko Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako dotknutého orgánu
v prípadoch, ak sa studňa bude nachádzať v ochranných pásmach prírodných liečivých
zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov,
stanovisko príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva podľa § 6 ods. 2
písm. g) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon č. 355/2007 Z. z.“), ak sa odoberaná podzemná voda bude využívať na pitné
účely táto požiadavka sa nevyžaduje pri využívaní odberu zo studne pre jednotlivé
domácnosti na osobnú spotrebu ako je studňa pri rodinnom dome, rekreačnom objekte
a podobne.
iné doklady podľa § 73 ods. 2 vodného zákona.

(8) Materiál „Spoločné usmernenie generálnej riaditeľky sekcie geológie a prírodných
zdrojov a generálneho riaditeľa sekcie vôd Ministerstva životného prostredia Slovenskej
republiky pre žiadateľov o povolenie na osobitné užívanie vôd podľa § 21 ods. 1 písm. b)
vodného zákona“ je uverejnený na webovom sídle Ministerstva životného prostredia
Slovenskej republiky
https://www.minzp.sk/files/sekcia-vod/usmernenie_osobitne_uzivanie_vod.
(9) Orgán štátnej vodnej správy môže povoliť osobitné užívanie vôd a stavebne povoliť
studňu v spoločnom konaní. Podľa § 21 ods. 2 vodného zákona sa povolenie na osobitné
užívanie vôd vydáva na určitý čas. Podľa § 21 ods. 4 vodného zákona povolenie na odber
podzemných vôd možno vydať najviac na desať rokov. Vybudovanú studňu možno
užívať na základe právoplatného kolaudačného rozhodnutia.
(10) Pri využívaní podzemnej vody na pitné účely táto musí spĺňať požiadavky podľa
vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 247/2017 Z. z. ktorou sa
ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe
monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou v znení neskorších
predpisov (ďalej len „vyhláška“).
(11) Podľa § 2 ods. 7 vyhlášky pred začatím využívania nového zdroja pitnej vody na
hromadné zásobovanie pitnou vodou sa vykonáva úplná analýza pitnej vody podľa
prílohy č. 2 vyhlášky; hromadné zásobovanie pitnou vodou je zásobovanie pitnou vodou
najmenej 50 osôb alebo zásobovanie s priemernou dennou produkciou najmenej 10 m3
pitnej vody vypočítanou ako priemer za kalendárny rok. Požiadavky na hromadné
zásobovanie sa uplatňujú aj pri dodávaní pitnej vody alebo používaní pitnej vody v rámci
podnikania alebo vo verejnom záujme.
(12) Vlastník verejného vodovodu je povinný zabezpečiť sledovanie kvality vody odoberanej
z vodárenského zdroja počas jej odberu, akumulácie, úpravy a dopravy k odberateľovi
podľa programu monitorovania a zistené hodnoty výsledkov odovzdávať príslušnému
okresnému úradu a Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky poverenej
právnickej osobe. Túto povinnosť môže za vlastníka vykonávať prevádzkovateľ
verejného vodovodu.
Ak ide o odber podzemnej vody pre zásobovanie obyvateľstva
pitnou vodou verejným vodovodom, pričom na vodovode sa nachádza úpravňa vody
(napr. dezinfekciou) je potrebné, aby odoberaná voda pri prevádzkovej kontrole
vodárenského zdroja spĺňala kvalitu surovej vody podľa požiadavky tabuľky č. 5 prílohy
č. 3 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 636/2004 Z. z.
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ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu surovej vody a na sledovanie kvality vody vo
verejných vodovodoch a za úpravňou vody splnila požiadavky podľa prílohy
č. 2 vyhlášky.
(13) Podľa § 2 ods. 8 vyhlášky pred začatím využívania nového zdroja pitnej vody
na individuálne zásobovanie pitnou vodou sa vykonáva minimálna analýza pitnej vody
podľa prílohy č. 2 vyhlášky; individuálne zásobovanie pitnou vodou je zásobovanie
pitnou vodou menej ako 50 osôb alebo zásobovanie s priemernou dennou produkciou
menej ako 10 m3 pitnej vody vypočítanou ako priemer za kalendárny rok. Ak sa zdroj
pitnej vody na individuálne zásobovanie pitnou vodou využíva v rámci podnikania alebo
vo verejnom záujme, vykonáva sa úplná analýza pitnej vody podľa prílohy č. 2 vyhlášky.
(14) Podľa § 6 ods. 5 vodného zákona ten, kto odoberá podzemnú vodu z jedného odberného
miesta v množstve nad 15 000 m3 ročne alebo nad 1 250 m3 mesačne na uspokojovanie
osobných potrieb domácnosti a ten, kto na podnikateľskú činnosť odoberá podzemnú
vodu, je povinný oznamovať údaje o týchto odberoch a údaje určené v povolení podľa
§ 21 ods. 2 písm. b) vodného zákona raz ročne poverenej osobe (Slovenskému
hydrometeorologickému ústavu), ktorá ich poskytne správcovi vodohospodársky
významných vodných tokov.
(15) Podľa § 79 ods. 2 vodného zákona sa spoplatňuje odber podzemných vôd v množstve
nad 15 000 m3 za kalendárny rok alebo 1 250 m3 za mesiac; za odber podzemných vôd
na zavlažovanie poľnohospodárskej pôdy v množstve nad 50 000 m3 ročne. Sadzbu
poplatku za odber podzemných vôd ustanovuje nariadenie vlády Slovenskej republiky
č. 755/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov
a podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním užívania vôd v znení neskorších predpisov.
(16) Povolenie podľa § 21 ods. 1 písm. b) prvého bodu vodného zákona sa doručuje
príslušnému odštepnému závodu správcu vodohospodársky významných vodných tokov,
v ktorého územnej pôsobnosti sa odber podzemných vôd povoľuje. Povolenie je
podkladom pre určenie výšky poplatkov užívateľom vôd k rozhodnutiu vydaného
príslušným odštepným závodom správcu vodohospodársky významných vodných tokov
podľa § 79 ods. 7 vodného zákona.
(17) Ak orgán štátnej vodnej správy neustanovuje inak, práva a povinnosti vyplývajúce
z povolenia na osobitné užívanie vôd, ktoré boli vydané na účel spojený s vlastníctvom
majetku, prechádzajú na ďalšieho nadobúdateľa takého majetku, ak bude tento majetok
naďalej slúžiť účelu, na ktorý bolo povolenie na osobitné užívanie vôd vydané. Ďalší
nadobúdatelia sú povinní oznámiť orgánu štátnej vodnej správy, že došlo k prechodu
alebo prevodu vlastníctva majetku, s ktorým bolo spojené povolenie na osobitné užívanie
vôd, do dvoch mesiacov odo dňa jeho uskutočnenia.
(18) Právnická osoba alebo fyzická osoba môže na základe kladného stanoviska orgánu štátnej
vodnej správy umožniť užívanie vôd v súlade s povolením na osobitné užívanie vôd tretej
osobe.
(19) Ak výdatnosť využívaného zdroja podzemných vôd prevyšuje potrebu užívateľa, orgán
štátnej vodnej správy môže rozhodnúť o použití prebytku vody a o spôsobe
prevádzkovania takého zdroja.
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Čl. 4
Ochranné pásma vodárenských zdrojov
(1) Vodárenskými zdrojmi sú vody v útvaroch podzemných vôd využívané na odbery vôd
pre pitnú vodu alebo využiteľné na zásobovanie obyvateľstva pre viac ako 50 osôb, alebo
umožňujúce odber vôd na takýto účel v priemere väčšom ako 10 m3 za deň v pôvodnom
stave alebo po ich úprave.
(2) Na ochranu výdatnosti kvality a zdravotnej bezchybnosti vody vodárenských zdrojov,
ktoré sa využívajú, orgán štátnej vodnej správy určí ochranné pásma podľa § 32 ods. 1
vodného zákona na základe posudku orgánu verejného zdravotníctva podľa zákona
č. 355/2007 Z. z., ktorým je príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva. Určenie
ochranných pásiem vodárenského zdroja sa vydáva samostatným rozhodnutím.
(3) Ak to vyžadujú závažné okolnosti, môže orgán štátnej vodnej správy určiť ochranné
pásma aj pre využiteľné vodárenské zdroje a pre vodné zdroje určené na odber pre pitnú
vodu s kapacitou nižšou, ako sú definované vodárenské zdroje.
(4) Určené ochranné pásma sú súčasne pásmami hygienickej ochrany podľa zákona
č. 355/2007 Z. z.
(5) Ochranné pásma vodárenských zdrojov sa členia na ochranné pásmo I. stupňa, ktoré slúži
na jeho ochranu v bezprostrednej blízkosti miesta odberu vôd alebo záchytného
zariadenia, a na ochranné pásmo II. stupňa, ktoré slúži na ochranu vodárenského zdroja
pred ohrozením zo vzdialenejších miest. Na zvýšenie ochrany vodárenského zdroja môže
orgán štátnej vodnej správy určiť aj ochranné pásmo III. stupňa.
(6) Ak podmienky na území ochranného pásma I. stupňa zabezpečujú v dostatočnej miere
ochranu výdatnosti, kvality a zdravotnej bezchybnosti vodárenského zdroja, ďalšie stupne
ochranných pásiem sa neurčujú.
(7) Návrh na určenie ochranných pásiem vodárenského zdroja je povinný podať ten, kto má
povolenie na odber vody, alebo ten, kto žiada o povolenie na odber vody z vodárenského
zdroja. Súčasťou návrhu na určenie ochranných pásiem vodárenského zdroja sú
záverečná správa z podrobného hydrogeologického prieskumu a geometrický plán, ak sa
pozemky tvoriace ochranné pásmo vodárenského zdroja I. stupňa rozdeľujú alebo
zlučujú.
(8) Rozhodnutím o určení ochranných pásiem vodárenského zdroja sa určia ich hranice
a spôsob ochrany, najmä zákazy alebo obmedzenia činností, ktoré poškodzujú alebo
ohrozujú množstvo a kvalitu vody alebo zdravotnú bezchybnosť vody vodárenského
zdroja, ako aj technické úpravy na ochranu vodárenského zdroja a iné opatrenia, ktoré sa
majú v ochrannom pásme vykonať. Práva a povinnosti vyplývajúce z rozhodnutí o určení
ochranných pásiem vodárenského zdroja prechádzajú na ďalšieho nadobúdateľa alebo
užívateľa majetku, s ktorým sú tieto práva a povinnosti spojené pri zachovaní
oznamovacej povinnosti nadobúdateľa podľa § 22 ods. 1 vodného zákona.
(9) Podrobnosti sú uvedené vo vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej
republiky č. 29/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o určovaní ochranných
pásiem vodárenských zdrojov, opatreniach na ochranu vôd a technických úpravách
v ochranných pásmach vodárenských zdrojov.
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(10) Za preukázané obmedzenie užívania pozemkov v ochranných pásmach vodárenských
zdrojov patrí vlastníkovi pozemkov náhrada majetkovej ujmy v primeranom
a preukázateľnom rozsahu, ktorú je povinný poskytnúť na jeho žiadosť ten, kto odoberá
vodu, alebo ten, kto žiada o povolenie na odber vody z vodárenského zdroja.
(11) Orgán štátnej vodnej správy nemá pôsobnosť pri poskytovaní náhrady majetkovej ujmy
vlastníkom pozemkov.
(12) Majetkovú ujmu možno uhradiť na základe dohody o určení výšky za ročné, prípadne
dlhšie obdobie alebo dohody o jednorazovej náhrade. Ak sa nedosiahne dohoda, výška
majetkovej ujmy sa určí na základe znaleckého posudku podľa nariadenia vlády
Slovenskej republiky č. 7/2014 Z. z. o podrobnostiach o obsahu žiadosti o vyplatenie
finančnej náhrady, spôsobe výpočtu finančnej náhrady a spôsobe určenia výšky
nájomného a výšky odplaty za zmluvnú starostlivosť pri náhradách za obmedzenie
bežného obhospodarovania pozemku. Pri určovaní výšky majetkovej ujmy dohodou
alebo znaleckým posudkom sa musí táto náhrada vlastníkovi poľnohospodárskych
pozemkov a lesných pozemkov znížiť o podiel nákladov, ktoré súvisia
s obhospodarovaním týchto pozemkov podľa § 30 ods. 2 a 3 vodného zákona. Pozemky v
ochrannom pásme I. stupňa možno vo verejnom záujme vyvlastniť podľa stavebného
zákona.
(13) Náklady spojené s technickými úpravami na ochranu vodárenského zdroja je povinný
uhradiť ten, kto odoberá vodu, alebo ten, kto žiada o povolenie na odber vody
z vodárenského zdroja.
(14) Ak je vodárenský zdroj povoľovaný ako súčasť integrovaného povolenia pre prevádzku
podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania
životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, tak aj určenie ochranných pásiem podľa § 3 ods. 3 písm. b) piateho bodu tohto
zákona je súčasťou integrovaného povolenia.
(15) Ak zasahujú ochranné pásma vodárenského zdroja do pozemkov, ktoré spadajú do
miestnej pôsobnosti iného orgánu štátnej vodnej správy, je potrebná súčinnosť oboch
správnych orgánov. Každý orgán štátnej vodnej správy musí mať vedomosť
o vyhlásených ochranných pásmach vodárenských zdrojov, ktoré patria do územia jeho
miestnej príslušnosti. Upozorňujeme, že podľa § 27 ods. 1 písm. a) vodného zákona
súhlas orgánu štátnej vodnej správy sa vyžaduje na uskutočnenie, zmenu alebo
odstránenie stavby v ochranných pásmach vodárenských zdrojov.

Čl. 5
Studne a odber podzemných vôd na uspokojovanie potreby jednotlivých občanov
(domácností)
(1) Studne a s nimi spojený odber podzemných vôd na uspokojovanie potrieb jednotlivých
občanov (domácností), napríklad studne pri rodinných domoch, stavby na individuálnu
rekreáciu, studne na pozemkoch (ďalej len „studňa pri RD“) si vyžadujú povolenie
orgánu štátnej vodnej správy podľa § 26 ods. 1 vodného zákona a § 21 ods. 1 písm. b)
prvý bod vodného zákona. Povolenie sa nevyžaduje, ak ide o všeobecné užívanie vôd
podľa čl. 2 tohto usmernenia. Povolenie je potrebné aj na zmenu alebo odstránenie
studne.

7

(2) Vecnú pôsobnosť na povoľovanie studní pri RD a s ňou spojený odber podzemných vôd
má podľa § 63 ods. 1 písm. a) vodného zákona v prenesenom výkone pôsobnosti na
úseku štátnej vodnej správy obec.
(3) Podľa § 63 ods. 2 vodného zákona si môže okresný úrad vyhradiť rozhodovanie vo veci,
najmä ak ide o územia chránených vodohospodárskych oblastí a územia ochranných
pásiem vodárenských zdrojov. Ak okresný úrad povoľuje pre nehnuteľnosť napríklad
domovú čistiareň odpadových vôd alebo tepelné čerpadlo voda – voda, môže okresný
úrad súčasne povoliť aj studňu.
(4) Pri povoľovaní studní pri RD platia primerane všetky požiadavky uvedené v čl. 3 tohto
usmernenia. Pre umiestnenie studne sa odporúčajú najmenšie vzdialenosti od zdrojov
možného znečistenia podľa STN 75 5115 Studne individuálneho zásobovania vodou.
(5) Vzhľadom k tomu, že pre studne pri RD je nepravdepodobný odber podzemných vôd
väčší ako 1 250 m3 mesačne alebo 15 000 m3 ročne, nevyžaduje sa pri povoľovaní
rozhodnutie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o schválení
záverečnej správy s výpočtom množstiev podzemnej vody, nevyžaduje sa oznamovanie
údajov o odberoch podzemnej vody a odber nie je spoplatňovaný.
(6) Pri povoľovaní odberu podzemných vôd zo studne pri RD sa vyžaduje hydrogeologický
posudok, ktorý môže byť vypracovaný aj pre viacero studní pri RD spoločne. V tomto
posudku sa okrem iného uvedie, či je potrebná čerpacia skúška.
(7) Podľa § 2 ods. 8 vyhlášky pred začatím využívania nového zdroja pitnej vody
na individuálne zásobovanie pitnou vodou sa vykonáva minimálna analýza pitnej vody
podľa prílohy č. 2 vyhlášky v akreditovanom laboratóriu. Na splnenie tejto požiadavky
odporúčame konzultáciu na príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva.
(8) Pre studne pri RD orgán štátnej vodnej správy, ktorým je obec neurčuje ochranné pásmo
na zabezpečenie kvality a výdatnosti zdroja podľa § 32 ods. 1 vodného zákona.
(9) Podľa § 27 ods. 7 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných
kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových
odvetviach v znení neskorších predpisov je zakázané prepojiť vlastný zdroj vody
s vodovodnou prípojkou pripojenou na verejný vodovod alebo s verejným vodovodom.

Čl. 6
Prechodné ustanovenie vodného zákona
(1) Podľa § 80e ods. 2 vodného zákona povolenia na odber podzemných vôd vydané podľa
§ 21 ods. 1 vodného zákona v znení účinnom do 14. marca 2018, ktoré nie sú v súlade
s týmto zákonom v znení účinnom od 15. marca 2018, je potrebné do 31. decembra 2021
uviesť s ním do súladu, inak strácajú platnosť.
(2) Prechodné ustanovenie uvedené v odseku 1 sa vzťahuje na všetky odbery podzemných
vôd bez ohľadu na množstvo odoberaných podzemných vôd, teda aj odberov
podzemných vôd zo studní pri RD.
(3) Pri konaniach podľa odseku 1 a 2 je potrebné individuálne vyhodnotiť požadované
doklady vzhľadom na konkrétne podmienky umiestnenia studne, množstva odoberaných
vôd, potreby predložiť rozhodnutie o schválení záverečnej správy s výpočtom množstiev
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podzemných vôd a pod. Pokiaľ bola studňa povolená podľa vtedy platného stavebného
zákona, pri týchto konaniach sa nevyžadujú doklady podľa stavebného zákona.
(4) Pri konaniach podľa odseku 1 a 2 je potrebné zohľadňovať aj existujúce ochranné pásma
podľa osobitných predpisov, najmä ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov
a prírodných minerálnych zdrojov podľa § 26 zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných
liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných
minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a vyžiadať si stanovisko Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.

Čl. 7
Účinnosť
Toto usmernenie nadobúda účinnosť dňom jeho vydania.

Ing. Vladimír Novák, v. r.
generálny riaditeľ sekcie vôd
Ministerstva životného prostredia
Slovenskej republiky
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IX/5/2020

USMERNENIE
generálnej riaditeľky sekcie ochrany prírody, biodiverzity a krajiny Ministerstva
životného prostredia Slovenskej republiky k postupu v konaniach
podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
pri obmedzení, zákaze alebo určení podmienok vykonávania lesohospodárskych činností
Určené: odborom starostlivosti o životné prostredie okresných úradov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Sekcia ochrany prírody, biodiverzity a krajiny
Číslo: 5/2020-6
Bratislava, 30. júna 2020

Čl. 1
Úvodné ustanovenia
(1) Predmetom tohto usmernenia je určenie postupu štátnych orgánov ochrany prírody
a krajiny (ďalej len „orgán ochrany prírody“) a Štátnej ochrany prírody Slovenskej
republiky (ďalej len „ŠOP SR“) v konaniach podľa ustanovení zákona č. 543/2002 Z. z.
o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
č. 543/2002 Z. z.“), ktoré nadobudli účinnosť 1. januára 2020, pri obmedzení, zákaze
alebo určení podmienok vykonávania lesohospodárskych činností.
(2) Účelom právnej úpravy zákona č. 543/2002 Z. z. účinnej od 1. januára 2020 je
predovšetkým
a) zabezpečiť účinnejšie uplatňovanie záujmov ochrany prírody a krajiny v chránených
územiach, osobitne v národných parkoch, ktoré podľa zákona č. 543/2002 Z. z.
predstavujú územia, kde je ochrana prírody nadradená nad ostatné činnosti a kde
cieľom je zachovanie alebo postupná obnova prirodzených ekosystémov vrátane
zabezpečenia nerušeného priebehu prírodných procesov najmenej na troch štvrtinách
územia,
b) zabezpečiť náležité uplatňovanie smerníc Európskej únie v oblasti ochrany prírody,
a to smernice Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov
a voľne žijúcich živočíchov a rastlín v platnom znení (ďalej len „smernica o ochrane
biotopov“), a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. novembra
2009 o ochrane voľne žijúceho vtáctva v platnom znení (ďalej len „smernica
o ochrane vtáctva“) za účelom ochrany biotopov európskeho významu a biotopov
druhov európskeho významu v územiach európskej sústavy chránených území Natura
2000 (ďalej len „územie sústavy Natura 2000“).
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(3) Európska komisia v súčasnosti vedie proti Slovenskej republike konanie vo veci
porušenia povinností vyplývajúcich z článku 6 ods. 2 a 3 v spojení s článkom 7 smernice
o ochrane biotopov a z článku 4 ods. 1 a 4 smernice o ochrane vtáctva z dôvodu, že
Slovenská republika nezabránila poškodzovaniu biotopov hlucháňa hôrneho (Tetrao
urogallus) v dôsledku ťažby dreva a iných lesohospodárskych opatrení, čo malo za
následok zhoršenie stavu populácie tohto druhu európskeho významu.
(4) Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“) dňa
13.04.2018 schválilo program záchrany hlucháňa hôrneho (Tetrao urogallus) na roky
2018 – 2022. Prioritným strategickým cieľom tohto programu záchrany je zastaviť stratu
vhodných biotopov hlucháňa hôrneho, ktorá je zapríčinená predovšetkým veľkoplošnou
asanačnou ťažbou a vytvoriť tak kľúčový predpoklad pre zastavenie klesajúceho trendu
stavu populácií tohto druhu. Existujúca sústava chránených území, ktorej súčasťou je
prevažná väčšina lokalít výskytu hlucháňa hôrneho na Slovensku, v súčasnosti
nezabezpečuje dostatočnú ochranu vhodných biotopov tohto druhu. Uvedené sa týka aj
chránených vtáčích území, ktoré v prípade hlucháňa hôrneho v súčasnosti neplnia účel,
pre ktoré boli vyhlásené, t. j. zabezpečenie priaznivého stavu jeho biotopov
a zabezpečenie podmienok jeho prežitia a rozmnožovania.
(5) Ochrana biotopov hlucháňa hôrneho je dôležitá aj z toho hľadiska, že vytvára „ochranný
dáždnik” nad radou ďalších vzácnych a ohrozených druhov horských lesov. Stav a vývoj
jeho populácie je zároveň indikátorom stavu ekosystémov, v ktorých sa prirodzene
vyskytuje. Podľa programu záchrany hlucháňa hôrneho pre dlhodobé zabezpečenie
priaznivého stavu vhodných biotopov hlucháňa hôrneho je najlepšou formou
manažmentu bezzásahový režim, ktorý zabezpečuje vhodné podmienky aj v prípade, že
na lokalite došlo k disturbancii. Nevyhnutné je predovšetkým touto formou zabezpečiť
zachovanie biotopov, ktoré tvoria zachovalé porasty s vhodnou vekovo a druhovopriestorovou štruktúrou. Ide najmä o lesné porasty nad 80 rokov so zníženým
korunovým zápojom a vyvinutým podrastom. Komplexy vzájomne prepojených
vhodných biotopov by mali mať veľkosť minimálne 1 400 ha.
(6) Na základe uvedeného je nevyhnutné, aby ŠOP SR v zmysle príslušných ustanovení
zákona č. 543/2002 Z. z. zasielala na okresné úrady podnety za účelom zabezpečenia
ochrany vhodných biotopov hlucháňa hôrneho najmä v územiach sústavy Natura
2000, ktoré boli vyhlásené za účelom jeho ochrany, a aby okresné úrady bezodkladne po
obdržaní podnetu v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 543/2002 Z. z. vydávali
oznámenia o začatí konania a súčasne aj predbežné opatrenia, na základe ktorých
obmedzia alebo zakážu vykonávanie činností, ktorými môže dôjsť k negatívnemu
ovplyvneniu biotopov hlucháňa hôrneho. Uvedené sa týka tak konaní podľa § 4 ods. 2
zákona č. 543/2002 Z. z., ako aj konaní podľa § 13 ods. 6 a 7, § 14 ods. 6 až 8, § 26
ods. 5 a § 104g ods. 10 a 11 zákona č. 543/2002 Z. z.
(7) Grafické znázornenie postupu pri obmedzení, zákaze alebo určení podmienok
vykonania ťažby a opatrení na ochranu lesa v konaniach podľa § 13 ods. 6 a 7, § 14
ods. 6 až 8, § 26 ods. 5 a § 104g ods. 10 a 11 zákona č. 543/2002 Z. z. je uvedené
v prílohe č. 1.
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Čl. 2
K § 13 ods. 6, § 14 ods. 6, § 15 ods. 4 Obmedzenie, zákaz a určenie podmienok vykonania
náhodnej ťažby v území s 2. až 4. stupňom ochrany
(1) Podľa § 13 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. z. na území, na ktorom platí druhý stupeň
ochrany, sa môže náhodná ťažba,1) pri ktorej hrozí negatívne ovplyvnenie predmetu
ochrany územia, vykonať len v určenom rozsahu a za určených podmienok, ak tak
rozhodol orgán ochrany prírody. Orgán ochrany prírody rozhodne o obmedzení
vykonania náhodnej ťažby alebo určení podmienok jej vykonania v poraste,2) v ktorom sa
náhodná ťažba plánuje vykonať alebo v ktorom sa jej vykonanie predpokladá, ak si to
vyžaduje predmet ochrany dotknutého chráneného územia alebo jeho ochranného pásma.
(2) Podľa § 14 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. z. na území, na ktorom platí tretí stupeň
ochrany, sa môže náhodná ťažba, pri ktorej hrozí negatívne ovplyvnenie predmetu
ochrany územia, vykonať len v určenom rozsahu a za určených podmienok, ak tak
rozhodol orgán ochrany prírody. Orgán ochrany prírody rozhodne o obmedzení alebo v
prípade nevyhnutnosti zákaze vykonania náhodnej ťažby alebo určení podmienok jej
vykonania v poraste, v ktorom sa náhodná ťažba plánuje vykonať alebo v ktorom sa jej
vykonanie predpokladá, ak si to vyžaduje predmet ochrany dotknutého chráneného
územia alebo jeho ochranného pásma.
(3) Podľa § 15 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z. z. na vykonanie náhodnej ťažby na území, na
ktorom platí štvrtý stupeň ochrany, sa vzťahujú ustanovenia § 14 ods. 6 až 8 rovnako.
(4) Okresný úrad, ktorý je podľa § 68 písm. g) zákona č. 543/2002 Z. z. príslušným orgánom
ochrany prírody na konanie podľa § 13 ods. 6 a § 14 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. z., má
povinnosť obmedziť, zakázať alebo určiť podmienky vykonania náhodnej ťažby
vždy, ak si to vyžaduje predmet ochrany dotknutého chráneného územia alebo jeho
ochranného pásma. Predmety ochrany sú pre jednotlivé kategórie chránených území vo
všeobecnosti vymedzené v ustanoveniach § 17 až 27 zákona č. 543/2002 Z. z. spravidla
ako ekosystémy, biotopy európskeho národného významu a biotopy národného významu
alebo biotopy druhov európskeho významu alebo druhov národného významu, pričom
tieto sú ďalej špecifikované v príslušnej dokumentácii ochrany prírody a krajiny.
(5) Slovné spojenie „ak si to vyžaduje predmet ochrany“ znamená, že je nutné zohľadniť, či
činnosťou môže byť predmet ochrany územia, čo i len potenciálne negatívne
ovplyvnený, a to aj v kontexte cieľov ochrany územia. Pokiaľ takýto negatívny vplyv nie
je možné vylúčiť, je v zmysle zásady prevencie a predbežnej opatrnosti nutné náhodnú
ťažbu obmedziť, zakázať alebo určiť podmienky jej vykonania. Ciele ochrany podobne
ako predmety ochrany sú spravidla špecifikované v dokumentácii ochrany prírody
a krajiny týkajúcej sa chránených území a ich ochranných pásiem. Dokumentáciu
ochranu prírody a krajiny je však potrebné posudzovať z hľadiska aktuálnej situácie
s ohľadom na skutočnosť, že ciele definované v projektoch ochrany chránených území už
nemusia zodpovedať cieľom, ktoré pre jednotlivé kategórie chránených území vymedzuje
zákon č. 543/2002 Z. z., resp. nemusia zodpovedať návrhom území európskeho významu
alebo návrhom chránených vtáčích území.
1

) Náhodná ťažba je podľa § 22 ods. 1 a ods. 2 písm. c) zákona č. 326/2005 Z. z. proces zahrňujúci
vyznačovanie stromov určených na výrub, technologickú prípravu pracoviska, výrub stromov
a sústreďovanie dreva na odvozné miesto ako súčasť opatrení na ochranu lesa podľa § 28 ods. 1 písm. a) až
c) a i) zákona č. 326/2005 Z. z. alebo opatrení spojených s odstraňovaním následkov pôsobenia škodlivých
činiteľov v lesoch.
2
) Porast je podľa § 2 písm. v) zákona č. 326/2005 Z. z. základná jednotka priestorového rozdelenia lesa alebo
jej časť so skutočnou výmerou, pre ktorú sa vyhotovuje opis porastu v programe starostlivosti o lesy.
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(6) V prípade území sústavy Natura 2000 je nutné zohľadniť ustanovenie § 28 ods. 1 zákona
č. 543/2002 Z. z., podľa ktorého je cieľom ochrany území Natura 2000 umožniť
zachovať, a ak je to potrebné, obnoviť priaznivý stav biotopov európskeho významu,
biotopov druhov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov v ich prirodzenom
areáli, resp. § 28 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z., podľa ktorého využívanie týchto území
je podriadené zachovaniu alebo zlepšeniu stavu druhov a biotopov, pre ochranu ktorých
boli tieto územia zaradené do národného zoznamu alebo vyhlásené za chránené územia.
V prípade národných parkov je nutné zohľadniť ustanovenia § 19 ods. 2 a 4 zákona č.
543/2002 Z. z., ktoré stanovujú spôsob hospodárenia v lesoch v nadväznosti na cieľ
ochrany národných parkov, ktorým je zachovanie alebo postupná obnova prirodzených
ekosystémov vrátane zabezpečenia nerušeného priebehu prírodných procesov najmenej
na troch štvrtinách územia národného parku.
(7) Orgán ochrany prírody rozhoduje o obmedzení, zákaze alebo určení podmienok
vykonania náhodnej ťažby v poraste, v ktorom sa plánuje vykonať alebo v ktorom sa jej
vykonanie predpokladá. Uvedené znamená, že obmedzenie, zákaz alebo určenie
podmienok náhodnej ťažby sa uplatňuje aj vo vzťahu k porastom, kde dôvody na
vznik náhodnej ťažby nevznikli, ale možno ich vznik len predpokladať
do budúcnosti. Z uvedeného je zrejmé, že ustanovenie zákona č. 543/2002 Z. z., na
základe ktorého orgán ochrany prírody rozhoduje o obmedzení, zákaze alebo určení
podmienok vykonania náhodnej ťažby, má predovšetkým preventívny charakter
a prostredníctvom jeho uplatnenia by sa mali nastaviť podmienky ochrany na
vopred identifikovanom území, ktoré môže zahŕňať celý porast, resp. skupiny porastov
alebo vybrané ekologicko-funkčné priestory v rámci chráneného územia, a to aj v rámci
jedného rozhodnutia.
(8) Pri rozhodovaní o obmedzení, zákaze alebo určení podmienok vykonania náhodnej ťažby
orgán ochrany prírody a krajiny nie je viazaný rozsahom zákazov ustanovených vo
všeobecne záväzných právnych predpisoch, ktorými boli vyhlásené chránené vtáčie
územia, keďže tieto neustanovujú absolútny výpočet činností s negatívnym vplyvom na
predmet ochrany chráneného vtáčieho územia a neustanovujú komplexnú ochranu
druhom vtákom, ktoré sú predmetom ochrany chráneného vtáčieho územia, zabezpečenie
ktorej vyplýva z čl. 6 ods. 2 v spojení s článkom 7 smernice o ochrane biotopov, ako aj
z článku 4 ods. 1 smernice o ochrane vtáctva, t. j. pokiaľ aj vyhláška Ministerstva
životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasuje chránené vtáčie územie,
ustanovuje, v akom rozsahu je vykonanie náhodnej ťažby zakázané, prípadne ustanovuje,
že vybraný zákaz týkajúci sa lesohospodárskej činnosti sa nevzťahuje na náhodnú ťažbu,
táto právna úprava nevylučuje nutnosť obmedzenia, zákazu alebo určenia podmienok
vykonania náhodnej ťažby podľa § 13 ods. 6 a § 14 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. z., ak si
to vyžaduje predmet ochrany dotknutého chráneného územia alebo jeho ochranného
pásma.
(9) Na rozdiel od ustanovenia § 13 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. z., ktoré sa uplatňuje
v rámci 2. stupňa ochrany, v zmysle ustanovenia § 14 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. z.,
ktoré sa uplatňuje v území s 3. stupňom ochrany a v nadväznosti na ustanovenie § 15 ods.
4 zákona č. 543/2002 Z. z. aj v území so 4. stupňom ochrany, má okresný úrad pôsobnosť
náhodnú ťažbu v prípade nevyhnutnosti aj zakázať. Vzhľadom na skutočnosť, že
obmedzenie náhodnej ťažby nie je zákonom č. 543/2002 Z. z. niečím limitované, možno
dospieť k rovnakému výsledku tak obmedzením, ako aj zákazom náhodnej ťažby.
„V prípade nevyhnutnosti“ znamená, že negatívne ovplyvnenie predmetu ochrany
chráneného územia nie je v konkrétnom prípade možné vylúčiť len obmedzením ťažby
v určitom rozsahu, ale je nutné uplatniť zákaz ťažby.
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Čl. 3
K § 13 ods. 7, § 14 ods. 7, § 15 ods. 4
Postup pri obmedzení, zákaze alebo určení podmienok vykonania
náhodnej ťažby v území s 2. až 4. stupňom ochrany
(1) Podľa § 13 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. orgán ochrany prírody oznámi začatie
konania o obmedzení alebo určení podmienok vykonania náhodnej ťažby na základe
podnetu organizácie ochrany prírody. Ak náhodná ťažba bola ohlásená podľa osobitného
predpisu, [§ 23 ods. 7 až 9 zákona č. 326/2005 Z. z.] oznámi začatie konania najneskôr
do 10 dní od jej ohlásenia. Orgán ochrany prírody súčasne s oznámením o začatí
konania vydá predbežné opatrenie, ktorým náhodnú ťažbu obmedzí alebo určí podmienky
jej vykonania; predbežné opatrenie stráca účinnosť dňom, keď rozhodnutie vo veci
nadobudlo právoplatnosť.
(2) Podľa § 14 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. orgán ochrany prírody oznámi začatie
konania o obmedzení alebo zákaze vykonania náhodnej ťažby alebo určení podmienok jej
vykonania na základe podnetu organizácie ochrany prírody. Ak náhodná ťažba bola
ohlásená podľa osobitného predpisu, oznámi začatie konania najneskôr do 10 dní od jej
ohlásenia. Orgán ochrany prírody súčasne s oznámením o začatí konania vydá predbežné
opatrenie, ktorým náhodnú ťažbu obmedzí, v prípade nevyhnutnosti zakáže alebo určí
podmienky jej vykonania; predbežné opatrenie stráca účinnosť dňom, keď rozhodnutie vo
veci nadobudlo právoplatnosť.
(3) Podľa § 15 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z. z. na vykonanie náhodnej ťažby na území, na
ktorom platí štvrtý stupeň ochrany, sa vzťahujú ustanovenia § 14 ods. 6 až 8 rovnako.
(4) Predpokladom pre začatie konania o obmedzení, zákaze alebo určení podmienok
vykonania náhodnej ťažby je zaslanie podnetu ŠOP SR, resp. jej miestne príslušnej
organizačnej zložky na okresný úrad, ktorý je podľa § 68 písm. g) zákona č. 543/2002
Z. z. príslušným orgánom ochrany prírody na konanie podľa § 13 ods. 7 a § 14 ods. 7
zákona č. 543/2002 Z. z. ŠOP SR v podnete navrhne obmedzenie, zákaz alebo určenie
podmienok náhodnej ťažby. Za obmedzenie vykonania náhodnej ťažby je treba
považovať najmä miestne alebo časové obmedzenie vykonania náhodnej ťažby alebo
obmedzenie náhodnej ťažby z hľadiska rozsahu jej vykonania. V rámci podmienok
vykonania náhodnej ťažby je možné najmä určiť osobitný spôsob vykonania náhodnej
ťažby.
(5) Podnet ŠOP SR adresovaný na okresný úrad musí okrem určených obmedzení, zákazov
alebo podmienok vykonávania náhodnej ťažby predovšetkým špecifikovať vymedzenie
dotknutého územia, kde sa budú uplatňovať obmedzenia, zákazy a podmienky
vykonávania náhodnej ťažby, ako aj zdôvodnenie určeného obmedzenia, zákazov
a podmienok vykonávania náhodnej ťažby s ohľadom na predmet ochrany územia
a identifikované potencionálne negatívne vplyvy činnosti.
(6) ŠOP SR pri podávaní podnetu nie je viazaná skutočnosťou, či nastali dôvody vzniku
náhodnej ťažby, a preto v rámci podaného podnetu môže vopred riešiť podmienky
ochrany konkrétnej časti chráneného územia alebo jeho ochranného pásma bez ohľadu na
to, či vykonanie náhodnej ťažby bolo ohlásené podľa § 23 ods. 7 až 9 zákona
č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
č. 326/2005 Z. z.“), resp. v akom rozsahu bola náhodná ťažba ohlásená.
(7) Podnetom ŠOP SR je príslušný okresný úrad v zmysle § 65a ods. 2 písm. i) zákona
č. 543/2002 Z. z. viazaný, t. j. je povinný bezodkladne po doručení podnetu ŠOP SR,
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ktorý obsahuje vyššie uvedené náležitosti, bez toho, aby ŠOP SR vyzýval na doplnenie
ďalších podkladov,
a) zaslať obhospodarovateľovi lesa oznámenie o začatí správneho konania o obmedzení,
zákaze alebo určení podmienok vykonávania náhodnej ťažby,
b) vydať predbežné opatrenie, ktorým náhodnú ťažbu obmedzí, zakáže alebo určí
podmienky jej vykonania; na vydanie predbežného opatrenia sa podľa § 81 ods. 2
písm. m) zákona č. 543/2002 Z. z. nevzťahujú ustanovenia správneho poriadku
s výnimkou ustanovení o miestnej príslušnosti.
(8) Podstatnou náležitosťou oznámenia o začatí konania je vymedzenie predmetu konania.
Toto je potrebné vymedziť všeobecne, t. j. bez bližšej špecifikácie uviesť, že okresný
úrad oznamuje začatie konania o obmedzení, zákaze alebo určení podmienok vykonania
náhodnej ťažby podľa § 13 ods. 7 alebo § 14 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. v určenom
poraste, ktorý sa nachádza v chránenom území alebo jeho ochrannom pásme. Oznámenie
o začatí konania okresný úrad zasiela spoločne s predbežným opatrením. Vzory
oznámenia o začatí konania a predbežného opatrenia podľa § 13 ods. 7 a § 14 ods. 7
zákona č. 543/2002 Z. z. sú uvedené v prílohách č. 2 a 3.
(9) Po doručení oznámenia o začatí konania a predbežného opatrenia účastníkovi konania je
okresný úrad povinný v zmysle § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. zverejniť
oznámenie o začatí správneho konania na svojej internetovej stránke. Po uplynutí
lehoty, v rámci ktorej sa do konania môžu prihlásiť iní účastníci konania, okresný úrad
v súlade s ustanovením § 33 ods. 2 správneho poriadku oboznámi účastníkov konania
s podkladmi rozhodnutia (podnet ŠOP SR alebo iné podklady, ak také má k dispozícii),
prípadne tiež uvedie, aké úkony v konaní uskutočnil, a určí účastníkom konania lehotu,
v rámci ktorej sa môžu k podkladom rozhodnutia vyjadriť.
(10) Je na zvážení okresného úradu, či v konaní nariadi aj ústne pojednávanie. Toto sa
v zmysle § 21 ods. 1 správneho poriadku uskutočňuje, ak to vyžaduje povaha veci, najmä
ak sa tým prispeje k jej objasneniu, alebo ak to ustanovuje osobitný zákon. Zákon č.
543/2002 Z. z. uskutočnenie ústneho pojednávania nevyžaduje, pričom okresný úrad by
mal mať dostatočne objasnený stav veci na základe podkladov od ŠOP SR. Pokiaľ
okresný úrad nenariadi ústne pojednávanie, je možné oznámenie o začatí konania
spojiť s oboznámením s podkladmi rozhodnutia. Ak sa však do konania prihlásia ďalší
účastníci konania, je potrebné dodatočne oboznámiť s podkladmi rozhodnutia aj týchto.
(11) Po zistení skutočného stavu veci a vysporiadaní sa s námietkami účastníkov konania
okresný úrad vydáva rozhodnutie v súlade so správnym poriadkom. Okresný úrad môže
v rozhodnutí určiť aj obmedzenia, zákazy alebo podmienky vykonávania činnosti,
ktoré sú nad rámec tých, ktoré sú uvedené v podnete ŠOP SR, mal by však
rešpektovať rozsah konania vymedzený v oznámení o začatí konania. Pokiaľ až počas
konania zistí, že rozsah konania je potrebné rozšíriť aj o iné porasty, mal by vydať nové
oznámenie o začatí konania, ako aj predbežné opatrenie. Ak orgán ochrany prírody
v rozhodnutí obmedzí obhospodarovateľa lesa nad rámec vydaného predbežného
opatrenia, vo vydanom rozhodnutí môže v súlade s ustanovením § 55 ods. 2 správneho
poriadku vylúčiť odkladný účinok odvolania.
(12) V ustanovení § 13 ods. 7 druhej vete a § 14 ods. 7 druhej vete zákona č. 543/2002 Z. z. je
upravený postup, ktorý sa týka náhodnej ťažby, ktorá je ohlasovaná podľa § 23 ods.
7 až 9 zákona č. 326/2005 Z. z. Orgány ochrany prírody a ŠOP SR sú o tejto náhodnej
ťažbe informovaní
a) prostredníctvom informačného systému lesného hospodárstva, ak je náhodná ťažba
ohlásená prostredníctvom tohto systému, alebo
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b) bezodkladne, najneskôr najbližší pracovný deň, orgánom štátnej správy lesného
hospodárstva, ak je náhodná ťažba ohlásená písomne.
(13) Z dôvodu zabezpečenia efektívnej ochrany chráneného územia, ako aj odbúrania
nadmernej administratívnej záťaže by ŠOP SR mala z vlastného podnetu vopred
identifikovať porasty, v ktorých je náhodnú ťažbu potrebné obmedziť, zakázať
alebo určiť podmienky jej vykonania, ešte predtým ako vzniknú dôvody na
náhodnú ťažbu a následne predložiť podnet na okresný úrad. Pokiaľ tak vopred
neurobí, je nutné, aby v rámci zákonných lehôt posúdila náhodnú ťažbu, ktorá je
ohlásená. Nakoľko obhospodarovateľ lesa je podľa § 23 ods. 10 zákona č. 326/2005 Z. z.
povinný zdržať sa výkonu náhodnej ťažby, na vykonanie ktorej sa nevyžaduje súhlasné
stanovisko ŠOP SR podľa § 14 ods. 8 zákona č. 543/2002 Z. z., len v priebehu 10 dní od
doručenia jej ohlásenia orgánu štátnej správy lesného hospodárstva, je potrebné, aby ŠOP
SR predložila podnet na okresný úrad čo najskôr, aby tento oznámil začatie konania
a vydal predbežné opatrenie v lehote do 10 dní od doručenia ohlásenia. Určená
desaťdňová lehota je procesnou lehotou, ktorej uplynutie nezbavuje okresný úrad
povinnosti vydať na základe podnetu ŠOP SR oznámenie o začatí konania a predbežné
opatrenie, pokiaľ naďalej existujú dôvody na ich vydanie.
(14) ŠOP SR pri predkladaní podnetu na okresný úrad nie je limitovaná rozsahom ohlásenej
náhodnej ťažby a teda je oprávnená vo svojom podnete navrhnúť obmedzenie, zákaz
alebo podmienky vykonávania náhodnej ťažby aj pre celý porast, resp. skupinu porastov
vrátane porastov, kde náhodná ťažba nebola ohlásená. Aj napriek tomu, že okresný úrad
má vedomosť o ohlásenej ťažbe na základe prístupu k informačnému systému lesného
hospodárstva, v zmysle § 13 ods. 7 a § 14 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. koná až po
doručení podnetu ŠOP SR.
(15) V území so 4. stupňom ochrany sa v zmysle § 15 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z. z.
postupuje rovnako ako v území s 3. stupňom ochrany. Okresný úrad v oznámení
o začatí konania o obmedzení, zákaze alebo určení podmienok vykonania náhodnej ťažby
v území so 4. stupňom ochrany alebo v predbežnom opatrení, ktorým sa obmedzuje,
zakazuje alebo určujú podmienky vykonania náhodnej ťažby v území so 4. stupňom
ochrany, uvádza, že koná, resp. rozhoduje podľa „§ 14 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z.
v spojení s § 15 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z. z.“.

Čl. 4
K § 26 ods. 5
Postup pri obmedzení, zákaze alebo určení podmienok vykonania
náhodnej ťažby a iných opatrení na ochranu lesa
v chránenom vtáčom území
(1) Podľa § 26 ods. 5 druhej vety zákona č. 543/2002 Z. z. na vykonanie náhodnej ťažby
a opatrení na ochranu lesa [§ 28 zákona č. 326/2005 Z. z.] v chránenom vtáčom území,
v ktorom platí iný ako piaty stupeň ochrany, sa primerane vzťahujú ustanovenia § 14 ods.
6 a 7.
(2) Ustanovenia § 14 ods. 6 a 7 zákona č. 543/2002 Z. z. sa uplatňujú nielen na územia
s 3. a 4. stupňom ochrany, ale rovnako aj na chránené vtáčie územia. Pokiaľ sa
podnet ŠOP SR týka chráneného vtáčieho územia, resp. jeho časti s 1., 2., 3.
alebo 4. stupňom ochrany, okresný úrad v rámci svojich úkonov v konaní, resp. pri
rozhodovaní uvádza, že koná alebo rozhoduje podľa „§ 13 ods. 6 zákona
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č. 543/2002 Z. z. v spojení s § 26 ods. 5 zákona č. 543/2002 Z. z.“, resp. podľa „§ 13
ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. v spojení s § 26 ods. 5 zákona č. 543/2002 Z. z.“.
(3) Na rozdiel od úpravy § 14 ods. 6 a 7 zákona č. 543/2002 Z. z. týkajúcej sa 3. stupňa
ochrany možno v chránenom vtáčom území obmedziť, zakázať alebo určiť
podmienky vykonávania nielen náhodnej ťažby, ale aj iných opatrení na ochranu
lesa, ktoré je obhospodarovateľ lesa povinný vykonávať podľa § 28 zákona
č. 326/2005 Z. z. vrátane napríklad aplikácie chemických látok. Podrobnosti
o opatreniach na ochranu lesa sú upravené v ustanoveniach § 41 až 46 vyhlášky
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 453/2006 Z. z. o hospodárskej
úprave lesov a ochrane lesa v znení neskorších predpisov.

Čl. 5
K § 14 ods. 8, § 15 ods. 4
Vydávanie stanoviska k vykonaniu náhodnej ťažby
v území s 2. až 4. stupňom ochrany a v chránenom vtáčom území
(1) Podľa § 14 ods. 8 zákona č. 543/2002 Z. z. náhodnú ťažbu, ktorou môže vzniknúť
holina3) s výmerou viac ako 0,3 ha, možno na území, na ktorom platí tretí stupeň ochrany,
vykonať len na základe súhlasného stanoviska organizácie ochrany prírody alebo
v rozsahu a za podmienok určených v rozhodnutí podľa odseku 6. Organizácia ochrany
prírody vydá súhlasné stanovisko k náhodnej ťažbe, ak jej vykonanie nie je v rozpore
s predmetom ochrany dotknutého chráneného územia alebo jeho ochranného pásma,
najneskôr do 10 dní od oznámenia náhodnej ťažby, inak predloží orgánu ochrany prírody
podnet na začatie konania o obmedzení alebo zákaze vykonania náhodnej ťažby alebo
určení podmienok jej vykonania podľa odseku 7.
(2) Podľa § 15 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z. z. na vykonanie náhodnej ťažby na území, na
ktorom platí štvrtý stupeň ochrany, sa vzťahujú ustanovenia § 14 ods. 6 až 8 rovnako.
(3) Na vydanie stanoviska k náhodnej ťažbe je podľa § 65a ods. 2 písm. i) zákona
č. 543/2002 Z. z. príslušná ŠOP SR. ŠOP SR vydáva stanovisko k náhodnej ťažbe
a) podľa § 14 ods. 8 zákona č. 543/2002 Z. z., ak ide o náhodnú ťažbu vykonávanú
v území s 3. a 4. stupňom ochrany, ktorou môže vzniknúť holina s výmerou viac ako
0,3 ha,
b) podľa § 23 ods. 10 zákona č. 326/2005 Z. z., ak ide o náhodnú ťažbu vykonávanú
v území s 2. až 4. stupňom ochrany a v chránenom vtáčom území, ktorá je ohlasovaná
podľa § 23 ods. 7 až 9 zákona č. 326/2005 Z. z.
(4) Stanovisko ŠOP SR podľa § 14 ods. 8 zákona č. 543/2002 Z. z. sa vyžaduje nielen
v prípade, ak sa náhodná ťažba má vykonať na súvislej ploche s výmerou viac ako 0,3 ha,
ale aj v prípade, ak sa má náhodná ťažba vykonať na ploche s výmerou menšou ako 0,3
ha, pričom dôsledkom jej vykonania je vznik holiny s výmerou viac ako 0,3 ha.
Vykonanie náhodnej ťažby bez súhlasného stanoviska ŠOP SR podľa 14 ods. 8 zákona č.
543/2002 Z. z. je priestupkom, resp. iným správnym deliktom podľa § 92 ods. 1 písm.
zp), resp. § 90 ods. 3 písm. m) zákona č. 543/2002 Z. z., za ktorý je možné uložiť
sankciu.
3

) Holina je podľa § 20 ods. 3 zákona č. 326/2005 Z. z. lesný pozemok alebo jeho časť podľa § 3 ods. 1 písm. a),
b) alebo písm. g), na ktorom lesný porast zanikol vplyvom pôsobenia škodlivých činiteľov alebo bol
odstránený úmyselnou ťažbou [§ 22 ods. 2 písm. a)], mimoriadnou ťažbou [§ 22 ods. 2 písm. b)], náhodnou
ťažbou [§ 22 ods. 2 písm. c)] alebo lesný pozemok určený na zalesnenie.
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(5) Účelom vydávania stanoviska ŠOP SR podľa § 23 ods. 10 zákona č. 326/2005 Z. z. je
zabezpečiť, aby obhospodarovateľ lesa mohol vykonať náhodnú ťažbu v skoršom termíne
ako 10 dní od ohlásenia náhodnej ťažby. Vykonanie náhodnej ťažby bez tohto stanoviska
ŠOP SR alebo v rozpore s týmto stanoviskom nie je priestupkom alebo iným správny
deliktom podľa zákona č. 543/2002 Z. z.
(6) ŠOP SR vydáva stanovisko k náhodnej ťažbe na základe žiadosti
obhospodarovateľa lesa alebo na základe ohlásenia náhodnej ťažby podľa § 23 ods.
7 až 9 zákona č. 326/2005 Z. z. Na vydanie stanoviska k náhodnej ťažbe sa podľa § 81
ods. 2 písm. c) zákona č. 543/2002 Z. z. nevzťahuje správny poriadok.
(7) V stanovisku k náhodnej ťažbe sa ŠOP SR vyjadruje, či s vykonaním náhodnej ťažby
súhlasí alebo nesúhlasí. Stanovisko k náhodnej ťažbe ohlásenej podľa § 23 ods. 7 až 9
zákona č. 326/2005 Z. z. ŠOP SR vydáva najneskôr do 10 dní od ohlásenia. Stanovisko
obsahuje aj odôvodnenie vydaného súhlasu alebo nesúhlasu. ŠOP SR adresuje stanovisko
obhospodarovateľovi lesa a na vedomie ho zasiela okresnému úradu.
(8) Súhlasné stanovisko ŠOP SR vydá, len ak vykonaním náhodnej ťažby nie je
negatívne ovplyvnený predmet ochrany dotknutého chráneného územia alebo jeho
ochranného pásma a teda nevyžaduje si obmedzenie, zákaz alebo určenie podmienok
vykonania činnosti (viď čl. 2 tohto usmernenia). V rámci súhlasného stanoviska je možné
špecifikovať náhodnú ťažbu, ku ktorej ŠOP SR vydáva súhlas z hľadiska miesta, rozsahu
alebo spôsobu jej vykonania.
(9) V nadväznosti na ustanovenie § 28 ods. 5 a nasl. zákona č. 543/2002 Z. z. ŠOP SR
nemôže vydať súhlasné stanovisko k náhodnej ťažbe, ak nemožno vylúčiť
pravdepodobnosť jej významného vplyvu na územie sústavy Natura 2000, či už
samostatne alebo v kombinácii s iným plánom, programom alebo projektom. S uvedenou
skutočnosťou by sa ŠOP SR mala vysporiadať v rámci odôvodnenia vydaného
súhlasného stanoviska.
(10) Pokiaľ ŠOP SR vydá k náhodnej ťažbe nesúhlasné stanovisko, súčasne podá podnet
na okresný úrad na začatie konania o obmedzení, zákaze alebo určení podmienok
vykonania náhodnej ťažby (viď čl. 3 tohto usmernenia). Pokiaľ je na okresný úrad
zaslané súhlasné stanovisko ŠOP SR k náhodnej ťažbe, tento už v uvedenej veci ďalej
nekoná.
(11) Pri vydávaní stanoviska k náhodnej ťažbe v území so 4. stupňom ochrany ŠOP SR
v zmysle § 15 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z. z. postupuje rovnako ako je tomu v prípade
náhodnej ťažby v území s 3. stupňom ochrany. ŠOP SR v stanovisku uvádza, že ho
vydáva podľa „§ 14 ods. 8 zákona č. 543/2002 Z. z. v spojení s § 15 ods. 4 zákona
č. 543/2002 Z. z.“.
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Čl. 6
K § 104g ods. 10 a 11
Obmedzenie, zákaz a určenie podmienok vykonania úmyselnej ťažby
v území sústavy Natura 2000
(1) Podľa § 104g ods. 10 zákona č. 543/2002 Z. z. ustanovenia § 14 ods. 6 a 7 prvej a tretej
vety sa rovnako vzťahujú aj na vykonanie úmyselnej ťažby4) v území európskej sústavy
chránených území s iným ako piatym stupňom ochrany, ak súčasťou vyjadrenia podľa § 9
ods. 1 písm. m) k programu starostlivosti o lesy nebolo odborné stanovisko podľa § 28
ods. 4 v znení účinnom od 1. januára 2015 do 31. decembra 2019, podľa ktorého táto
činnosť nebude mať samostatne alebo v kombinácii s iným plánom alebo projektom na
toto územie významný vplyv.
(2) Podľa § 104g ods. 11 zákona č. 543/2002 Z. z. organizácia ochrany prírody (§ 65a)
najneskôr do 31. decembra 2020 posúdi vplyv úmyselnej ťažby podľa schválených
programov starostlivosti o lesy podľa odseku 10 na územia európskej sústavy chránených
území a v rámci tejto lehoty predloží orgánu ochrany prírody podnet na vydanie
rozhodnutia podľa § 14 ods. 6 a 7, ak vykonaním takejto ťažby hrozí negatívne
ovplyvnenie predmetu ochrany územia, alebo predloží orgánu ochrany prírody podnet na
podanie žiadosti na zmenu programu starostlivosti o lesy za účelom zapracovania
opatrení na vylúčenie takéhoto negatívneho vplyvu do programu starostlivosti o lesy.
(3) Ustanovenia § 14 ods. 6 a ods. 7 prvej a tretej vety zákona č. 543/2002 Z. z. sa rovnako
vzťahujú aj na vykonanie úmyselnej ťažby v územiach sústavy Natura 2000 (s iným
ako 5. stupňom ochrany), ktorými sú územia európskeho významu a chránené vtáčie
územia. Uvedené znamená, že
a) v území Natura 2000 sa môže úmyselná ťažba, pri ktorej hrozí negatívne ovplyvnenie
predmetu ochrany územia, vykonať len v určenom rozsahu a za určených podmienok,
ak tak rozhodol orgán ochrany prírody, ktorým je okresný úrad,
b) okresný úrad rozhodne o obmedzení alebo v prípade nevyhnutnosti zákaze vykonania
úmyselnej ťažby alebo určení podmienok jej vykonania v poraste, v ktorom sa
úmyselná ťažba plánuje vykonať alebo v ktorom sa jej vykonanie predpokladá, ak si
to vyžaduje predmet ochrany dotknutého chráneného územia alebo jeho ochranného
pásma,
c) okresný úrad oznámi začatie konania o obmedzení alebo zákaze vykonania úmyselnej
ťažby alebo určení podmienok jej vykonania na základe podnetu ŠOP SR,
d) okresný úrad súčasne s oznámením o začatí konania vydá predbežné opatrenie,
ktorým úmyselnú ťažbu obmedzí, v prípade nevyhnutnosti zakáže alebo určí
podmienky jej vykonania; predbežné opatrenie stráca účinnosť dňom, keď
rozhodnutie vo veci nadobudlo právoplatnosť.
(4) Vyššie uvedený postup sa neuplatňuje v prípadoch, ak v rámci konania o schvaľovaní
programu starostlivosti o lesy bolo k návrhu programu starostlivosti o lesy podľa § 28
ods. 4 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení účinnom od 1. januára 2015 do
31. decembra 2019 vydané odborné stanovisko orgánu ochrany prírody, podľa
ktorého úmyselná ťažba vykonávaná podľa programu starostlivosti o lesy nebude mať
samostatne alebo v kombinácii s iným plánom, programom alebo projektom na toto
4

) Úmyselná ťažba je podľa § 22 ods. 1 a ods. 2 písm. a) zákona č. 326/2005 Z. z. proces zahrňujúci
vyznačovanie stromov určených na výrub, technologickú prípravu pracoviska, výrub stromov a sústreďovanie
dreva na odvozné miesto podľa programu starostlivosti o lesy, a to pri výchove lesa ako výchovná ťažba a pri
obnove lesa ako obnovná ťažba.
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územie významný vplyv. Na účely identifikovania týchto prípadov je nutné, aby okresné
úrady v sídle kraja bezodkladne informovali ŠOP SR o programoch starostlivosti
o lesy, ku ktorým takéto odborné stanoviská vydali, resp. nevydali. Uvedenú
informáciu je potrebné zaslať aj na MŽP SR.
(5) Pre ŠOP SR sa ustanovuje povinnosť posúdiť platné programy starostlivosti o lesy
z hľadiska ich vplyvu na územia sústavy Natura 2000, a to najneskôr do 31. decembra
2020. V rámci tejto lehoty je ŠOP SR povinná
a) predložiť okresnému úradu podnet na vydanie rozhodnutia podľa § 14 ods. 6 a 7
zákona č. 543/2002 Z. z., ak vykonaním ťažby hrozí negatívne ovplyvnenie predmetu
ochrany chráneného územia, alebo
b) predložiť okresnému úradu v sídle kraja podnet na podanie žiadosti na zmenu
programu starostlivosti o lesy za účelom zapracovania opatrení na vylúčenie
negatívneho vplyvu ťažby na predmet ochrany chráneného územia do programu
starostlivosti o lesy.
(6) Na účely posúdenia vplyvov úmyselnej ťažby podľa programov starostlivosti o lesy,
ktoré sa uplatňujú v územiach sústavy Natura 2000, a ku ktorým nebolo vydané odborné
stanovisko podľa § 28 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení účinnom od 1. januára
2015 do 31. decembra 2019, je potrebné, aby ŠOP SR vypracovala formuláre
k hodnoteniu vplyvov programov starostlivosti o lesy na územia sústavy Natura 2000,
ktoré budú podkladom pre postup v zmysle § 104g ods. 11 zákona č. 543/2002 Z. z.
V rámci tohto zhodnotenia je nutné zohľadniť súčasný stav biotopov európskeho
významu a druhov európskeho významu a ich biotopov v príslušných územiach sústavy
Natura 2000. Posúdenie vplyvov úmyselnej ťažby podľa schválených programov
starostlivosti o lesy na územia sústavy Natura 2000 je potrebné vykonať priebežne so
zameraním sa na najviac ohrozené lokality, osobitne lokality s vhodnými biotopmi
hlucháňa hôrneho.
(7) ŠOP SR ako aj okresné úrady v súvislosti s obmedzovaním, zákazom alebo určovaním
podmienok vykonávania úmyselnej ťažby v územiach sústavy Natura 2000, resp. ich
častiach s 1., 2., 3., a 4. stupňom ochrany postupujú rovnako ako v prípade
náhodnej ťažby (viď čl. 2 a 3 tohto usmernenia). Podnet ŠOP SR na začatie konania
podľa § 14 ods. 7 prvej vety zákona č. 543/2002 Z. z. sa môže týkať tak náhodnej ťažby,
ako aj úmyselnej ťažby a v prípade chránených vtáčích území aj iných opatrení na
ochranu lesa. Okresný úrad by mal rozhodnutím obmedziť, zakázať alebo určiť
podmienky vykonávania úmyselnej ťažby nielen na obdobie platnosti programu
starostlivosti o lesy, ale aj bez časového obmedzenia.
(8) Pokiaľ sa podnet ŠOP SR týka úmyselnej ťažby, okresný úrad v rámci svojich úkonov
v konaní, resp. pri rozhodovaní uvádza, že koná alebo rozhoduje podľa „§ 14 ods. 6
zákona č. 543/2002 Z. z. v spojení s § 104g ods. 10 zákona č. 543/2002 Z. z.“, resp.
podľa „§ 14 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. v spojení s § 104g ods. 10 zákona
č. 543/2002 Z. z.“.

Čl. 7
Vzťah k iným konaniam podľa zákona č. 543/2002 Z. z., ktoré súvisia s obmedzením
alebo zákazom vykonávania lesohospodárskych činností
(1) Orgány ochrany prírody majú pôsobnosť obmedziť alebo zakázať lesohospodárske
činnosti nielen v zmysle ustanovení § 13 ods. 6 a 7 a § 14 ods. 6 a 7 zákona
č. 543/2002 Z. z., ale aj v zmysle ustanovení § 4 ods. 2, § 8 ods. 1 a 3, § 50 ods. 5 alebo
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§ 68 písm. i) zákona č. 543/2002 Z. z. Pokiaľ orgán ochrany prírody už začal v zmysle
týchto ustanovení zákona č. 543/2002 Z. z. konanie o obmedzení alebo zákaze
lesohospodárskych činností a súčasne aj vydal predbežné opatrenie, ŠOP SR okresnému
úradu podnet na začatie konania podľa § 13 ods. 6 a 7 a § 14 ods. 6 a 7 zákona
č. 543/2002 Z. z. už nepredkladá a okresný úrad ďalšie konanie v tej istej veci
nevedie. Tým nie je dotknutá možnosť, aby orgán ochrany prírody jedným listom
oznámil začatie konania o obmedzení alebo zákaze lesohospodárskych činností na
základe viacerých ustanovení zákona č. 543/2002 Z. z., ak je to v konkrétnom prípade
dôvodné.
(2) Od konaní o obmedzení alebo zákaze činností, ktoré sa začínajú z podnetu orgánu
ochrany prírody, je potrebné rozlišovať konania, ktoré sa začínajú na základe žiadosti
fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorej predchádza upozornenie orgánu ochrany
prírody (konanie o vydaní súhlasu podľa § 6 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z. z.
a konanie o vydaní súhlasu podľa § 28 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z. z.). Tieto konania
sa taktiež môžu týkať aj lesohospodárskych činností, pričom ich účelom je, obdobne ako
v prípade konaní podľa § 13 ods. 6 a 7 a § 14 ods. 6 a 7 zákona č. 543/2002 Z. z., predísť
(viď slovné spojenie „môže dôjsť“) negatívnemu ovplyvneniu záujmov ochrany prírody
a krajiny, konkrétne poškodeniu alebo zničeniu biotopov európskeho významu, biotopov
národného významu alebo biotopov druhov európskeho významu alebo významnému
rušeniu druhov európskeho významu v územiach sústavy Natura 2000 alebo aj mimo
nich, či už tým, že sa na základne zhodnotenia vplyvov činnosti na záujmy ochrany
prírody a krajiny v dotknutej lokalite určia vo vydanom súhlase také podmienky
vykonávania činnosti, ktoré negatívne vplyvy činnosti eliminujú, alebo tým, že k činnosti
súhlas nebude vydaný.
(3) Vydaniu súhlasu podľa § 6 ods. 2 a § 28 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z. z. musí
predchádzať upozornenie orgánu ochrany prírody, pričom orgán ochrany prírody je
povinný upozornenie vydať vždy, ak nemožno vylúčiť možnosť, že činnosťou dôjde k
poškodeniu alebo zničeniu dotknutých biotopov alebo významnému rušeniu dotknutých
druhov. Upozornenie môže vydať tak okresný úrad, ako aj okresný úrad v sídle kraja, ak
zistí dôvod na jeho vydanie, resp. na základe podnetu ŠOP SR, ktorým je v zmysle § 65a
ods. 2 písm. i) zákona č. 543/2002 Z. z. viazaný. Upozornenie však orgán ochrany
prírody nevydáva v prípadoch, ak bolo už začaté konanie podľa zákona
č. 543/2002 Z. z. vo veci obmedzenia alebo zákazu danej činnosti (viď napr. konanie
podľa § 13 ods. 6 a 7 alebo § 14 ods. 6 a 7 zákona č. 543/2002 Z. z.).

Čl. 8
Účinnosť
Toto usmernenie nadobúda účinnosť dňom jeho vydania.

Mgr. Katarína Butkovská, v. r.
generálna riaditeľka sekcie
ochrany prírody, biodiverzity a krajiny
Ministerstva životného prostredia
Slovenskej republiky
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Príloha č. 1
k usmerneniu č. IX/5/2020

Grafické znázornenie postupu pri obmedzení, zákaze alebo určení podmienok vykonania ťažby a opatrení na ochranu lesa
2. stupeň ochrany
2. stupeň ochrany
Vydanie rozhodnutia o obmedzení alebo určení
podmienok vykonania náhodnej ťažby
(aplikuje sa správny poriadok)

Postup podľa § 13 ods. 6 a 7
zákona č. 543/2002 Z. z.
- náhodná ťažba
Okresný úrad
3. a 4. stupeň ochrany
+ územia Natura 2000
Postup podľa § 14 ods. 6 a 7
(v spojení s § 15 ods. 4, § 26
ods. 5 alebo § 104g ods. 10
a 11) zákona č. 543/2002 Z. z.
- náhodná ťažba
- iné opatrenia na ochranu lesa
- úmyselná ťažba

3. a 4. stupeň ochrany
Postup podľa § 14 ods. 8
zákona č. 543/2002 Z. z.
Náhodná ťažba, ktorou môže
vzniknúť holina s výmerou
viac ako 0,3 ha

Podnet ŠOP SR

Oznámenie o začatí konania
a súčasne
Vydanie predbežného opatrenia
(neaplikuje sa správny poriadok)
Zverejnenie informácie o začatí konania
podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z.

Nesúhlasné stanovisko ŠOP SR

Súhlasné stanovisko ŠOP SR,
ak vykonanie náhodnej ťažby nie
je v rozpore s predmetom ochrany
chráneného územia alebo jeho
ochranného pásma

3. a 4. stupeň ochrany
+ územia Natura 2000
Vydanie rozhodnutia o obmedzení, zákaze alebo
určení podmienok vykonania
a) náhodnej ťažby /3. a 4. stupeň ochrany a CHVÚ/
b) iných opatrení na ochranu lesa /CHVÚ/
c) úmyselnej ťažby /územia Natura 2000/
(aplikuje sa správny poriadok)

Príloha č. 2
k usmerneniu č. IX/5/2020

OKRESNÝ ÚRAD .....
odbor starostlivosti o životné prostredie
................................................
_____________________________________________________________________________
uviesť fyzickú osobu alebo právnickú
osobu, ktorej je oznámenie
adresované

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/

.........................

Vec
Oznámenie podľa § 13 ods. 7 [prípadne § 14 ods. 7 (v spojení s § 15 ods. 4, § 26 ods. 5 alebo
§ 104g ods. 10)] zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších
predpisov o začatí konania vo veci vydania rozhodnutia o obmedzení/zákaze vykonania náhodnej
ťažby (prípadne aj iných opatrení na ochranu lesa a úmyselnej ťažby)
Okresný úrad ........., odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len ,,okresný úrad“)
ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe
starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a § 68 písm. g) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších
predpisov (ďalej len ,,zákon o ochrane prírody a krajiny“) Vám v súlade s ustanovením § 13 ods. 7
[prípadne § 14 ods. 7 (v spojení s § 15 ods. 4, § 26 ods. 5 alebo § 104g ods. 10)]zákona o ochrane
prírody a krajiny a § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)
oznamuje začatie konania
vo veci vydania rozhodnutia podľa § 13 ods. 6 [prípadne § 14 ods. 6 (v spojení s § 15 ods. 4, § 26
ods. 5 alebo § 104g ods. 10)] zákona o ochrane prírody a krajiny o obmedzení/zákaze vykonania
náhodnej ťažby (prípadne aj iných opatrení na ochranu lesa a úmyselnej ťažby) v jednotkách
priestorového rozdelenia lesa (ďalej len „JPRL“) č. ......... na lesnom celku ..........., ktoré sa
nachádzajú na parcelách registra „C“ katastra nehnuteľností č. ... v katastrálnom území ..........,
okres .........., v chránenom území (prípadne ochrannom pásme chráneného územia) ..... s ...
stupňom ochrany.
Okresný úrad začína konanie na základe podnetu Štátnej ochrany prírody Slovenskej
republiky, Správy .... (ďalej len „ŠOP SR“) č.... zo dňa ...., v ktorom ŠOP SR navrhla
obmedziť/zakázať vykonanie náhodnej ťažby (prípadne aj iných opatrení na ochranu lesa
a úmyselnej ťažby) vo vyššie uvedených JPRL z dôvodu ... (uviesť dôvody z podnetu ŠOP SR).
S pozdravom
.....................................
vedúci odboru

Telefón
.........

Fax
........

E-mail
........

Internet
........

IČO
........
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OKRESNÝ ÚRAD .....
odbor starostlivosti o životné prostredie
...............................................
____________________________________________________________________________________________________________

.........
.........

Číslo spisu
......

ROZHODNUTIE
Okresný úrad ................., odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len ,,okresný
úrad“) ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa § 5 ods. 1 zákona
č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 68 písm. g) zákona č. 543/2002 Z. z.
o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o ochrane prírody
a krajiny“) vydáva podľa § 13 ods. 7 [prípadne § 14 ods. 7 (v spojení s § 15 ods. 4, § 26 ods. 5
alebo § 104g ods. 10)] zákona o ochrane prírody a krajiny

p r e d b e ž n é o p a t r e n i e,
ktorým (uviesť fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ktorej je predbežné opatrenie adresované)
zakazuje
vykonávať náhodnú ťažbu (prípadne aj iné opatrenia na ochranu lesa a úmyselnú ťažbu)
v jednotkách priestorového rozdelenia lesa č ... na lesnom celku ..... , ktoré sa nachádzajú na
parcelách registra „C“ katastra nehnuteľností č. ..... v katastrálnom území ....., okres .....
(v prípade, ak okresný úrad predbežným opatrením obmedzuje vykonanie náhodnej ťažby,
opatrení na ochranu lesa alebo úmyselnej ťažby, vo výroku uvedie, že osobe ukladá, aby sa
zdržala vykonávania činnosti v učenom rozsahu, resp. aby nevykonávala činnosť v určenom
rozsahu)
Odôvodnenie
Dňa ...... bol na okresný úrad doručený podnet od Štátnej ochrany prírody Slovenskej
republiky, Správy .... (ďalej len „ŠOP SR“) č. ... zo dňa .........., v ktorom ŠOP SR navrhla ............
(uviesť čo bolo predmetom podnetu a jeho zdôvodnenie).
Následne okresný úrad listom č. ...... zo dňa ........... oznámil začatie konania vo veci ....... .
V súlade s § 13 ods. 7 /prípadne § 14 ods. 7 (v spojení s § 15 ods. 4, § 26 ods. 5 alebo
§ 104g ods. 10)/ zákona o ochrane prírody a krajiny okresný úrad na základe vyššie uvedeného
podnetu ŠOP SR vydáva súčasne s oznámením o začatí konania predbežné opatrenie, ktorým
obmedzuje/zakazuje vykonávanie náhodnej ťažby /prípadne aj iných opatrení na ochranu lesa
a úmyselnej ťažby/, a to v rozsahu uvedenom vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Telefón
.........

Fax
........

E-mail
........

Internet
........

IČO
........

Príloha č. 3
k usmerneniu č. IX/5/2020

Poučenie
Toto predbežné opatrenie podľa § 13 ods. 7 (prípadne § 14 ods. 7) zákona o ochrane
prírody a krajiny stráca účinnosť dňom, keď rozhodnutie vo veci nadobudne právoplatnosť. Proti
tomuto predbežnému opatreniu nie je možné podať odvolanie.

.................................
vedúci odboru

Doručuje sa:
(uviesť fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ktorej je predbežné opatrenie adresované)
Na vedomie:
1.
2.

ŠOP SR, Správa ......
Slovenská inšpekcia životného prostredia, inšpektorát ....

