
OKRESNÝ ÚRAD SOBRANCE  

 

Prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa 

ktorých Okresný úrad Sobrance koná a rozhoduje alebo ktoré upravujú 

práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu 

k Okresnému úradu Sobrance 

 

ORGANIZAČNÝ ODBOR 

 

o Ústava SR č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov  

o Zákon č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov  

o Zákon NR SR č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov 

o Zákon SNR č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov  

o Zákon NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších 

predpisov 

o Zákon NR SR č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších 

predpisov  

o Zákon NR SR č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

o Zákon NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

o Zákon NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov 

o Zákon NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších 

predpisov 

o Zákon NR SR č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za 

škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov 

o Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších 

predpisov 

o Zákon NR SR č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších 

predpisov 
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o Zákon NR SR č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti 

(Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších 

predpisov 

o Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

o Zákon NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších 

predpisov 

o Vyhláška MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších 

predpisov 

o Zákon NR SR č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov 

o Zákon NR SR č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov 

o Zákon NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení 

neskorších predpisov 

o Zákon NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri 

výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov 

o Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov  

o Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien 

a doplnkov  

o Zákon NR SR č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

o Zákon NR SR č. 154/1994 Z.z. o matrikách v znení neskorších predpisov 

o Zákon NR SR č. 253/1998 Z.z.  o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky 

a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 

o Zákon NR SR č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov 

o Vyhláška MV SR č. 628/2002 Z.z., ktorou  sa vykonávajú niektoré ustanovenia 

zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov  

o Zákon NR SR č. 333/2004 Z.z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v 

znení neskorších predpisov 
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o Zákon NR SR č. 46/1999 Z.z. o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky, 

o ľudovom hlasovaní a jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov 

v znení neskorších predpisov 

o Zákon SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení 

neskorších predpisov 

o Zákon NR SR č. 331/2003 Z.z. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení 

neskorších predpisov 

o Zákon NR SR č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda v znení neskorších 

predpisov 

ODBOR KRÍZOVÉHO RIADENIA 

 

Úsek civilnej ochrany  

 

o Zákon NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších 

predpisov 

o Zákon NR SR č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení 

neskorších predpisov  

o Zákon NR SR č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

o Zákon NR SR č. 7/2010 o ochrane pred povodňami  

o Zákon NR SR č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších 

predpisov  

o Vyhláška MV SR č. 328/2012 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o evakuácii 

o Vyhláška MV SR č. 314/1998 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečovanie 

hospodárenia s materiálom civilnej ochrany v znení neskorších predpisov 

o Vyhláška MV SR č. 388/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečovanie 

technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany v 

znení neskorších predpisov,  

o Vyhláška MV SR č. 533/2006 Z. z. o podrobnostiach o ochrane obyvateľstva pred 

účinkami nebezpečných látok v znení neskorších predpisov,  

o Vyhláška MV SR č. 523/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie záchranných 

prác a organizovania jednotiek civilnej ochrany  
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o Vyhláška MV SR č. 303/1996 Z. z. na zabezpečovanie prípravy na civilnú ochranu 

v znení neskorších predpisov,  

o Vyhláška Úradu jadrového dozoru SR č. 55/2006 Z. z. o podrobnostiach 

v havarijnom plánovaní  pre prípad nehody alebo havárie v znení neskorších 

predpisov, 

o Smernica MŽP SR č. 1/2007 -1.5. z 30.4.2007 pre výpočet prielomovej vlny  

z vodnej stavby, 

o Vyhláška MV SR č. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie 

stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej 

ochrany v znení neskorších predpisov,  

o Vyhláška MV SR č. 599/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výdavkoch 

na civilnú ochranu obyvateľstva z prostriedkov štátneho rozpočtu v znení 

neskorších predpisov,  

o Vyhláška MŽP SR č. 489/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 

zákona o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  

o Vyhláška MŽP SR č. 490/2002 Z. z. o bezpečnostnej správe a o havarijnom pláne 

v znení neskorších predpisov,  

o Vyhláška MZ SR č. 524/2007 Z. z., ktorou sa upravujú podrobnosti o radiačnej 

monitorovacej sieti,  

o Vyhláška MDPaT SR č. 164/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o 

organizácii telekomunikačných služieb na obdobie krízovej situácie,  

o Nariadenie vlády SR č. 130/1994 Z. z. o jednorazovom mimoriadnom odškodnení 

za ujmu na zdraví alebo smrť v súvislosti s pomocou poskytnutou pri plnení úloh 

civilnej ochrany obyvateľstva v znení neskorších predpisov,  

o Nariadenie MV SR č. 57/1995 zo dňa 31.05.2005 o plnení úloh odborného 

zabezpečenia evakuácie v oblasti poriadkového a bezpečnostného zabezpečenia na 

území Slovenskej republiky,  

o Uznesenie vlády SR č. 1325/2002 zo dňa 11.12.2002 k programu ďalšieho rozvoja 

ochrany obyvateľstva SR proti chemickým zbraniam do roku 2007,  

o Uznesenie vlády SR č. 287/2003 zo dňa 23. 4. 2003 k návrhu organizačného, 

materiálneho a personálneho zabezpečenia likvidácie následkov použitia bojových 

biologických prostriedkov,  
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o Uznesenie vlády SR č. 4/2006 zo dňa 11.01.2006 k návrhu smernice pre civilné 

núdzové plánovanie v Slovenskej republike,  

o Uznesenie vlády SR č. 1137/2001 zo dňa 06.12.2001 k správe o rozpracovaní 

súboru opatrení vyplývajúcich z Akčného plánu boja proti terorizmu EÚ, Rezolúcie 

Bezpečnostnej rady OSN číslo 1373 (2001) a ďalších relevantných dokumentov v 

podmienkach SR,  

o Uznesenie vlády SR č. 120/2007 zo dňa 14.02.2007 k návrhu Koncepcie kritickej 

infraštruktúry v Slovenskej republike a spôsobu jej ochrany a obrany,  

o Smernica MV SR č. KMCO-191-33/CO-2008 zo dňa 03.06.2008, ktorou sa 

upravujú podrobnosti o uplatňovaní náhrad výdavkov v súvislosti so záchrannými 

prácami,  

o Smernica MV SR č. KMCO-424-10/KM-2007 zo dňa 27.12.2007, ktorou sa mení 

smernica MV SR č. ZÚ-252-15/2005 z 15. júna 2005, ktorou sa zjednocuje postup 

krajských úradov pri príprave na krízové situácie mimo času vojny a vojnového 

stavu a pri ich riešení,  

o Smernica MV SR č. KMCO-464/KM-2007 zo dňa 28.01.2008, ktorou sa mení 

smernica MV SR č. CO-239-11/OOO-2004 z 12. mája 2004, ktorou sa upravujú 

podrobnosti na zabezpečenie služobnej alebo pracovnej pohotovosti na krajských 

úradoch a obvodných úradoch za účelom plnenia neodkladných úloh a opatrení po 

vyrozumení o vypovedaní vojny, vyhlásení vojnového stavu, výnimočného stavu, 

núdzového stavu, mimoriadnej situácie alebo po vzniku mimoriadnej udalosti,  

o Smernica MV SR č. CO-556/VO-2005 zo dňa 20.10.2005 o postupe krajských 

úradov a obvodných úradov pri žiadaní o pomoc zo zahraničia pri mimoriadnych 

udalostiach,  

o Smernica pre zdravotnícke zabezpečenie evakuácie č.26875-1/2004-OKM zo 

dňa 30.11.2004,  

o Smernica MŽP SR č.1/2007-1. 5. z 30.apríla 2007 pre výpočet prielomovej vlny z 

vodnej stavby,  

o Usmernenie MV SR č. 3/XXVI/3 z 5. 2. 2008 pre obvodné úrady na vykonávanie 

kontroly skladovania materiálu civilnej ochrany,  

o Usmernenie MV SR č. 4/XXV/2 zo dňa 26.02.2004 k určeniu vlastníckeho práva k 

zariadeniam civilnej ochrany ,  
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o Usmernenie MV SR č. KMCO-46-68/CO-2009 (4/XXVI/3) zo dňa 19.8. 2009 pre 

obvodné úrady na odmeňovanie skladníkov materiálu civilnej ochrany pre 

obyvateľov obce,  

o Metodické usmernenie Úradu krízového manažmentu MV SR na zabezpečenie 

prednostného spojenia pre (KÚ) ObÚ v období krízovej situácie pod č. p. ZU-

20/UO-2005 zo dňa 11. 2. 2005,  

o Spoločné usmernenie generálneho riaditeľa SKMCO MV SR, prezidenta 

HaZZ, prezidenta PZ, GR železničnej polície, GR Colného riaditeľstva SR, 

hlavného hygienika SR a vedúceho služobného úradu ÚVZ SR, vedúceho 

hygienika MDPaT SR a GR sekcie hodnotenia bezpečnosti a kontroly činnosti 

UJD SR na zabezpečenie činnosti pri náleze alebo zistení nelegálneho 

nakladania s rádioaktívnym alebo jadrovým materiálom  

o Metodický pokyn generálneho riaditeľa sekcie krízového manažmentu a 

civilnej ochrany MV SR č. 2/XXVI/2 zo dňa 21.03.2007 pre orgány miestnej 

štátnej správy na uskutočňovanie civilného núdzového plánovania pri príprave na 

krízové situácie a pri ich riešení,  

o Metodický pokyn generálneho riaditeľa sekcie krízového manažmentu a 

civilnej ochrany MV SR č. 10/XXVI/5 zo dňa 09.10.2007 pre orgány miestnej 

štátnej správy, ktorým sa mení a dopĺňa metodický pokyn úradu krízového 

manažmentu MV SR pre orgány miestnej štátnej správy na uskutočňovanie 

civilného núdzového plánovania pri príprave na krízové situácie a pri ich riešení,  

o Pokyn generálneho riaditeľa sekcie krízového manažmentu a civilnej ochrany 

MV SR č. KMCO-5/CO-2008 zo dňa 13.3.2008 na zabezpečovanie riadenia 

hlásnej služby civilnej ochrany na území kraja a v územnom obvode obvodného 

úradu,  

o Pokyn generálneho riaditeľa a sekcie krízového manažmentu a civilnej 

ochrany MV SR č. KMCO-154-13/CO-2008 zo dňa 23.06.2008 pre posudzovanie 

území, stavieb a vydávanie záväzných stanovísk obvodnými úradmi v sídle kraja a 

obvodnými úradmi v územnom plánovaní, územnom konaní, stavebnom konaní a 

kolaudačnom konaní, ak ide o zariadenia civilnej ochrany,  

o Pokyn MDPaT SR č. 4/2006 zo dňa 16.05.2006 pre dopravné zabezpečenie 

evakuácie,  

o Pokyn generálneho riaditeľa sekcie krízového manažmentu a civilnej ochrany 

MV SR č. KMCO-157/CO-2008 zo dňa 04.04.2008, ktorým sa ustanovujú 
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podrobnosti na vypracovanie dokumentácie opatrení na zabezpečenie ochrany 

obyvateľstva na území ohrozenom prielomovou vlnou pri vzniku mimoriadnej 

udalosti na vodnej stavbe ,  

o Pokyn MH SR a Správy štátnych hmotných rezerv SR č.1/2000 pre oblasť 

zásobovacieho zabezpečenia evakuácie,  

o Metodické usmernenie na ochranu národných kultúrnych pamiatok pri vzniku 

mimoriadnej udalosti, krízovej situácie mimo času vojny a vojnového stavu, v čase 

vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu  

o Zameranie činnosti obvodného úradu v sídle kraja č. KMCO-21-2/CO-2008 pri 

plnení úloh krízového riadenia, hospodárskej mobilizácie, integrovaného 

záchranného systému, civilnej ochrany obyvateľstva, civilného núdzového 

plánovania, ochrany kritickej infraštruktúry a správy materiálu civilnej ochrany v 

roku 2008,  

o Dohoda medzi vládou SR a vládou MR č. 492/96 zo dňa 21.04.1997 s platnosťou 

od 22.10.1997o spolupráci a vzájomnej pomoci pri katastrofách,  

o Dohoda medzi vládou SR a Kabinetom ministrov Ukrajiny o spolupráci a 

vzájomnej pomoci pri mimoriadnych udalostiach č. 208/2000 zo dňa 28.11.2002 s 

platnosťou od 01.01.2003 

Úsek krízového riadenia, hospodárskej mobilizácie a obrany štátu  

o Ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, 

výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov  

o Zákon NR SR č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších 

predpisov  

o Zákon NR SR č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času 

vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov  

o Zákon NR SR č. 110/2004 Z. z. o fungovaní Bezpečnostnej rady Slovenskej 

republiky v čase mieru v znení neskorších predpisov 

o Zákon NR SR č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení 

zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a 

vojnového stavu v znení neskorších predpisov  

o Vyhláška MH SR č. 385/2011 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 

zákona č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 
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387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového 

stavu v znení neskorších predpisov  

o Vyhláška MH SR č. 473/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o predaji 

životne dôležitých výrobkov alebo životne dôležitých tovarov s využitím 

mimoriadnych regulačných opatrení a o odberných oprávneniach  

o Vyhláška MH SR č. 13/2008 Z. z. o podrobnostiach výdavkov na hospodársku 

mobilizáciu z prostriedkov štátneho rozpočtu v znení neskorších predpisov 

o Vyhláška MŽP SR č. 220/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o 

zásobovaní vodou na obdobie krízovej situácie  

o Smernica MV SR č. KMCO-424-10/KM-2007 z 27. decembra 2007, ktorou sa 

mení smernica MV SR č. ZU-252-15/2005 z 15. júna 2005, ktorou sa zjednocuje 

postup krajských úradov pri príprave na krízové situácie mimo času vojny 

a vojnového stavu a pri ich riešení 

o Smernica MV SR č. ZU-97/ÚO-2005 na zabezpečenie jednotného postupu plnenia 

úloh krajských a obvodných úradov po vypovedaní vojny, vyhlásení vojnového 

stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu novelizovaná Smernicou MV SR 

č.KMCO-155-10/ÚO-2007  

o Smernica MV SR č. KMCO – 464/KM-2007 z 28. januára 2008, ktorou sa mení 

Smernica MV SR č. CO-239-11/OOO-2004 z 12.mája 2004, ktorou sa upravujú 

podrobnosti na zabezpečenie služobnej alebo pracovnej pohotovosti na krajských 

úradoch a obvodných úradoch za účelom plnenia neodkladných úloh a opatrení po 

vyrozumení a vypovedaní vojny, vyhlásení vojnového stavu, výnimočného stavu, 

núdzového stavu, mimoriadnej situácie alebo po vzniku mimoriadnej udalosti 

o Metodický pokyn MH SR č. 4/2003 na spracovanie podkladov využiteľných 

krajskými úradmi, okresnými úradmi a obcami pri organizácii predaja životne 

dôležitých výrobkov alebo životne dôležitých tovarov s využitím mimoriadnych 

regulačných opatrení počas krízovej situácie  

o Metodický pokyn sekcie KMCO MV SR č. KMCO - 197/CO - 2008 na 

zjednotenie postupu obvodných úradov pri koordinácií obcí pre vykonávanie 

opatrenia hospodárskej mobilizácie na úseku núdzového zásobovania pitnou vodou  

o Metodické usmernenie MDVRR SR č. 25/2011 na realizáciu opatrenia 

hospodárskej mobilizácie - organizácia dopravného zabezpečenia 
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Úsek ochrany utajovaných skutočností:  

o Zákon NR SR č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

o Smernica MV SR č. SITB-445-17/OOUS-2008 zo dňa 29.01.2009 o ochrane 

utajovaných skutočností v pôsobností obvodných úradov  

o Zákon NR SR č. 255/2006 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákona č. 215/2004 Z. z. 

o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

o Nariadenie vlády SR č. 216/2004 Z. z. ktorým sa ustanovujú oblasti utajovaných 

skutočností  

o Nariadenie MV SR č. 16/2008 o vydaní zoznamu utajovaných skutočnosti v 

pôsobnosti MV SR v znení neskorších predpisov 

o Vyhláška NBÚ č. 325/2004 Z. z. o priemyselnej bezpečnosti  

o Vyhláška NBÚ č. 331/2004 Z. z. o personálnej bezpečnosti a o skúške 

bezpečnostného zamestnanca  

o Metodické usmernenie NBÚ k vykonávaniu bezpečnostných previerok I. stupňa 

pre stupeň utajenia Vyhradené  

o Vyhláška NBÚ č. 336/2004 Z. z. o fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti 

v znení vyhlášky NBÚ č. 315/2006 Z. z. 

o Vyhláška NBÚ č. 337/2004 Z. z. ktorou sa upravujú podrobnosti o certifikácii 

mechanických zábranných prostriedkov a technických zabezpečovacích 

prostriedkov a o ich používaní v znení neskorších predpisov 

o Vyhláška NBÚ č. 314/2005 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška NBÚ č. 

337/2004 Z. z., ktorou sa upravujú podrobnosti o certifikácií mechanických a 

zábranných prostriedkov a technických zabezpečovacích prostriedkov a o ich 

používaní  

o Vyhláška NBÚ č. 339/2004 Z. z. o bezpečnosti technických prostriedkov  

o Vyhláška NBÚ č. 340/2004 Z. z. ktorou sa upravujú podrobnosti o šifrovej ochrane 

informácií  

o Vyhláška NBÚ č. 453/2007 Z. z. o administratívnej bezpečnosti  

o Všeobecné metodické usmernenie k aplikácií jednotlivých ustanovení vyhlášky 

Národného bezpečnostného úradu č. 453/2007 Z. z. o administratívnej 

bezpečnosti účinnej od 1. 1. 2008 spracované sekciou administratívnej bezpečnosti 

a centrálneho registra NBÚ pod č. p. 7119/2007/AR-001  
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o Zákon č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov   

o Zákon NR SR č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov  

o Zákon NR SR č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov  

o Zákon NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších 

predpisov 

o Metodický pokyn sekcie KMCO MV SR č. KMCO-51-1/KM-2008 zo dňa 

11.03.2008 na zabezpečenie vedenia dokumentácie obvodného úradu na úseku 

krízového riadenia, hospodárskej mobilizácie, obrany štátu, civilnej ochrany, 

integrovaného záchranného systému a ochrany utajovaných skutočností. 

  

KATASTRÁLNY ODBOR 

Právne predpisy na úseku geodézie, kartografie a katastra 

 

o Ústava SR č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov  

o Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri 

nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny 

zákon) v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o 

organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov  

o Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a 

kartografii  

o Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z. o Komore geodetov a 

kartografov  

o Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 22/2010 

Z. z., ktorou sa ustanovuje Spravovací poriadok okresných úradov a krajských úradov 

na úseku katastra nehnuteľností  

o Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 

461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky o 

katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam 

(katastrálny zákon)  
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o Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov č. 182/1995 Z. z. v znení 

neskorších predpisov 

 

Súvisiace právne predpisy 

 

 

o Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých 

opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov  

o Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 181/1995 Z. z. o pozemkových 

spoločenstvách  

o Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 

157/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky o 

niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom  

o Zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému 

poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov 

o Zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, 

usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o 

pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov 

o Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších 

predpisov 

o Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych 

poplatkoch v znení neskorších predpisov 

o Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 64/1997 Z. z. o užívaní pozemkov v 

zriadených záhradkových osadách a vyporiadaní vlastníctva k nim  

o Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 281/1997 Z. z. o vojenských 

obvodoch a zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 

222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov  

o  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 7/2005 Z. z. o konkurze 

a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov 

o  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych 

exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok)   
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ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

o Zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení zákona NR SR č. 127/1994 Z. z., 

zákona NR SR č. 287/1994 Z.z., zákona č. 171/1998 Z.z. a zákona č. 211/2000 Z.z.  

o Zákon č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov 

o Zákon č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní a šírení informácií o životnom prostredí a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov 

o Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 411/2007 Z.z. 

ktorou sa vykonáva zákon č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení 

informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

zákona č. 24/2006 Z. z. 

o Zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších právnych predpisov 

o Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 157/2005 Z. 

z., ktorou sa vykonáva zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov  

o Oznámenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 313/1998 

Z.z. o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva zoznam skutočností tvoriacich predmet 

štátneho tajomstva a zoznam skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva v 

pôsobnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (výnos č.1/1998). 

o Opatrenie Ministerstva životného prostredia SR č. 318/2004 Z.z. o úprave 

dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom 

štátu.  

o Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 462/2004 Z.z., ktorou sa 

ustanovujú podrobnosti o osobitných kvalifikačných predpokladoch na výkon 

niektorých činností na úseku starostlivosti o životné prostredie 

o Zákon č. 359/2007 Z.z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov 
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Posudzovanie vplyvov na životné prostredie 

o Zákon NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov 

o Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 113/2006 Z.z., ktorou sa 

ustanovujú podrobnosti o odbornej spôsobilosti na účely posudzovania vplyvov na 

životné prostredie  

Prevencia závažných priemyselných havárií 

o Zákon č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 543/2002 Z.z., zákona č. 525/2003 Z. 

z., zákona č. 587/2004 Z.z., zákona č. 277/2005 Z.z. a zákona č. 515/2008 Z.z. 

o Vyhláška č. 489/2002 Z.z, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o 

prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení vyhlášky č. 451/2005 Z.z. 

o Vyhláška č. 490/2002 Z. z. o bezpečnostnej správe a o havarijnom pláne v znení 

vyhlášky č. 451/2005 Z.z..  

Odpadové hospodárstvo 

o Zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších právnych predpisov 

o Zákon č. 119/2010 Z.z. o obaloch a o zmene zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

o Zákon č. 17/2004 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov v znení zákona č. 525/2003 

Z.z., zákona č. 587/2004 Z.z.  a zákona č. 515/2008 Z.z.  

o Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 153/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú 

záväzné limity a termíny pre rozsah opätovného použitia častí starých vozidiel, 

zhodnocovania odpadov zo spracovania starých vozidiel a ich recyklácie  

o Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR c. 283/2001 Z.z o vykonaní 

niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších právnych predpisov 

o Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 284/2001 Z.z, ktorou sa 

ustanovuje Katalóg odpadov v znení vyhlášky č. 409/2002 Z. z. a vyhlášky č. 

129/2004 Z. z.  
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o Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 125/2004 Z. 

z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spracúvaní starých vozidiel a o niektorých 

požiadavkách na výrobu vozidiel v znení neskorších právnych predpisov 

o Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 126/2004 Z. 

z. autorizácii, o vydávaní odborných posudkov vo veciach odpadov, o ustanovení osôb 

oprávnených na vydanie posudkov a o overovaní odbornej spôsobilosti týchto osôb v 

znení vyhlášky MŽP SR č. 209/2005 Z.z. 

o Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č.127/2004 Z.z. 

o sadzbách pre výpočet príspevkov do Recyklačného fondu, o zozname výrobkov, 

materiálov a zariadení, za ktoré sa platí príspevok do Recyklačného fondu, a o 

podrobnostiach o obsahu žiadosti o poskytnutie prostriedkov z Recyklačného fondu v 

znení vyhlášky č. 359/2005 Z.z. 

o Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 135/2004 Z. 

z. o dekontaminácii zariadení s obsahom polychlórovaných bifenylov  

o Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí SR č. 60/1995 Z.z. o pristúpení 

Slovenskej republiky k Bazilejskému dohovoru o riadení pohybov nebezpečných 

odpadov cez hranice štátov a ich zneškodňovaní v znení oznámenia MZV SR č. 

132/2000 Z.z. 

o Oznámenie Ministerstva životného prostredia SR č. 75/2002 Z. z. o vydaní výnosu 

č. 1/2002, ktorým sa ustanovujú jednotné metódy analytickej kontroly odpadov 

o Zákon č. 127/2006 Z.z. o perzistentných organických látkach a o zmene a doplnení 

zákona č. 223/2001 Z.z. 

o Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 132/2000 Z.z. 

o zmene v prílohe č.1 a o prijatí dvoch nových príloh č. VIII a IX k Bazilejskému 

dohovoru o riadení pohybov nebezpečných odpadov cez hranice štátov a ich 

zneškodňovaní. 

o Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 388/2005 Z.z., ktorým sa ustanovujú 

limity pre zhodnotenie elektroodpadu a pre opätovné použitie a recykláciu 

komponentov, materiálov a látok v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 

206/2010 Z.z.. 

o Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 315/2010 Z.z. 

o nakladaní s elektrozariadeniami a s elektroodpadom v znení neskorších právnych 

predpisov  
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o Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 91/2011 Z.z. 

o vykonaní niektorých ustanovení zákona o obaloch. 

o Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 81/2011 Z.z. 

o zálohovaní obalov na nápoje. 

Ochrana ovzdušia 

 

o Zákon č. 137/2010 Z.z. o ovzduší 

o Zákon č. 401/1998 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších 

právnych predpisov 

o Zákon č. 414/2012 Z.z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 

o Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky 411/2012 Z.z. o 

monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality 

ovzdušia v ich okolí  

o Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho 

rozvoja Slovenskej republiky č. 362/2010 Z.z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na 

kvalitu palív a vedenie prevádzkovej evidencie o palivách 

o Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho 

rozvoja Slovenskej republiky č. 361/2010 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické 

požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania stacionárnych zdrojov 

znečisťovania ovzdušia prevádzkujúcich zariadenia používané na skladovanie, plnenie 

a prepravu benzínu a spôsob a požiadavky na zisťovanie a preukazovanie údajov o ich 

dodržaní 

o Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho 

rozvoja Slovenskej republiky č. 360/2010 Z.z. o kvalite ovzdušia 

o Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho 

rozvoja Slovenskej republiky č. 357/2010 Z.z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na 

vedenie prevádzkovej evidencie a rozsah ďalších údajov o stacionárnych zdrojoch 

znečisťovania ovzdušia 

o Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky 410/2012 Z.z., 

ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší 
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o Vyhláška MŽP SR č. 314/2010, ktorou sa ustanovuje obsah programu znižovania 

emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a obsah údajov a spôsob 

informovania verejnosti 

o Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 60/2011 Z.z., 

ktorou sa ustanovujú jednotlivé notifikačné požiadavky pre špecifický odbor 

oprávnených meraní, kalibrácií, skúšok a inšpekcií zhody podľa zákona o ovzduší  

o Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 127/2011 

Z.z., ktorou sa ustanovuje zoznam regulovaných výrobkov, označovanie ich obalov a 

požiadavky na obmedzenie emisií prchavých organických zlúčenín pri používaní 

organických rozpúšťadiel v regulovaných výrobkoch 

Ochrana ozónovej vrstvy Zeme  

o Zákon č. 321/2012 Z.z. o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 

o Zákon č. 286/2009 Z.z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 

o Zákon č. 414/2012 Z.z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 

o Vyhláška MŽP SR č. 711/2004 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 

zákona o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

o Vyhláška MŽP SR č. 314/2009 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon o fluórovaných 

skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

o Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 177/2011 

Z.z., ktorou sa ustanovuje spôsob vykázania a výpočtu úspory emisií skleníkových 

plynov 

o Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 178/2011 

Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vedení a rozsahu evidencie na účely dane z 

emisných kvót 

NEIS (Národný emisný informačný systém) 

Tlačivá NEIS, návod na vyplnenie tlačív vrátane popisu číselníkov NEIS nájdete v časti 

DOKUMENTY alebo na stránkach: www.air.sk, www.enviro.gov.sk, www.shmu.sk 

  

http://www.air.sk/
http://www.enviro.gov.sk/
http://www.shmu.sk/
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Vodné hospodárstvo, ochrana akosti a množstva vôd a ich racionálneho využívania 

a rybárstva s výnimkou hospodárskeho chovu rýb  

Právna úprava vodného hospodárstva, ochrany akosti a množstva vôd 

o Zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej 

rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v 

znení neskorších právnych predpisov 

o Nariadenie vlády SSR č. 46/1978 Zb. o chránenej oblasti prirodzenej akumulácie 

vôd na Žitnom ostrove v znení nariadenia vlády SSR š. 52/1981 Zb. 

o Nariadenie vlády SSR č. 13/1987 Zb. o niektorých chránených oblastiach 

prirodzenej akumulácie vôd. 

o Nariadenie vlády Slovenskej republiky š. 617/2004 Z.z., ktorým ustanovujú citlivé 

oblasti a zraniteľné oblasti 

o Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 755/2004 Z.z., ktorým sa ustanovuje 

výška neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so 

spoplatňovaním užívania vôd                                                    

Poznámka: Redakčné oznámenie o oprave chyby v nariadení vlády Slovenskej 

republiky š. 755/2004 Z.z. (uverejnené v čiastke 16 zo 4. februára 2005). 

o Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 269/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú 

požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd 

o Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 270/2010 Z.z. o environmentálnych 

normách kvality v oblasti vodnej politiky 

o Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 199/2008 Z.z., ktorou sa 

ustanovuje Program poľnohospodárskych činností vo vyhlásených zraniteľných 

oblastiach  

o Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky š. 29/2005 Z.z., 

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o určovaní ochranných pásiem vodárenských 

zdrojov o opatreniach na ochranu vôd a o technických úpravách v ochranných 

pásmach vodárenských zdrojov. 

o Vyhláška 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. 

Poznámka: Zrušuje § 11 až 13 vyhlášky MŽP SR č. 556/2002 Z.z. 



 

 

18 

o Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 101/2005 

Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výkone vodnej stráže. 

o Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 211/2005 

Z.z., ktorou sa ustanovuje zoznam vodohospodársky významných vodných tokov a 

vodárenských vodných tokov. 

o Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 224/2005 

Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vymedzení oblasti povodí, 

environmentálnych cieľoch a o vodnom plánovaní. 

o Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky š. 259/2005 

Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zásobovaná vodou na obdobie krízovej 

situácie. 

Poznámka: Vyhláška vykonáva § 31 ods. 5 zákona č. 414/2002 Z.z. o hospodárskej 

mobilizácii a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1993 Z.z. o 

vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších 

predpisov v znení zákona č. 511/2003 Z.z. 

o Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 433/2005 

Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o využívaní hydroenergetického potenciálu 

vodných tokov. 

o Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 457/2005 

Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti manipulačného poriadku vodnej stavby. 

o Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky š. 458/2005 

Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výkone odborného technicko–

bezpečnostného dohľadu nad vodnými stavbami a o výkone technicko-

bezpečnostného dozoru. 

o Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho 

rozvoja Slovenskej republiky č. 419/2010 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o 

vyhotovovaní máp povodňového ohrozenia a máp povodňového rizika, o uhrádzaní 

výdavkov na ich vypracovanie, prehodnocovanie a aktualizáciu a o navrhovaní a 

zobrazovaní rozsahu inundačného územia na mapách 

o Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho 

rozvoja Slovenskej republiky č. 418/2010 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení 

vodného zákona 

o Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 73/2011 Z.z., 

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o stanovení významných a trvalo vzostupných 
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trendov koncentrácií znečisťujúcich látok v podzemných vodách a o postupoch na ich 

zvrátenie 

o Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho 

rozvoja Slovenskej republiky č. 396/2010 Z.z. o vydaní výnosu, ktorým sa 

ustanovujú podrobnosti o vymedzení správneho územia povodia, environmentálnych 

cieľoch, ekonomickej analýze a o vodnom plánovaní 

o Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 131/2000 Z.z. 

o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o 

spolupráci na hraničných vodách. 

Právna úprava verejných vodovodov a verejných kanalizácií 

o 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 zákona 

č. 525/2003 Z.z., zákona č. 364/2004 Z.z., zákona č. 587/2004 Z.z., zákona č. 

230/2005 Z.z.,  zákona č. 515/2008 Z.z. a zákona č. 394/2009 Z.z. 

o Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky š. 124/2003 Z.z., 

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie 

verejných vodovodov a verejných kanalizácií. 

o Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 397/2003 

Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným 

vodovodom a množstva vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu množstva vypúšťaných 

odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku a o smerných číslach spotreby vody. 

o Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky š. 55/2004 Z.z., 

ktorou sa ustanovujú náležitosti prevádzkových poriadkov verejných vodovodov a 

verejných kanalizácií. 

o Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 315/2004 

Z.z., ktorou sa ustanovuje rozsah a početnosť odberu vzoriek a požiadavky na rozsah a 

vykonávanie rozborov odpadových vôd. 

o Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 636/2004 

Z.z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu surovej vody a na sledovanie kvality 

vody vo verejných vodovodoch. 

Poznámka: Redakčné oznámenie o oprave chýb vo vyhláške – Čiastka 29 z 24.2.2005 
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o Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 605/2005 Z.z. 

o podrobnostiach poskytovania údajov z majetkovej evidencie a prevádzkovej 

evidencie o objektoch a zariadeniach verejného vodovodu a verejnej kanalizácie 

o Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 684/2006 

Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na návrh, 

projektovú dokumentáciu a výstavbu verejných vodovodov a verejných kanalizácií. 

o Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 598/2002 Z.z. o rozsahu 

vecne regulovanej ceny za výrobu a dodávku pitnej vody a za odvedenie a čistenie 

odpadovej vody 

o Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 262/2010 

Z.z., ktorou sa ustanovuje obsah plánu obnovy verejného vodovodu, plánu obnovy 

verejnej kanalizácie a postup pri ich vypracúvaní 

Právna úprava rybárstva 

o Zákon č. 139/2002 Z.z. o rybárstve v znení zákona č. 246/2003 Z.z. v znení zákona č. 

525/2003 Z.z., zákona č. 587/2004 Z.z. a zákona č. 515/2008 Z.z. 

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 185/2006 Z.z., 

ktorou sa vykonáva zákon č. 139/2002 Z.z. o rybárstve v znení neskorších predpisov. 

Poznámka: Zrušuje vyhlášku Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 238/2002 Z.z., 

ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o rybárstve.  

 Právna úprava ochrany pred povodňami 

 

o Zákon č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami 

o Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 204/2010 

Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vykonávaní predpovednej povodňovej služby 

o Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 251/2010 

Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhodnocovaní výdavkov na povodňové 

zabezpečovacie práce, povodňové záchranné práce a povodňových škôd. 

o Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 252/2010 

Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o predkladaní priebežných správ o povodňovej 

situácii a súhrnných správ o priebehu povodní, ich následkoch a vykonaných 

opatreniach. 
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o Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 261/2010 

Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu povodňových plánov a postup ich 

schvaľovania 

o Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 313/2010 

Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o predbežnom hodnotení povodňového rizika a 

o jeho prehodnocovaní a aktualizovaní 

o Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 112/2011 

Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu, prehodnocovaní a  aktualizácii 

plánov manažmentu povodňového rizika  

Ochrana prírody a krajiny  

  

o Zákon  č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších právnych 

predpisov 

o Zákon č. 15/2005 Z.z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich 

rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších právnych predpisov  

o Nariadenie vlády SR č. 438/2005 Z.z. o podrobnostiach obsahu žiadosti o úhradu 

náhrady za obmedzovanie bežného obhospodarovania a o spôsobe výpočtu náhrady 

o Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 293/1996 Z.z., ktorou sa 

uverejňuje zoznam chránených areálov a prírodných pamiatok a vyhlasujú sa národné 

prírodné pamiatky v Slovenskej republike.  

o Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 111/1999 

Z.z., ktorou sa územie Vihorlat ustanovuje za chránenú krajinnú oblasť  

o Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 213/2000 Z.z. 

o chránených nerastoch a chránených skamenelinách a o ich spoločenskom 

ohodnocovaní v znení vyhlášky č. 647/2008 Z.z.   

o Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 292/2001 

Z.z., ktorou sa vyhlasujú národné prírodné pamiatky.  

o Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 17/2003 Z. z., 

ktorou sa ustanovujú národné prírodné rezervácie a uverejňuje zoznam prírodných 

rezervácií v znení vyhlášky č. 420/2003 Z.z. 

o Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 24/2003 Z. z., 

ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení 
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vyhlášky č. 492/2006 Z.z., vyhlášky č. 638/2007 Z.z. a vyhlášky č. 579/2008 Z.z. 

a vyhlášky č. 173/2011 Z.z 

Poznámka: Redakčné oznámenie o oprave chýb uverejnené v čiastke č. 49/2003). 

o Vyhláška Ministerstva životného prostredia č. 122/2004 Z.z. o chránenej krajinnej 

oblasti Latorica 

o Vyhláška Ministerstva životného prostredia č. 110/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú 

niektoré ustanovenia zákona o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne 

rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení vyhlášky č. 449/2009 Z.z. 

o Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 26/2008 Z.z., 

ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Medzibodrožie 

o Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 19/2008 Z.z., 

ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Ondavská rovina 

o Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 436/2009 

Z.z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Senianske rybníky 

o Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 195/2010 

Z.z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Vihorlatské vrchy 

o Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí č. 396/1990 Zb. o 

uzavretí Dohovoru o mokradiach majúcich medzinárodný význam najmä ako biotopy 

vodného vtáctva (Ramsarský dohovor).  

o Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí č. 159/1991 Zb. o 

uzavretí Dohovoru o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva.  

o Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí č. 572/1992 Zb. o 

uzavretí Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich 

živočíchov a rastlín (CITES).  

o Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí SR č. 34/1996 Z.z. o uzavretí 

Dohovoru o biologickej diverzite.  

o Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí SR č. 91/1998 Z.z. o uzavretí 

Dohovoru o ochrane sťahovavých druhov voľne žijúcich živočíchov (Bonský 

dohovor).  

o Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí SR č. 93/1998 Z.z. o uzavretí 

Dohovoru o ochrane európskych voľne žijúcich organizmov a prírodných stanovíšť 

(Bernský dohovor).  
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o Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí SR č. 268/2002 Z. z. o prijatí Dohody o 

ochrane africko-euroázijských druhov vodného sťahovavého vtáctva  

o Oznámenie Ministerstva životného prostredia SR č. 450/2004 Z.z. o vydaní 

výnosu, ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho významu  

Súvisiace právne predpisy 

o Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších právnych predpisov 

o Ústavný zákon č. 224/1998 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej 

republiky č. 460/1992 Zb. 

o Zákon č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov  

o Zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v 

znení zákona SNR č. 498/1991 Zb. ,zákona č. 558/2001 Z.z. , zákona č. 203/2004 Z. z. 

, zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 219/2007 Z.z., zákona č. 577/2007 Z.z., zákona 

č. 73/2009 Z. z., zákona č. 114/2010 Z. z. a zákona č. 258/2011 Z.z. 

o Zákon SNR č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe 

v znení zákona SNR č. 499/1991 Zb., zákona NR SR č. 154/1995 Z.z., zákona č. 

58/1998 Z.z., zákona č. 533/2004 Z.z., zákona č. 577/2007 Z.z., zákona č. 292/2009 

Z.z., zákona č. 145/2010 Z.z. a zákona č. 258/2011 Z.z. 

o Zákona č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov. 

Poznámka: Životné prostredie: § 181a, 181b, 181c ,181e, § 181f a § 181g. 

o Zákon SNR č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. 

o Zákon č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení neskorších predpisov  

Poznámka: § 1 ods. 2 miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady.  

o Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení 

neskorších predpisov. 

o Zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. 

Poznámka: Posledná novela: Zákon č. 15/2005 Z. z. . - zmeny v X . časti - Životné  

prostredie 

o Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších noviel (zákon o slobode informácií) 
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o Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 481/2000 Z.z. o 

podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií 

o Zákon č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy 

na obce a na vyššie územné celky v znení zákona č. 184/2002 Z.z., zákona č. 03/2003 

Z.z. 

Poznámka: Životné prostredie - Čl. V, IX a X. 

o Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších právnych predpisov 

o Zákon č. 438/2012 Z.z. o štátnom rozpočte na rok 2013 

o Zákon NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

o Zákon č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti 

o Zákon č. 10/1996 o kontrole v štátnej správe v znení neskorších noviel 

o Zákon č. 264/2008 o kolkových známkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

o Vyhláška ministerstva vnútra SR č. 411/2006 Z.z., ktorou sa ustanovuje paušálna 

suma trov konania o priestupku v znení vyhlášky č. 531/2008 Z.z. 

o Zákon č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach 

o Zákon č. 514/2008 Z.z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 255/2011 Z.z.  

o Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 255/2010 

Z.z.,  ktorou sa vykonáva zákon o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov 

o Zákon č. 359/2007 Z.z.  o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov 

o Vyhláška MŽP SR č. 448/2010 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 205/2004 Z.z. 

o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácii o životnom prostredí a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

o Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

 

 

 

 

 

 

 

 


