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ADMINISTRATÍVNE A INŠTITUCIONÁLNE ČLENENIE

Štátna správa, miestna samospráva, rozpočtové a príspevkové organizácie a štátne podniky

Štátna správa –
ústredné orgány štátnej správy (ministerstvá)

Štátna správa –
ďalšie štátne orgány (okresné úrady v sídle Kraja, okresné úrady)

Miestna samospráva -
Samosprávne úrady a obecné (miestne) a mestské úrady

Organizácie zriadené a založené MŽP SR (SHMÚ, VUVH) a štátne podniky (SVP, š.p.; VV, š.p.) 
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ADMINISTRATÍVNE A INŠTITUCIONÁLNE ČLENENIE
ústredné orgány štátnej správy 

Ministerstvo životného prostredia 
Slovenskej republiky

Ministerstvo zdravotníctva
Slovenskej republiky

Ministerstvo dopravy a výstavby
Slovenskej republiky 

Ministerstvo hospodárstva
Slovenskej republiky

Ministerstvo pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka 

Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra
Slovenskej republiky
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ADMINISTRATÍVNE A INŠTITUCIONÁLNE ČLENENIE
Integrovaný manažment povodí

Sekcia vôd 4.0

Odbor 
štátnej vodnej správy 

a rybárstva 4.1

Odbor 
strategického vodného 

plánovania 4.2

Odbor 
manažmentu povodí a 

ochrany pred povodňami
4.3

Oddelenie 

štátnej správy rybárstva 
4.1.1

Slovenský 
hydrometeorologický 

ústav

Výskumný ústav 
vodného hospodárstva

Vodohospodárska 
výstavba, š. p.

Slovenský 
vodohospodársky podnik, 

š. p.

Okresné úrady 
v sídle Kraja
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Slovenská inšpekcia 
životného prostredia

Slovenská agentúra 
životného prostredia

Slovenský rybársky zväz 
– Rada Žilina
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STRATEGICKÉ VODNÉ PLÁNOVANIE

1. Príprava 3. cyklu Vodného plánu (Plán manažmentu povodia Dunaja a Plán manažmentu
povodia Visly)

2. Príprava 2. cyklu Plánu manažmentu povodňového rizika

3. Implementácia opatrení z aktualizácie Koncepcia verejných vodovodov a verejných
kanalizácií

4. Implementácia opatrení Akčného plánu sucho

5. Zabezpečiť udržateľné ciele UNESCO / UN WATER

6. Transpozícia predpisov EÚ do príslušných právnych predpisov SR

7. Spoločná implementačná stratégia na roky 2019-2021 (CIS 2019-2021)

8. Revízia Rámcovej smernice o vode

9. Fitness Check



STRATEGICKÉ VODNÉ PLÁNOVANIE - Vodný plán SR
Plán manažmentu správneho povodia Dunaja Plán manažmentu správneho povodia Visly
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OBSAH
1. Úvod
2. Charakterizácia správneho územia povodia
3. Register chránených území
4. Identifikácia významných vplyvov
5. Monitorovacia sieť a hodnotenie stavu
6. Environmentálne ciele a výnimky
7. Ekonomická analýza využívania 

vody a návratnosť nákladov 
za vodohospodárske služby

8. Program opatrení
9. Ochrana pred škodlivými účinkami 

vôd a klimatická zmena
10. Register podrobnejších plánov a programov
11. Informovanie verejnosti a konzultácie
12. Zoznam oprávnených orgánov
13. Vyhodnotenie pokroku dosiahnutého oproti prvému plánovaciemu cyklu
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1. Príprava 3. cyklu Vodného plánu

(Plán manažmentu povodia Dunaja a Plán manažmentu povodia Visly)

• finalizácia vecného a časového harmonogramu spracovania Vodného plánu 3. cyklus VPS

• odpočet plnenia programu opatrení (do 3 rokov od schválenia potrebné implementovať podľa 
príslušných ustanovení zákona o vodách)

• aktualizácia vodohospodárskych problémov definovaných pre 3. cyklus VPS

Aktualizovaný Vodný plán 2015 (2. plánovací cyklus)

http://www.minzp.sk/sekcie/temy-oblasti/voda/koncepcne-aplanovacie-dokumenty/vodny-
plan-slovenska-aktualizacia-2015/

http://www.minzp.sk/sekcie/temy-oblasti/voda/koncepcne-aplanovacie-dokumenty/vodny-plan-slovenska-aktualizacia-2015/
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2. Príprava 2. cyklu Plánu manažmentu povodňového rizika

• finalizácia vecného a časového harmonogramu spracovania PMPR

• aktualizácia predbežného hodnotenia povodňového rizika (T: 22.12.2018, 22.3.2019 
reportovanie do EK)

• aktualizácia máp povodňového rizika a máp povodňového ohrozenia (T: 22.12.2019)

• aktualizácia Plánu manažmentu povodňového rizika (T: 22.12.2021)

Plán manažmentu povodňového rizika 2015 (1. plánovací cyklus)

http://www.minzp.sk/sekcie/temy-oblasti/voda/ochrana-pred-povodnami/manazment-
povodnovych-rizik/plany-manazmentu-povodnoveho-rizika-2015.html

http://www.minzp.sk/sekcie/temy-oblasti/voda/ochrana-pred-povodnami/manazment-povodnovych-rizik/plany-manazmentu-povodnoveho-rizika-2015.html
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3. Implementácia opatrení z aktualizácie Plánu rozvoja verejných vodovodov a verejných
kanalizácií

• pokračovať v realizácií budovania verejných kanalizácií a ČOV podľa požiadaviek Smernice
91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd
 Počet obyvateľov napojených na verejnú kanalizáciu cca 67%

• pokračovať v realizácii budovania verejných vodovodov v zmysle požiadaviek Smernice o vode
používanej pre ľudskú spotrebu
 zásobovanosť obyvateľstva z verejného vodovodu cca 90%

http://www.minzp.sk/sekcie/temy-oblasti/voda/verejne-vodovody-verejne-kanalizacie/plan-
rozvoja-verejnych-vodovodov-verejnych-kanalizacii-uzemie-sr/

http://www.minzp.sk/sekcie/temy-oblasti/voda/verejne-vodovody-verejne-kanalizacie/plan-rozvoja-verejnych-vodovodov-verejnych-kanalizacii-uzemie-sr/
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4. Implementácia opatrení Akčného plánu sucho

• opatrenia v lesoch - uplatniť princípy integrovanej ochrany lesov proti kalamitným a inváznym druhom
škodcov

• opatrenia v poľnohospodárskej krajine - zrekonštruovať až do 510 km odvodňovacích kanálov,
• opatrenia v urbanizovaných územiach - podporovať v obciach a mestách opatrenia na zachytávanie

a infiltráciu zrážkovej vody za pomoci prvkov zelenej infraštruktúry, ako aj prvkov technického
charakteru

• opatrenia vodného hospodárstva
 podporovať realizáciu prevetívnych opatrení na ochranu pred povodňami mimo vodných tokov

(technické, ako aj prírode blízke opatrenia zamerané na zvýšenie retenčného potenciálu povodia),
 pokračovať v projektovej príprave aktívnych vodohospodárskych prvkov technickej infraštruktúry

(vodné nádrže, priehrady a pod.) slúžiacich na prerozdeľovanie vody v čase a priestore tak, ako
vyplývajú zo strategických dokumentov vodného plánovania

• výskum a vývoj – problémy s nedostatkom vody, podpora technológií na šetrenie s vodou,
• environmentálna výchova a vzdelávanie, operatívne opatrenia, krízové opatrenia



Bilaterálna spolupráca na hraničných vodách18
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Bilaterálna spolupráca na hraničných vodách19

1) Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou
o úprave vodohospodárskych otázok na hraničných vodách

podpísaná vo Viedni 7. decembra 1967

2) Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maďarskej
ľudovej republiky o úprave vodohospodárskych otázok na hraničných vodách

podpísaná v Budapešti 31. mája 1976

3) Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny o vodohospodárskych
otázkach na hraničných vodách

podpísaná v Bratislave 14. júna 1994



Bilaterálna spolupráca na hraničných vodách20

4) Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o vodnom
hospodárstve na hraničných vodách

podpísaná vo Varšave 14. mája 1997

5) Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o spolupráci na
hraničných vodách

podpísaná v Židlochoviciach 16. decembra 1999



Bilaterálna spolupráca na hraničných vodách

Komisie pre hraničné vody

Slovensko-rakúska komisia pre hraničné vody

Slovensko-maďarská komisia pre hraničné vody

Slovensko-ukrajinská komisia pre hraničné vody

Slovensko-poľská komisia pre hraničné vody

Slovensko-čeká komisia pre hraničné vody
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Multilaterálna spolupráca v oblasti vôd
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1. Zabezpečiť udržateľné ciele UNESCO / UN WATER

SDG 6: Zabezpečiť dostupnosť a udržateľný manažment vôd a sanitáciu pre všetkých
• v oblasti zásobovania pitou vodou zvyšovanie podielu obyvateľov zásobovaných zdravotne bezpečnou

pitnou vodou z verejných vodovodov podľa príslušných ustanovení Protokolu o vode a zdraví; cieľ je
stanovený na národnej úrovni s termínom splnenia v roku 2020;

• v oblasti sanitácie zlepšenie situácie v oblasti odkanalizovania, čistenia a vypúšťania komunálnych
odpadových vôd podľa príslušných ustanovení Protokolu o vode a zdraví; cieľ je stanovený na
národnej úrovni s termínom splnenia v roku 2020, resp. 2023.
 jedným z najvýznamnejších opatrení zameraných na zlepšenie takejto situácie je zabezpečiť

odkanalizovanie, čistenie a vypúšťanie komunálnych odpadových vôd v súlade s požiadavkami
smernice 91/271/EHS, týkajúcej sa čistenia mestskej odpadovej vody.

• v oblasti manažmentu vodných zdrojov na všetkých úrovniach, vrátane cezhraničnej spolupráce
zabezpečujeme implementáciu rámcovej smernice o vode a jej dcérskych smerníc v súlade so
stanovenými termínmi.



Multilaterálna spolupráca v oblasti vôd
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2. Spoločná implementačná stratégia na roky 2019-2021 (CIS 2019-2021)

• nadväzuje na predchádzajúce CIS a má pomôcť lepšie implementovať legislatívu, integrovať
vodnú politiku do ďalších politík ochrany životného prostredia ako aj podporovať
intersektorálny prístup. V tomto období má byť zameraná najmä na výmenu skúseností.

• medzi témy CIS riešené v danom období zaraďujeme napr.:
 príručka o manažmente rizík pri opätovnom využívaní vody v poľnohospodárstve
 príručka o využívaní výnimiek
 príručka o koncentráciách živín podporujúca dobrý ekologický stav
 príručka na implementáciu environmentálnych noriem kvality pre kovy
 príručka týkajúca sa doplňovania zásob podzemnej vody
 správa o dobrej praxi manažmentu rizík

• podľa potreby sa môže modifikovať, predpokladáme, že témy sa rozšíria o problematiku
plastov.



Multilaterálna spolupráca v oblasti vôd
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3. Revízia Rámcovej smernice o vode

• v zmysle článku 19 rámcovej smernice o vode Európska komisia prehodnotí túto smernicu najneskôr
do 19 rokov od dátumu nadobudnutia účinnosti a navrhne všetky potrebné zmeny;

• členské štáty Európskej únie začali diskusiu k preskúmaniu rámcovej smernice o vode v roku 2016.
Účelom bolo zhodnotiť získané skúsenosti v procese jej implementácie. Boli zadefinované problémy,
ktorým je potrebné sa venovať v procese revízie, s ohľadom najmä na skutočnosť, že v súčasnosti je
zrejmé, že s najväčšou pravdepodobnosťou nebudú ciele rámcovej smernice o vode na
území Európskej únie dosiahnuté u významného percenta vodných útvarov do roku 2027, ako sa
predpokladalo pri jej vzniku. Z toho dôvodu je nutné hľadať spôsoby ako ciele naplniť;

• členské štáty sa zhodli, že je potrebné zachovať úroveň vytýčených ambícií, t. j. dosiahnuť dobrý
stav/potenciál všetkých útvarov povrchových a podzemných vôd v primeranom časovom horizonte.

• diskusia pokračovala aj na zasadnutí vodných riaditeľov v novembri 2018 vo Viedni a minulý týždeň
(jún 2019) v Konstanci v Rumunsku.



Multilaterálna spolupráca v oblasti vôd
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4. Fitness Check

• je rozsiahle hodnotenie legislatívy EÚ v oblasti vôd, teda posúdenie, či v súčasnosti vyhovuje
svojmu účelu. Cieľom je zhodnotiť jej účelnosť, efektívnosť, koherenciu, adekvátnosť
a pridanú hodnotu;

• súčasťou hodnotenia budú existujúce informácie z implementácie:
 rámcovej smernice o vode
 podzemnej vody
 smernice o environmentálnych normách kvality
 smernice a manažmente a hodnotení povodňových rizík;

• taktiež bude brané do úvahy hodnotenie smernice pre čistenie komunálnych odpadových vôd,
ako aj výsledky práce v rámci Spoločnej implementačnej stratégie a všetky relevantné
informácie;

• finalizácia sa očakáva v priebehu roka 2019.



Multilaterálna spolupráca v oblasti vôd
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5. Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu

• predstavuje ochranu ľudského zdravia pred nepriaznivými účinkami akejkoľvek
kontaminácie vody určenej na ľudskú spotrebu

• v súčasnosti po procesoch diskusie členských štátov na úrovni Pracovnej skupiny pre životné
prostredie (WPE)

• v marci kompromisný návrh schválený na Rade ministrov pre ŽP, prijaté všeobecné
smerovanie

• krehká dohoda vo viacerých oblastiach, napr. prístup k pitnej vode a materiály, ktoré
prichádzajú do styku s PV

• nasledujú trialógy na úrovni Rady, EK, a EP – predpoklad zmien vo formuláciách



Multilaterálna spolupráca v oblasti vôd
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6. Návrh Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o minimálnych požiadavkách
na opätovne využívanú vodu

• 26.10.2018 zasadala prvý krát k návrhu pracovná skupina pre životné prostredie (WPE)
v Bruseli;

• uskutočnila sa prezentácia k zhrnutiu dopadu vplyvov a prvé reakcie k návrhu ako takému;

• najmä južné krajiny (CY, MT, ES, IT, FR) návrh privítali.

• Kompromisný návrh nariadenia – bol schválený COREPER a mal by byť predložený na Radu
26.6.2019 - zabezpečuje čl. štátom flexibilitu s súlade s ich špecifickými potrebami a zachováva
minimálne požiadavky na kvalitu

Všeobecným cieľom návrhu nariadenia je prispieť k zmierneniu nedostatku vody v celej
Európskej únii v rámci adaptácie na zmenu klímy, a to najmä intenzívnejším uplatňovaním
postupov opätovného využívania vody, najmä pri poľnohospodárskom zavlažovaní vždy, keď je
to možné a nákladovo efektívne...
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7. Prioritná oblasť 4 – ochrana kvality vôd Európskej stratégie pre dunajský región

• 14 prioritných oblastí

• SR koordinuje PA 4 spolu s Maďarskom a PA 7 (vzdelanostná politika) spolu so Srbskom

• pravidelné zasadnutia striedavo na území Slovenskej republike a Maďarska Riadiacej skupiny
tejto prioritnej oblasti. Účastníkmi stretnutia sú aj zástupcovia partnera pri implementácii
aktivít tejto prioritnej oblasti - Medzinárodnej komisie pre ochranu rieky Dunaj, ďalej
zástupcovia medzinárodnej organizácie Global Water Partnership, Medzinárodnej komisie
povodia Sávy, novovzniknutého Dunajského strategického bodu či Dunajskej skupiny na
ochranu jesetera.

• Medzi najaktuálnejšie činnosti patrí revízia Akčného plánu prioritnej oblasti 4,
keďže pôvodný akčný plán prijaté EK v roku 2010 už nekorešponduje s aktuálnym stavom
a potrebami v riešeniach kvality vôd v jednotlivých krajinách
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8. Medzinárodná komisia pre ochranu vôd Dunaja (ICPDR)

• pravidelné výročné zasadnutie sa uskutočňuje v decembri vo Viedni, kde sa zhodnotí uplynulý rok
a príjme plán práce na ďalší rok

• pracovné skupiny pre jednotlivé problematiky, ktoré riešia úlohy z oblasti:

 organické znečistenie,

 znečistenie dusičnanmi

 znečistenie nebezpečnými látkami

 hydromorfológia

 podzemné vody

 monitoring

 ochrana jesetera

 financovanie

 spolupráca
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Transpozícia predpisov EÚ do príslušných právnych predpisov SR

• Smernica 2000/60/ES EP a Rady z 23. 10. 2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia
spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva;

• Smernica EP a Rady 2007/60/ES z 23. 10. 2007 o hodnotení a manažmente povodňových rizík

• Smernica Rady 91/271/EHS z 21. 5. 1991 o čistení mestských odpadových vôd;

• Smernica Rady 91/676/EHS z 12. 12. 1991 o ochrane vôd pred znečistením dusičnanmi
z poľnohospodárskych zdrojov;

• Smernica Rady 98/83/EHS z 3. 11. 1998 o kvalite vody určenej pre ľudskú spotrebu (pitná voda);

• Smernica EP a Rady 2006/118/ES z 12. 12. 2006 o ochrane podzemných vôd pred znečistením a zhoršením
kvality;

• Smernica EP a Rady 2006/7/ES z 15. 2. 2006 o riadení kvality vody určenej na kúpanie;

• Smernica EP a Rady 2008/105/ES zo 16. 12. 2008 o environmentálnych normách kvality v oblasti vodnej
politiky;

• Smernica EP a Rady 2008/56/ES zo 17. 6. 2008, ktorou sa ustanovuje rámec pre činnosť Spoločenstva v
oblasti morskej environmentálnej politiky (rámcová smernica o morskej stratégii)



AKTIVITY SEKCIE VÔD V OBLASTI LEGISLATÍVY

25. 6. 2019

31

1. Novela Zákona (Zákon č. 51/2018), ktorým sa mení a dopĺňa zákon 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 a ktorým sa menia
a dopĺňajú niektoré zákony

• účinnosť od 15.03.2018;

• optimalizoval sa postup pre posudzovanie novonavrhovaných infraštrukturálnych projektov
a ľudských činností a ich vplyvu na stav vodných útvarov (tzv. výnimka podľa článku 4.7 RSV)

• v článku. II zákona č. 51/2018 Z. z. sa v zákone 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 ustanovuje povinnosť pre vlastníka stavby alebo
vlastníka pozemku, na ktorom bola povolená žumpa, pripojiť stavbu alebo pozemok na
verejnú kanalizáciu najneskôr do 31. decembra 2021.



AKTIVITY SEKCIE VÔD V OBLASTI LEGISLATÍVY

25. 6. 2019

32

2. Zákon o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd (CHVO)

• účinnosť 01.01.2019;

• ustanovuje jednotný postup ústredných orgánov štátnej správy a ostatných úradov
kompetenčne zabezpečujúcich efektívnu ochranu vôd prirodzene sa vyskytujúcich na území
chránených vodohospodárskych oblastí, v ktorých sa nachádza významná prirodzená
akumulácia vôd na Slovensku, z hľadiska ochrany životného prostredia s dôrazom na ochranu
vody, pôdy a s dôrazom na ochranu zdravia ľudí;

• do prijatia zákona platná právna úprava zameraná na zabezpečenie ochrany vôd bola upravená
vo viacerých právnych predpisoch patriacich do pôsobností troch rezortov, najmä rezortu
životného prostredia, rezortu zdravotníctva a rezortu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka;

• monitoring, informovanosť, kontrola
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3. Vyhláška 200/2018 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi 
látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia 
vôd

• účinnosť 15.07.2018;

• táto vyhláška nahradila vyhlášku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
č. 100/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami,
o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.
Zároveň vyhláškou č. 200/2018 Z. z sa zrušila vyhláška č. 100/2005 Z. z.;

• dôvodom pre prípravu novej vyhlášky bola úprava a zosúladenie pojmov a definícií
s pojmami vodného zákona, ktoré vyplynuli z potreby úprav v nadväznosti na dosiahnutie
súladu s platnými smernicami EU. Vyhláška mení pojem „nebezpečné látky“ na pojem
„znečisťujúce látky“ a zosúlaďuje ďalšie ustanovenia s prílohou č. 1 vodného zákona.
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4. Zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom 
podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

• účinnosť 01.01.2019;

• výrazne precizuje existujúcu legislatívu a zároveň zohľadňuje trend, ktorým sa rybárstvo
uberá;

• spresňuje existujúce pojmy a zavádza nové pojmy, ktoré v súčasne platnom právnom
predpise upravujúcom rybárstvo absentujú (napr. bočná vodná nádrž, začiatok lovu,
prerušenie lovu, ukončenie lovu, rybársky čln, osvetlenie miesta lovu, lov pod ľadom a iné);

• oprávňuje ministerstvo odobrať výkon rybárskeho práva na rybárskom revíry užívateľovi pri
jeho opakovaných závažných porušeniach na úseku rybárstva a prideliť tento revír správcovi
vodných tokov SR;

• upravuje, že zarybňovacie plány pre rybárske revíry v 4. a 5. stupni ochrany ministerstvo
schváli až po prerokovaní s odbornou organizáciou ochrany prírody.
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5. Vyhláška MŽP SR o technických podmienkach návrhu rybovodov a monitoringu migračnej 
priechodnosti rybovodov

• účinnosť od 01.01.2019;

• základným cieľom návrhu vyhlášky je zabezpečenie obojstrannej migrácie rýb cez priečne
vodné stavby vybudované na vodných tokoch prostredníctvom nastavenia technických
podmienok návrhov rybovodov a monitoringu migračnej priechodnosti rybovodov
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6. Vyhláška MŽP SR, ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení
zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších
predpisov

• účinnosť od 01.01.2019;

• upravuje podrobnosti o členení vôd; rozsahu prenesených úloh na organizačnú zložku
užívateľa rybárskeho revíru; obsahu údajov, ktoré sa vedú v evidencii rybárskych revírov;
označovaní rybárskych revírov a pod.
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7. 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 mení a dopĺňa zákon
č. 364/2004 Z. z. o vodách

• navrhuje sa úprava kompetencií pre okresné úrady v sídle kraja v rámci dohľadu na úseku
verejných vodovodov a verejných kanalizácií,

• upresňujú a dopĺňajú sa podmienky pre nútenú správu pre určeného prevádzkovateľa ako aj
povinnosti pre vlastníka verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie v rámci nútenej
správy,

• doplnili sa nové skutkové podstaty správnych deliktov a priestupkov,

• upravujú sa ustanovenia týkajúce sa „vodovodných prípojok“ a “kanalizačných prípojok“ vo
verejnom priestranstve.

• upresňujú sa práva a povinnosti vlastníkov verejných vodovodov a verejných kanalizácií, ako
aj prevádzkovateľov týchto sietí a pod.
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8. Novely zákonov mimo gescie sekcie vôd Ministerstva životného prostredia SR

• novela Zákona o ochrane prírody (správa vodných tokov, mokrade, súhlas na zmenu mokradí,
ŠOP,...);

• novela stavebného zákona (návrh Zákona o územnom plánovaní a Zákona o výstavbe)

• novela Zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

9. Operatívne úlohy

• vodárenský zdroj Šamorín (ochranné pásma), 

• vodárenský zdroj Sihoť (ochranné pásma), 

• Žitný ostrov – kompetencie MŽP SR / MZ SR / MPaRV SR
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