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____________________________________________________________ 

364/2004 Z. z.  

 

ZÁKON 

 

z 13. mája 2004  

 

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 

 

§ 2  

 

Vymedzenie základných pojmov  

 

 Na účely tohto zákona  

 

aw) plocha povodia pre miesta odberu vody určenej na ľudskú spotrebu je pre podzemnú vodu 

vymedzená časť vodného útvaru prislúchajúca miestu tvorby a akumulácie zdrojov podzemnej 

vody a pre povrchovú vodu územie nad miestom odberu vymedzené hydrologickými 

charakteristikami, 

ax) manažment rizík v plochách povodia pre miesta odberu vody určenej na ľudskú spotrebu je 

systematický proces, ktorý pozostáva z analýzy rizík, ktorá identifikuje pravdepodobnosť 

výskytu a závažnosť nežiaducich následkov nebezpečných udalostí, z posúdenia a vyhodnotenia 

rizík, ktorým sa určuje miera rizík a vypracovanie opatrení na ich zmiernenie alebo odstránenie, 

a  riadenia rizík ktorým sa prijímajú, zavádzajú a kontrolujú opatrenia na zmiernenie alebo 

odstránenie neprijateľných rizík. 

 

§ 7  

 

Vody určené na odbery vôd pre pitnú vodu na ľudskú spotrebu 

 

 (1) Voda určená na ľudskú spotrebu je všetka voda v pôvodnom stave v mieste 

odberu alebo po jej úprave na vodu pitnú. Vodárenskými zdrojmi sú vody miesta v útvaroch 

povrchových vôd a v útvaroch podzemných vôd, z ktorých sú vody odoberané v pôvodnom stave 

alebo po ich úprave využívané na zásobovanie pitnou vodou,  alebo umožňujúce odber vôd na 

takýto účel odbery vôd pre pitnú vodu alebo využiteľné na zásobovanie, ktorých priemerná denná 

produkcia je najmenej 10 m3 vody vypočítaná ako priemer za kalendárny rok v pôvodnom stave 

alebo po ich úprave alebo slúžia viac ako 50 osobám. 

 

(2) Vodárenský zdroj, ktorým je vodný tok, je vodárenským tokom.  

  

 (3) Povrchové vody určené na odbery vôd pre pitnú vodu musia spĺňať požiadavky na 

kvalitu vody podľa vykonávacieho predpisu; 10) ich splnenie sa nevyžaduje pri záplavách alebo 

iných prírodných katastrofách.  

  

 (4) Požiadavky na kvalitu vody podľa odseku 3 v ukazovateľoch, ktoré sú osobitne 

ustanovené vo vykonávacom predpise, 10) sa nemusia dodržať pri  

  

a) prirodzenom obohacovaní povrchovej vody látkami v týchto ukazovateľoch,  

  

b) plytkých jazerách s hĺbkou menšou ako 20 m a s dobou výmeny vody dlhšou ako jeden rok, 

do ktorých sa nevypúšťajú odpadové vody.  

  

aspi://module='ASPI'&link='372/1990%20Zb.'&ucin-k-dni='30.12.9999'


2 

 (5) Na dosiahnutie požiadaviek na kvalitu povrchových vôd a podzemných vôd určených 

na odbery vôd pre pitnú vodu ministerstvo vypracúva program opatrení a časový rozvrh ich 

realizácie.  

  

 (6) Ukazovatele kvality pitnej vody a ich kontrolu ustanovuje osobitný predpis. 17) 

 

 

§ 7a 

Kvalita vody určená na ľudskú spotrebu 

 

(1) Na dodávku, úpravu a distribúciu vody určenej na ľudskú spotrebu sa uplatňuje prístup 

založený na manažmente rizík,17a) ktorý sa vzťahuje na celý vodárenský dodávateľský reťazec. 

Vodárenský dodávateľský reťazec zahŕňa plochu povodia pre miesta odberu vody na ľudskú 

spotrebu, miesta odberu vody, úpravu vody, akumuláciu vody a distribúciu vody. 
  

(2) Ministerstvo riadi proces manažmentu rizík v plochách povodia pre miesta odberu 

vody na ľudskú spotrebu a zabezpečuje podklady na vykonávanie manažmentu rizík v súvislosti 

s plochami povodia pre miesta odberu vody určenej na ľudskú spotrebu prostredníctvom 

poverenej osoby. Poverená osoba je oprávnená vyžiadať od vlastníka vodárenského zdroja alebo 

prevádzkovateľa vodárenského zdroja podklady v súvislosti s charakteristikou plôch povodia na 

účely manažmentu rizík v plochách povodia pre miesta odberu vody na ľudskú spotrebu. 

Podrobnosti procesu manažmentu rizík v súvislosti s plochami povodia pre miesta odberu vody 

určenej na ľudskú spotrebu ministerstvo ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom 

podľa § 81 ods. 2 písm. o). 

 

(3) Na základe výsledku posúdenia rizika vykonaného v súlade so všeobecne záväzným právnym 

predpisom podľa § 81 ods. 2 písm. o sa podľa potreby prijmú opatrenia riadenia rizika zamerané 

na predchádzanie identifikovaným rizikám alebo ich kontrolu, a to počnúc preventívnymi 

opatreniami v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom  podľa § 81 ods. 2 písm. o) a 

v súlade s § 5 ods. 2 a 3. Znečisťovatelia v spolupráci s dodávateľmi pitnej vody a ďalšími 

príslušnými zainteresovanými stranami prijmú preventívne alebo zmierňujúce opatrenia v súlade 

s ustanoveniami tohto zákona. Ak sa látka alebo zlúčenina zahrnutá v zozname sledovaných látok 

alebo zlúčenín zistí v koncentráciách presahujúcich odporúčané hodnoty stanovené v zozname 

sledovaných látok alebo zlúčenín, prijmú sa preventívne opatrenia alebo zmierňujúce opatrenia 

alebo sa zavedie primerané monitorovanie v plochách povodia pre miesta odberu vody na ľudskú 

spotrebu, alebo v surovej vode.17b) 

 

 (4) Manažment rizík v súvislosti s plochami povodia pre miesta odberu vody určenej na 

ľudskú spotrebu sa po prvýkrát vykoná do 12. júla 2027. Manažment rizík sa preskúmava 

v pravidelných intervaloch, ktoré nie sú dlhšie ako šesť rokov a  zohľadňujú sa požiadavky 

stanovené v  § 4 a § 4b a v prípade potreby sa aktualizuje.  
 

 (5) Súbor údajov obsahujúci informácie súvisiace s manažmentom rizík v súvislosti s 

plochami povodia pre miesta odberu vody určenej na ľudskú spotrebu, vykonaným podľa odseku 

3 spracuje poverená osoba na základe údajov získaných v lehotách podľa odseku 4.  

 

(7) Dodávateľ pitnej vody,17e) ktorý monitoruje surovú vodu, je povinný informovať 

poverenú osobu, okresné úrady a príslušný úrad verejného zdravotníctva o trendoch a 

neobvyklých množstvách alebo koncentráciách sledovaných ukazovateľov. 
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(8)  Ministerstvo môže na základe informácií zozbieraných z manažmentu rizík v súvislosti 

s plochami povodia požiadať úrad verejného zdravotníctva o zmenu v programe 

monitorovania17f) dodávateľa  pitnej vody, a to o 

a) vykonanie ďalšieho monitorovania vody pre určité ukazovatele,  

b) zníženie početnosti monitorovania ukazovateľa, alebo vypustenie ukazovateľov zo zoznamu 

ukazovateľov podľa osobitného predpisu,17g) ak  

1. ukazovateľ nie je základným ukazovateľov podľa osobitného predpisu,17g) 

2. žiadny faktor, ktorý sa dá odôvodnene predpokladať, pravdepodobne nespôsobí 

zhoršenie kvality vody určenej na ľudskú spotrebu. 

 

(8) Ak sa dodávateľovi pitnej vody povolí znížiť početnosť monitorovania ukazovateľa, alebo 

ukazovateľ vypustiť zo zoznamu sledovaných ukazovateľov podľa odseku 8, ministerstvo 

zabezpečí primerané monitorovanie týchto ukazovateľov v súlade s odsekom 4.“. 

 

Poznámky pod čiarou k odkazom 17a až 17f znejú: 

„17a) § 17b zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov. 
17b) § 12 ods. 1 zákona č. 442/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. 
17c) § 3 ods. 1 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov. 
17d) § 3 ods. 1 písm. c) zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov. 
17e) § 17c ods. 3 zákona č. 355/2007 Z. z. v znení zákona č...../2022 Z. z. 
17f) § 13 ods. 4 písm. o) zákona č. 355/2007 Z. z. v znení zákona č...../2022 Z. z. 
17g) § 62 písm. w) zákona č. 355/2007 Z. z  v znení zákona č...../2022 Z. z. “. 

 

§ 8 

Vody určené na kúpanie 

(1) Identifikáciu vôd určených na kúpanie18) každoročne vykoná ministerstvo v 

spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky19) (ďalej len „úrad verejného 

zdravotníctva“) úradom verejného zdravotníctva. 

 

§ 32 

 

Ochranné pásma vodárenských zdrojov 

(1) Na ochranu výdatnosti kvality a zdravotnej bezchybnosti vody vodárenských zdrojov, ktoré 

sa využívajú, orgán štátnej vodnej správy určí ochranné pásma na základe posudku orgánu na 

ochranu zdravia.44) 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. Určené ochranné pásma sú 

súčasne pásmami hygienickej. ochrany podľa osobitného predpisu.45) 

 

44) § 13 ods. 3 písmeno d) zákona č. 355/2007 Z. z. v znení zákona č. ..../2022 Z. z. 

 

§ 59  

 

Ministerstvo 

 

 (1) Ministerstvo ako ústredný orgán štátnej vodnej správy a vodného hospodárstva  

  

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/364/20220101#poznamky.poznamka-18
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/364/20220101#poznamky.poznamka-19
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z) poveruje právnickú osobu vykonávaním a  zabezpečovaním podkladov na manažment rizík 

v súvislosti s plochami povodia pre miesta odberu vody určenej na ľudskú spotrebu (§ 7a ods. 2). 

 
(2)  Ministerstvo plní úlohy vyplývajúce z členstva Slovenskej republiky v Európskej únii vo 

vodnom plánovaní, zabezpečuje koordináciu týchto úloh s príslušnými ústrednými orgánmi štátnej správy 

a podáva správy o plnení úloh vyplývajúcich z právne záväzných aktov Európskej únie najmä v oblasti 

i) vykonávania manažmentu rizík v súvislosti s plochami povodia pre miesta odberu vody určenej 

na ľudskú spotrebu (§ 7a ods. 4). 

 

§ 61  

 

Okresný úrad 

 

l) vydáva stanovisko pre úrad verejného zdravotníctva alebo pre regionálny úrad verejného 

zdravotníctva k manažmentu rizík systému zásobovania pitnou vodou 61h), 

m) vydáva stanovisko pre úrad verejného zdravotníctva alebo regionálny úrad verejného 

zdravotníctva k zmene v programe monitorovania. 61i) 

 
61h) § 13 odsek 4 písmeno n) zákona č. 355/2007 Z. z. 
61i) § 13 ods. 4 písm. o) zákona č. 355/2007 Z. z. 

 

§ 80g 

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 12. januára 2023 

(1) Subjekty uvedené v § 32 ods. 4, ktorým boli vydané rozhodnutia o určení ochranných 

pásiem vodárenského zdroja podľa doterajších predpisov, sú povinné do 31. decembra 2027 

požiadať o ich prehodnotenie. 

 

(2) Ak sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch alebo v  rozhodnutiach vydaných 

podľa doterajších predpisov používa pojem „pásmo hygienickej ochrany vodárenského zdroja" 

rozumie sa tým „ochranné pásmo vodárenského zdroja. 

 

§ 81 

(2) Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví podrobnosti o 

 

o) podrobnostiach manažmentu rizík v súvislosti s plochami povodia pre miesta odberu vody 

určenej na ľudskú spotrebu. 

 

PRÍLOHA 6 

 

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE  

 
1.  Smernica Rady 91/271/EHS z 21. mája 1991 o čistení komunálnych odpadových vôd (Ú. v. ES 

L 135, 30. 5. 1991; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 2) v znení smernice Komisie 

98/15/ES z 27. februára 1998 (text s významom EHP) (Ú. v. ES L 67, 7. 3. 1998; Mimoriadne 

vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 4) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 z 

29. septembra 2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31. 10. 2003; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 1/zv. 4) 

a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1137/2008 z 22. októbra 2008 (Ú. v. EÚ L 

311, 21. 11. 2008). 

2.  Smernica Rady 91/676/EHS z 12. decembra 1991 o ochrane vôd pred znečistením dusičnanmi z 

poľnohospodárskych zdrojov (Ú. v. ES L 375, 31. 12. 1991; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 

15/zv. 2) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 z 29. septembra 

2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31. 10. 2003; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 1/zv. 4) a nariadenia 
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Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1137/2008 z 22. októbra 2008 (Ú. v. EÚ L 311, 21. 11. 

2008). 

3.  Smernica Rady 98/83/ES z 3. novembra 1998 o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu (pitná 

voda) (Ú. v. ES L 330, 5. 12. 1998; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 4) v znení 

nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 z 29. septembra 2003 (Ú. v. EÚ L 

284, 31. 10. 2003; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 1/zv. 4) nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady (ES) č. 596/2009 z 18. júna 2009 (Ú. v. EÚ L 188, 18. 7. 2009) a smernice 

Komisie (EÚ) 2015/1787 zo 6. októbra 2015 (Ú. v. EÚ L 260, 7. 10. 2015). 

3  Smernica 2000/60/ES Európskeho parlamentu a Rady z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje 

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 (text s významom pre EHP) 

(Ú. v. ES L 331, 15. 12. 2001; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 6) smernice 

Európskeho parlamentu a Rady 2008/32/ES z 11. marca 2008 (Ú. v. EÚ L 81, 20. 3. 2008) 

smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/105/ES zo 16. decembra 2008 (Ú. v. EÚ L 348, 

24. 12. 2008) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/31/ES z 23. apríla 2009 (text s 

významom pre EHP) (Ú. v. EÚ L 140, 5. 6. 2009) smernice Európskeho parlamentu a Rady 

2013/39/EÚ z 12. augusta 2013 (text s významom pre EHP) (Ú. v. EÚ L 226, 24. 8. 2013) 

smernice Rady 2013/64/EÚ zo 17. decembra 2013 (Ú. v. EÚ L 353, 28. 12. 2013), smernice 

Komisie 2014/101/EÚ z 30. októbra 2014 (text s významom EHP) (Ú. v. EÚ L311, 31. 10. 

2014). 

4  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/118/ES z 12. decembra 2006 o ochrane 

podzemných vôd pred znečistením a zhoršením kvality (Ú. v. EÚ L 372, 27. 12. 2006). 

5  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/7/ES z 15. februára 2006 o riadení kvality vody 

určenej na kúpanie, ktorou sa zrušuje smernica 76/160/EHS (Ú. v. EÚ L 64, 4. 3. 2006) v znení 

nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 596/2009 z 18. júna 2009 (Ú. v. EÚ L 188, 

18. 7. 2009). 

6  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/105/ES zo 16. decembra 2008 o 

environmentálnych normách kvality v oblasti vodnej politiky, o zmene a doplnení a následnom 

zrušení smerníc Rady 82/176/EHS, 83/513/EHS, 84/156/EHS, 84/491/EHS a 86/280/EHS a o 

zmene a doplnení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES (Ú. v. EÚ L 348, 24. 12. 

2008) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/39/EÚ zo 12. augusta 2013 (Ú. v. 

EÚ L 226, 24. 8. 2013). 

7  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/56/ES zo 17. júna 2008, ktorou sa ustanovuje 

rámec pre činnosť Spoločenstva v oblasti morskej environmentálnej politiky (rámcová smernica 

o morskej stratégii) ( Ú. v. EÚ L 164, 25. 6. 2008.). 

8  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/31/ES z 23. apríla 2009 o geologickom ukladaní 

oxidu uhličitého a o zmene a doplnení smernice Rady 85/337/EHS, smerníc Európskeho 

parlamentu a Rady 2000/60/ES, 2001/80/ES, 2004/35/ES, 2006/12/ES, 2008/1/ES a nariadenia 

(ES) č. 1013/2006 (Ú. v. EÚ L 140, 5. 6. 2009) v znení smernice Európskeho parlamentu a 

Rady 2011/92/EÚ z 13. decembra 2011 (Ú. v. EÚ L 26, 28. 1. 2012). 

9  Smernica Komisie 2014/80/EÚ z 20. júna 2014 , ktorou sa mení príloha II k smernici 

Európskeho parlamentu a Rady 2006/118/ES o ochrane podzemných vôd pred znečistením a 

zhoršením kvality (Ú. v. EÚ L 182, 21. 6. 2014). 

 

 10. Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/2184 zo 16. decembra 2020 

o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu (Ú. v. EÚ L 435, 23.12.2020). 

  

____________________ 
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