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NZ - Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 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 a ktorým sa menia
a dopĺňajú niektoré zákony

Spôsob
transpozíci
e
Číslo

Smernica 2000/60/ES Európskeho parlamentu a Rady z 23. októbra 2000, ktorou sa
ustanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva (Ú.
v. ES L 327, 22. 12. 2000; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 5) v znení rozhodnutia
č. 2455/2001/ES Európskeho parlamentu a Rady z 20. novembra 2001 (Ú. v. ES L 331, 15.
12. 2001; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 6) v znení smernice Európskeho
parlamentu a Rady 2008/32/ES z 11. marca 2008 (Ú. v. EÚ L 81, 20. 3. 2008) v znení smernice
Európskeho parlamentu a Rady 2008/105/ES zo 16. decembra 2008 (Ú. v. EÚ L 348, 24. 12.
2008) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/31/ES z 23. apríla 2009 (Ú. v.
EÚ L 140, 5. 6. 2009) v znení smernice Európskeho parlamentu a rady 2013/39/EÚ z 12.
augusta 2013 (Ú. v. EÚ L 226, 24. 8. 2013) v znení smernice Rady 2013/64/EÚ zo 17.
decembra 2013 (Ú. v. EÚ L 353, 28. 12. 2013) v znení smernice Komisie 2014/101/EÚ (Ú.
v. EÚ L 311, 31. 10. 2014).

Čl. 4
1

1. Pri realizácií programov opatrení špecifikovaných v plánoch
vodohospodárskeho manažmentu povodia:
a) pre povrchové vody
i) členské štáty vykonajú potrebné opatrenia na zabránenie zhoršeniu stavu
všetkých útvarov povrchovej vody, v súlade s odsekmi 6 a 7 a bez toho, aby bol
dotknutý odsek 8;
ii) členské štáty budú chrániť, zlepšovať a obnovovať všetky útvary povrchovej
vody, s ohľadom na platnosť bodu iii) pre umelé a výrazne zmenené vodné útvary,
s cieľom dosiahnutia dobrého stavu povrchovej vody najneskôr do 15 rokov od
dátumu nadobudnutia platnosti tejto smernice, v súlade s ustanoveniami
uvedenými v prílohe V, s podmienkou uplatniť predlžovanie termínov v súlade s
odsekom 4 a s využitím odsekov 5, 6 a 7, bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia
odseku 8;
iii) členské štáty budú chrániť a zlepšovať všetky umelé a výrazne zmenené vodné
útvary s cieľom dosiahnutia dobrého ekologického potenciálu a dobrého
chemického stavu povrchovej vody najneskôr do 15 rokov od dátumu
nadobudnutia účinnosti tejto smernice, v súlade s ustanoveniami uvedenými v
Prílohe V, s podmienkou uplatniť rozšírené ustanovenia v súlade s odsekom 4 a s
využitím odsekov 5, 6 a 7, bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia odseku 8;
iv) členské štáty zavedú potrebné opatrenia v súlade s článkom 16 ods. 1 a 8 s
cieľom postupného zníženia znečistenia spôsobeného prioritnými látkami a
zastavenia alebo postupného ukončenia emisií, vypúšťania a únikov prioritných
rizikových látok
bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia príslušných medzinárodných dohôd
uvedených v článku 1 pre príslušné zmluvné strany;
b) pre podzemné vody
i) členské štáty zavedú potrebné opatrenia na zabránenie alebo obmedzenie vstupu
znečisťujúcich látok do podzemnej vody a na zabránenie zhoršenia stavu všetkých
útvarov podzemnej vody, v súlade s odsekmi 6 a 7, bez toho, aby boli dotknuté
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(10) K neúspechu pri dosahovaní dobrého stavu podzemnej vody,
dobrého ekologického stavu alebo dobrého ekologického
potenciálu, alebo pri predchádzaní zhoršenia stavu útvarov
povrchovej vody alebo podzemnej vody dôsledkom nových zmien
fyzikálnych vlastností útvaru povrchovej vody alebo zmien úrovne
hladiny útvaru podzemnej vody, alebo k nezabráneniu zhoršenia
stavu útvaru povrchovej vody z veľmi dobrého stavu na dobrý stav
v dôsledku nových trvalo udržateľných rozvojových činností
človeka alebo ich zmien môže dôjsť len na základe výnimky
z environmentálnych cieľov podľa odseku 6 písm. b) (ďalej len
„výnimka“)., ktorú povolí orgán štátnej vodnej správy na základe
žiadosti po splnení podmienok odseku 6 písm. b) prvého až
štvrtého bodu.
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ustanovenia odseku 8 tohoto článku a s ohľadom na ustanovenia článku 11 ods. 3
písm. j);
ii) členské štáty budú chrániť, zlepšovať a obnovovať všetky útvary podzemnej
vôd, zabezpečia rovnováhu medzi odberom a dopĺňaním podzemnej vody s
cieľom dosiahnutia dobrého stavu podzemných vôd najneskôr do 15 rokov od
dátumu nadobudnutia platnosti tejto smernice v súlade s ustanoveniami
uvedenými v prílohe V, s podmienkou uplatniť predĺženie termínov v súlade s
odsekom 4 a s využitím odsekov 5, 6 a 7, bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia
odseku 8 tohto článku a s ohľadom na ustanovenia článku 11 ods. 3 písm. j);
iii) členské štáty zavedú potrebné opatrenia na zvrátenie každého významného a
trvalo vzostupného trendu koncentrácie každej znečisťujúcej látky, ktorý je
spôsobený ľudskou činnosťou, s cieľom postupného zníženia znečistenia
podzemnej vody.
Opatrenia na dosiahnutie zvrátenia nepriaznivého trendu budú uplatňované v
súlade s odsekmi 2, 4 a 5 článku 17, berúc do úvahy uplatniteľné normy
ustanovené príslušnými právnymi predpismi spoločenstva, v súlade s
ustanoveniami odsekov 6 a 7 a bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia odseku 8;
c) pre chránené oblasti
členské štáty dosiahnu súlad so všetkými normami a cieľmi do 15 rokov od
dátumu nadobudnutia účinnosti tejto smernice, pokiaľ nie je uvedené inak v
právnych predpisoch spoločenstva, podľa ktorých boli jednotlivé chránené oblasti
ustanovené.
Čl. 4
7

7. Členské štáty neporušia túto smernicu, keď:
- je neúspech pri dosahovaní dobrého stavu podzemnej vody, dobrého
ekologického stavu, prípadne dobrého ekologického potenciálu, alebo pri

predchádzaní zhoršenia stavu útvaru povrchovej alebo podzemnej vody
dôsledkom nových modifikácií fyzikálnych vlastností útvaru povrchových vôd
alebo zmien úrovne hladiny útvarov podzemnej vody, alebo
- sa nepodarí zabrániť zhoršeniu stavu útvaru povrchovej vody z veľmi dobrého
na dobrý v dôsledku nových trvalo udržateľných rozvojových činností človeka
a súčasne sú splnené všetky nasledujúce podmienky:
a) uskutočnia sa všetky realizovateľné kroky na obmedzenie nepriaznivého
dopadu na stav vodného útvaru;
b) dôvody úprav alebo zmien sú menovite uvedené a vysvetlené v pláne
vodohospodárskeho manažmentu povodia vyžadovaného článkom 13 a ciele sa
vyhodnotia každých šesť rokov;
c) dôvody pre tieto úpravy alebo zmeny sú dôvodmi nadradeného verejného
záujmu a/alebo prínos z dosiahnutia cieľov stanovených v odseku 1 pre životné
prostredie a spoločnosť prevažuje nad prínosom nových úprav alebo zmenami pre
ľudské zdravie, udržaním ľudskej bezpečnosti alebo trvalo udržateľným rozvojom
a
d) očakávané prínosy týchto úprav alebo zmien vodného útvaru, nie je možné z
dôvodov technickej realizovateľnosti alebo neprimeraných nákladov dosiahnuť
inými prostriedkami, ktoré sú podstatne lepšou environmentálnou voľbou.
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§ 16a

§ 16a Postup pri uplatňovaní výnimky
(1)
Ten, kto má záujem realizovať činnosť, ktorou
môže dôjsť k nesplneniu environmentálnych cieľov podľa § 16
ods. 6 písm. b), je povinný pred jej povolením požiadať orgán
štátnej vodnej správy o vydanie záväzného stanoviska.
V záväznom stanovisku orgán štátnej vodnej správy určí, či sa pred
povolením činnosti vyžaduje výnimka.
(2) K žiadosti o vydanie záväzného stanoviska žiadateľ
priloží projektovú dokumentáciu činnosti.
(3) Orgán štátnej vodnej správy požiada do siedmich dní od
doručenia žiadosti poverenú osobu o vydanie odborného
stanoviska, ktorého predmetom je určenie, či pri realizácii činnosti
môže dôjsť k nesplneniu environmentálnych cieľov dotknutých
vodných útvarov. Odborné stanovisko poverenej osoby je
podkladom pre vydanie záväzného stanoviska. Poverená osoba
vypracuje odborné stanovisko na náklady žiadateľa.
(4) Orgán štátnej vodnej správy môže vydať záväzné
stanovisko aj bez odborného stanoviska poverenej osoby, ak
z predloženej žiadosti a projektovej dokumentácie vyplýva, že
povaha činnosti si nevyžaduje jej posúdenie odborným
stanoviskom; v takom prípade vydá záväzné stanovisko do
siedmich dní od doručenia žiadosti.
(5) Orgán štátnej vodnej správy zverejní záväzné stanovisko
na svojom webovom sídle po dobu 15 dní.
(6) Žiadateľ je oprávnený podať návrh na začatie konania
o povolení činnosti, ak zo záväzného stanoviska vyplýva, že sa
nevyžaduje výnimka.
(7) K žiadosti o povolenie výnimky žiadateľ priloží
projektovú dokumentáciu činnosti a správu o splnení podmienok
podľa § 16 ods. 6 písm. b) prvého až štvrtého bodu (ďalej len
„správa“). Informáciu o podaní žiadosti o povolenie výnimky
spolu s dokumentmi podľa prvej vety zverejní orgán štátnej vodnej
správy na svojom webovom sídle.
(8) Verejnosť môže orgánu štátnej vodnej správy doručiť
písomné stanovisko k správe v lehote do 15 dní od zverejnenia
dokumentov na webovom sídle orgánu štátnej vodnej správy podľa
odseku 7.
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(9) Doručením písomného stanoviska sa verejnosť stáva
účastníkom konania o povolení výnimky. Účastníkom konania je
aj správca vodohospodársky významného vodného toku a správca
drobného vodného toku, ak sa činnosť týka drobného vodného
toku.
(10) Orgán štátnej vodnej správy povolí výnimku, ak sú
v súvislosti s činnosťou žiadateľa splnené podmienky podľa § 16
ods. 6 písm. b).
(11) Rozhodnutie o povolení výnimky zverejní orgán
štátnej vodnej správy na svojom webovom sídle po dobu 15 dní.
(12) Orgán povoľujúci činnosť nesmie takúto činnosť povoliť bez
povolenia výnimky orgánom štátnej vodnej správy podľa odseku
10.
V stĺpci (1):
Č – článok
O – odsek
V – veta
P – písmeno (číslo)

V stĺpci (3):
N – bežná transpozícia
O – transpozícia s možnosťou voľby
D – transpozícia podľa úvahy (dobrovoľná)
n.a. – transpozícia sa neuskutočňuje

V stĺpci (5):
Č – článok
§ – paragraf
O – odsek
V – veta
P – písmeno (číslo)

V stĺpci (7):
Ú – úplná zhoda
Č – čiastočná zhoda
Ž – žiadna zhoda (ak nebola dosiahnutá ani čiast. ani úplná zhoda alebo k prebratiu
dôjde v budúcnosti)

n.a. – neaplikovateľnosť (ak sa ustanovenie smernice netýka SR alebo nie je potrebné
ho prebrať)

