Vodné stavby
Vodné stavby
Vodnými stavbami sú stavby, prípadne ich časti, ktoré umožňujú osobitné užívanie vôd alebo
iné nakladanie s vodami. Vodnými stavbami sú najmä:
a) stavby, ktorými sa upravuje, mení alebo zriaďuje koryto, vrátane terénnych úprav s tým
spojených,
b) stavby na ochranu pred povodňami,
c) priehrady, vodné nádrže, rybníky, hate, hrádze a iné stavby potrebné na nakladanie s vodami,
d) studne, stavby vodovodných potrubí, vodovodov a ďalšie vodárenské objekty samostatne
slúžiace na účely zásobovania vodou,
e) stavby stôk, stokové siete vrátane objektov na nich, čistiarne odpadových vôd a iné stavby
určené na zneškodňovanie odpadových vôd a osobitných vôd a na ich vypúšťanie do povrchových
vôd, podzemných vôd alebo do banských vôd a stavby určené na predchádzajúce čistenie
odpadových vôd pred ich vypúšťaním do verejnej kanalizácie,
f) stavby na zavlažovanie a odvodňovanie pozemkov,
g) stavby, ktoré sa zriaďujú na plavebné účely v korytách alebo v iných vodných útvaroch,
h) stavby umožňujúce využívanie vôd najmä na hromadnú rekreáciu a vodné športy,
i) odkaliská vytvorené hrádzovým systémom, na ktoré sa odpad ukladá hydraulickým spôsobom,
j) vodovodné prípojky, ak
1. slúžia na dodávku vody do priemyselných stavieb a poľnohospodárskych stavieb,
2. slúžia na zásobovanie skupiny stavieb, ak to vyžaduje vlastný systém rozvodných potrubí,
3. sú zriadené k stavbe, pre ktorú je zhotovené zariadenie na zvýšenie tlaku vody,
4. sú dlhšie ako 100 m a dodávajú vodu s denným priemerným množstvom väčším ako 0,5 l
za sekundu,
k) kanalizačné prípojky do verejnej kanalizácie, ak
1. slúžia na vypúšťanie odpadových vôd z priemyselných stavieb a z poľnohospodárskych
stavieb,
2. slúžia na odvádzanie odpadových vôd z areálu alebo zo skupiny stavieb, ak to vyžaduje
samostatnú stokovú sieť,
3. slúžia na vypúšťanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie, ktoré vyžadujú ich
predchádzajúce čistenie,
4. sú dlhšie ako 100 m a majú vnútorný priemer väčší ako 20 cm.
V prípade pochybností, či ide o vodnú stavbu alebo jej súčasť, rozhodne orgán štátnej vodnej
správy.

Všeobecné užívanie vôd
Každý môže na vlastné nebezpečenstvo a bez povolenia alebo súhlasu orgánu štátnej vodnej
správy odoberať alebo inak používať povrchové vody alebo 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.
Povolenie alebo súhlas orgánu štátnej vodnej správy nie sú potrebné na zachytávanie
povrchovej vody jednoduchými vodnými zariadeniami na jednotlivých nehnuteľnostiach ani na
zmenu jej prirodzeného odtoku občasne tečúcich nesústredených vôd na účely ochrany týchto
nehnuteľností proti škodlivým účinkom vody.

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.
Jednoduchými vodnými zariadeniami na odbery povrchových vôd sú zariadenia na
gravitačný odber povrchových vôd alebo na ich čerpanie s možnosťou odberu do 60 l/min.
Jednoduchými zariadeniami na zachytávanie povrchových vôd je zvod a zachytenie povrchových vôd
v nádržiach s obsahom vody do 5 m3, záchytné priekopy, zvod a zachytenie vôd v nádržiach z
povrchového odtoku.
Pri všeobecnom užívaní vôd sa nesmie ohrozovať ani zhoršiť ich kvalita alebo zdravotná
bezchybnosť, poškodzovať životné prostredie a prírodné dedičstvo, zhoršovať odtokové pomery,
poškodzovať brehy, vodné stavby a zariadenia, zariadenia na chov rýb. Všeobecné užívanie vôd
nesmie slúžiť na podnikateľské účely.
Orgán štátnej vodnej správy môže 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. Pôsobnosť orgánov na ochranu zdravia
podľa osobitného predpisu1 nie je tým dotknutá.

Povolenie na osobitné užívanie vôd
Povolenie na osobitné užívanie vôd je potrebné, ak nejde o všeobecné používanie vôd,
používanie vôd na plavbu a na plavenie dreva a na používanie banských vôd
a) pri povrchových vodách na
1. ich odber,
2. ich vzdúvanie a na iný spôsob akumulácie,
3. využívanie ich hydroenergetického potenciálu,
b) pri podzemných vodách na
1. ich odber,
2. ich akumuláciu,
3. ich čerpanie na účel znižovania ich hladiny,
4. umelé zvyšovanie ich množstva povrchovou vodou,
c) na vypúšťanie odpadových vôd a osobitných vôd do povrchových vôd alebo do podzemných vôd,
d) na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd alebo do podzemných vôd,
e) na využívanie povrchových vôd alebo podzemných vôd na hospodársky chov rýb alebo na chov
f) vodnej hydiny, prípadne iných vodných živočíchov na účely podnikania,
g) na čerpanie znečistených podzemných vôd na účely zníženia ich znečistenia alebo zníženia
znečistenia horninového prostredia a na ich následné vypúšťanie do týchto vôd, prípadne do
povrchových vôd,
h) na čerpanie podzemných vôd a ich vypúšťanie do povrchových vôd alebo do podzemných vôd pri
hydrogeologickom prieskume s predpokladaným časom trvania čerpacej skúšky nad päť dní a pri
zakladaní stavieb,
i) na zavlažovanie a odvodňovanie pozemkov vodnými stavbami,
j) na iné osobitné užívanie povrchových vôd a podzemných vôd.

Povolenie na vodné stavby
Povolenie orgánu štátnej vodnej správy sa vyžaduje na uskutočnenie, zmenu alebo na
odstránenie vodnej stavby. Stavebné úpravy na vodnej stavbe možno uskutočňovať na základe
povolenia alebo ohlásenia orgánu štátnej vodnej správy. Na uskutočnenie jednoduchého vodného
zariadenia sa nevyžaduje povolenie ani ohlásenie orgánu štátnej vodnej správy.
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§ 18 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z.z . v znení neskorších predpisov.

Súhlas
Súhlas orgánu štátnej vodnej správy sa vydáva na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie
stavieb a zariadení alebo na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa tohto zákona, ktoré
však môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd. Súhlas je potrebný, ak ide o:
a) stavby vo vodách a na pobrežných pozemkoch, stavby v inundačnom území a v ochranných
pásmach vodárenských zdrojov alebo stavby vo vzdialenosti do 23 m od vzdušnej päty ochrannej
hrádze,
b) ropovody a iné líniové produktovody na prepravu nebezpečných látok, diaľnice, cesty a miestne
komunikácie,
c) sklady, nádrže a skládky nebezpečných látok, stavby umožňujúce podzemné skladovanie látok v
zemských dutinách,
d) stavby veľkokapacitných fariem, ktorými sú farmy s kapacitou ustajnených zvierat väčšou ako 400
ks dojníc, 600 ks teliat, 500 ks mladého dobytka, 500 ks výkrmu hovädzieho dobytka, 5 000 ks
výkrmu ošípaných, produkčné farmy s kapacitou 700 ks prasníc s odchovom prasiatok do 30 kg
živej váhy, 800 ks oviec, 50 000 ks nosníc, 10 000 ks brojlerov a 100 000 ks mládok,
e) umiestňovanie a odstraňovanie zariadení vo vodnom toku a v odkrytých podzemných vodách a
na ich brehu, najmä zariadení monitorovacieho systému a informačného systému na pozorovanie
hladiny, množstva a kvality vody a zariadení neslúžiacich plavbe ani správe vodného toku,
f) leteckú aplikáciu hnojív a chemických látok na ochranu rastlín alebo na ničenie škodcov alebo
buriny v chránených vodohospodárskych oblastiach a v ochranných pásmach vodárenských
zdrojov.
Súhlas podľa vyššie uvedeného nie je potrebný na dočasné stavby, zariadenia alebo činnosti,
ktoré sú potrebné pri cvičení jednotiek armády, polície alebo požiarnej ochrany; v týchto prípadoch
sa vyžaduje predchádzajúce prerokovanie s orgánom štátnej vodnej správy a ak sa stavby alebo
činnosti týkajú vodného toku, aj so správcom vodného toku.

Vyjadrenie
Pred zhotovením projektovej dokumentácie stavby alebo zmeny stavby je stavebník povinný
požiadať orgán štátnej vodnej správy o vyjadrenie k zámeru stavby, či je predpokladaná stavba alebo
zmena stavby možná z hľadiska ochrany vodných pomerov a za akých podmienok ju možno
uskutočniť a užívať.
Vyjadrenie je potrebné aj na
a) pripravované technologické úpravy vo výrobnom procese alebo v objeme výroby, ak majú vplyv
na nakladanie s vodami,
b) neinvestičné úpravy vodných stavieb a iných stavieb a zariadení, ak môžu ovplyvniť množstvo
alebo kvalitu povrchových vôd alebo podzemných vôd,
c) ťažbu piesku a štrku a na zemné práce, ak pri nich môže dôjsť k odkrytiu hladiny podzemných vôd
alebo k prepadu ich nadložia do podzemných vôd,
d) geologické práce a zemné práce vykonávané na inundačných územiach a v ochranných pásmach
vodárenských zdrojov,
e) schválenie a zmenu lesného hospodárskeho plánu a súhrnného lesného hospodárskeho plánu v
chránených vodohospodárskych oblastiach a v ochranných pásmach vodárenských zdrojov,
f) účely prerokovania územnoplánovacej dokumentácie.
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