Èiastka 101

Prechod pôsobnosti z okresných národných výborov

na obvodné úrady životného prostredia

právna úprava
P.
è.

1

1.

Úsek štátnej
správy

2

ochrany
prírody

Predmet pôsobnosti
právny predpis

§

3

4

5

§ 15 ods. 1

Vykonávanie štátnej ochrany prírody.

zák. SNR è. 1/1955 Zb. SNR
v znení zák. SNR
è. 100/1977 Zb. a vyhl.
è. 149/1980 Zb.

§ 15 ods. 3

Rozhodovanie o výrube stromov rastúcich mimo lesa, ktoré si
obvodný úrad vyhradil a na ktoré sa nevz•ahujú osobitné predpisy.

3.

-"-

zák. SNR è. 1/1955 Zb. SNR
v znení zák.
è. 72/1969 Zb. a vyhl.
è. 212/1958 Ú. v.

§ 17

Poverovanie funkciou (odvolávanie z funkcie) obvodných spravodajcov štátnej ochrany prírody a vydávanie pokynov, preukazov a pomôcok pre výkon tejto funkcie.

4.

-"-

zák. SNR è. 1/1955 Zb. SNR
v znení zák. SNR
è. 72/1986 Zb.

§ 19a
§ 19b

Rozhodovanie o pokarhaní obèana a o uložení pokút obèanovi alebo
organizácii, ako aj o vykonaní opatrení na nápravu následkov konania, za ktoré bola pokuta uložená.

5.

-"-

vyhl. è. 60/1986 Zb.

§ 2 ods. 2

Vydávanie potvrdení o oznámení nálezu chráneného nerastu.

6.

-"-

-"-

§ 2 ods. 3

Zabezpeèovanie overenia nálezu chráneného nerastu a vykonávanie
opatrení na jeho ochranu.

7.

-"-

-"-

§ 2 ods. 5

Rozhodovanie v pochybnostiach, èi ide o chránený nerast.

8.

-"-

vyhl. è. 149/1980 Zb.

§ 3 ods. 2

Uskutoèòovanie opatrení na zabezpeèenie ochrany stromov
rastúcich mimo lesa, ktoré si obvodný úrad vyhradil.

9.

vodného
hospodárstva

zák. è. 138/1973 Zb.

§ 8 ods. 1 písm. a)

Vydávanie povolenia na odber povrchových vôd a na ich iné používanie, pokia¾ nejde o všeobecné používanie povrchových vôd.

10.

-"-

-"-

§ 8 ods. 1 písm. b)

Vydávanie povolenia na odber podzemných vôd a na ich iné používanie.

11.

-"-

-"-

§ 8 ods. 1 písm. c)

Vydávanie povolenia na vypúš•anie odpadových vôd do povrchových
alebo podzemných vôd.

12.

-"-

-"-

§ 8 ods. 1 písm. d)

Vydávanie povolenia na vypúš•anie zvláštnych vôd s výnimkou
banských vôd, do povrchových alebo podzemných vôd.

13.

-"-

-"-

§ 8 ods. 1 písm. e)

Vydávanie povolenia na odber alebo používanie banských vôd, ktoré
banské organizácie nepotrebujú na vlastnú prevádzku.
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-"-

Príloha C zákona SNR è. 595/1990 Zb.

2.
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zák. SNR è. 1/1955 Zb. SNR
v znení zák. SNR
è. 100/1977 Zb.
a zák. SNR è. 72/1986 Zb.

na obvodné úrady životného prostredia

právna úprava
P.
è.

1

Úsek štátnej
správy

2

Predmet pôsobnosti
právny predpis

§

3

4
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zák. è. 44/1988 Zb.

§ 40 ods. 2 písm. b), c),
ods. 3 a 4

Rozhodovanie vo veciach nakladania s banskými vodami.

15.

-"-

zák. è. 138/1973 Zb.

§ 8 ods. 4

Urèovanie, že práva a povinnosti vyplývajúce z povolenia, ktoré bolo
udelené pre úèel spojený s užívaním urèitého nehnute¾ného majetku, neprechádzajú na ïalšieho nadobúdate¾a.

16.

-"-

-"-

§ 9 ods. 1

Povo¾ovanie zriadenia vodohospodárskych diel, ich zmeny a zrušenie.

17.

-"-

-"-

§ 9 ods. 2

Schva¾ovanie návrhu manipulaèného alebo prevádzkového poriadku
vodohospodárskeho diela.

18.

-"-

-"-

§ 9 ods. 4

Vydávanie kolaudaèného rozhodnutia ním povoleného vodohospodárskeho diela.

19.

-"-

zák. è. 138/1973 Zb.
zák. è. 50/1976 Zb.

§ 9 ods. 4
§ 120 ods. 1 a 2

Vykonávanie pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pri zriaïovaní vodohospodárskych diel:

20.

-"-

-"-

§ 68

– povo¾ovanie zmeny stavby pred jej dokonèením

§ 69 a 70

– rozhodovanie o predåžení platnosti stavebného povolenia

§ 83

– vydávanie èasove ohranièeného povolenia k predèasnému užívaniu
stavby pred odovzdaním a prevzatím všetkých dodávok

§ 84

– rozhodovanie o doèasnom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku;
vydávanie súhlasu na zaèatie skúšobnej prevádzky a urèovanie jej
podmienok prevádzky

§ 88

– nariaïovanie a povo¾ovanie odstraòovania stavieb, zabezpeèovanie
výkonu rozhodnutí týkajúcich sa odstránenia stavieb

§ 98

– uskutoèòovanie štátneho stavebného doh¾adu nad užívaním
a odstraòovaním stavieb.

§ 9 ods. 5

Rozhodovanie v prípade zániku povolenia udeleného pod¾a § 8
ods. 1 vodného zákona o podmienkach ïalšieho trvania, prípadne
zrušenia vodohospodárskeho diela, ktoré umožòovalo povolené
nakladanie s vodami.

21.

-"-

zák. è. 138/1973 Zb.

22.

-"-

-"-

§ 10 písm. a)

Povo¾ovanie vysádzania, výrubu a odstraòovania stromov a krov
v zátopových územiach.

23.

-"-

-"-

§ 10 písm. b)

Povo¾ovanie •ažby piesku, štrku, bahna s výnimkou lieèivého bahna,
okruhliaka a pod., z korýt vodných tokov.
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14.

na obvodné úrady životného prostredia

právna úprava
P.
è.

Úsek štátnej
správy

Predmet pôsobnosti
právny predpis

§

2

3

4

24.

-"-

-"-

§ 10 písm. c)

Povo¾ovanie geologických a hydrogeologických prác v zátopových územiach a v ochranných pásmach.

25.

-"-

-"-

§ 11 písm. a) až e)

Menenie, prípadne zrušovanie nimi vydávaného povolenia
– ak to vyžadujú vodohospodárske alebo iné dôležité záujmy
spoloènosti
- ak dôjde k zmene skutoèností rozhodných pre udelenie povolenia,
najmä ak rozsah povolenia trvalo presahuje potrebu oprávneného
– ak oprávnený opätovne nedodržiava podmienky povolenia,
prípadne povinnosti urèené v òom vodohospodárskym orgánom
– ak oprávnený nevyužíva povolenie bez osobitného dôvodu po dobu
dlhšiu než 2 roky
– ak pri povolenej èinnosti dochádza k porušovaniu ustanovení
vodného zákona alebo k podstatnému poškodzovaniu oprávnených
záujmov iných.

26.

-"-

zák. è. 138/1973 Zb.

§ 13 ods. 1
písm. a) až e)

Vydávanie súhlasov v rámci ich pôsobnosti
– na stavby a zariadenia vo vodných tokoch a v ich korytách a na
pozemkoch pri nich ako aj na zmeny týchto stavieb
– na zariadenie dia¾kových potrubí, skladov, nádrží a skládok látok
ohrozujúcich akos• vody, na stavby umožòujúce podzemné
skladovanie látok v zemských dutinách a na stavby komunikácií,
ako aj na zmeny týchto stavieb
– na zasypávanie odstavených ramien vodných tokov a výmo¾ov
– na umiestòovanie (kotvenie a pod.) zariadení neslúžiacich plavbe
ani na správu vodného toku na vodných tokoch mimo obvodu
prístavov
– na stavby a na dobývanie nerastov, ako aj na zemné práce
v zátopových územiach, v chránených oblastiach prirodzenej
akumulácie vôd a v ochranných pásmach
– na stavby vo vzdialenosti do 15 m od vzdušnej päty ochrannej
hrádze vodného toku.

27.

-"-

-"-

§ 13 ods. 2

Urèovanie na návrh správcu vodného toku zátopového územia
a rozsahu pozemkov pri vodných tokoch a v ich korytách.

1
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na obvodné úrady životného prostredia

právna úprava
P.
è.

Úsek štátnej
správy

Predmet pôsobnosti
právny predpis

§

2

3

4

28.

-"-

-"-

§ 14

Vyjadrovanie sa k investiènej èinnosti ktoréhoko¾vek odvetvia národného hospodárstva, èi je plánovaná investícia z vodohospodárskeho h¾adiska možná, prípadne za akých podmienok a vyjadrovanie sa
k príprave zmien vo výrobnom procese alebo v rozsahu výroby
a k zmenám a úpravám vodohospodárskych diel, ak ovplyvnia vodné
hospodárstvo.

29.

-"-

-"-

§ 15 ods. 2

Rozhodovanie o znášaní nákladov na zriadenie a opatrenia na ochranu rybárstva pri novovybudovaných vodohospodárskych dielach
a nákladov na odstránenie zariadení škodlivých rybárstvu.

30.

-"-

-"-

§ 16 ods. 1

Upravovanie, zakázanie alebo obmedzenie na nevyhnutne potrebný
èas nakladania s vodami, povolené pod¾a § 8 ods. 1 vodného zákona, ak to vyžadujú dôležité záujmy spoloènosti, najmä ak je
prechodný nedostatok vody.

31.

-"-

-"-

§ 16 ods. 2

Vydávanie po dohode s príslušnými orgánmi opatrenia na nápravu,
ak dôjde k mimoriadnemu obmedzeniu alebo znemožneniu odberov
povrchovej alebo podzemnej vody, ktoré vedie k vážnemu ohrozeniu
dôležitých záujmov spoloènosti.

1
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Rozhodovanie o tom, kto, akým spôsobom a v akom rozsahu je povinný vykona• opatrenie na zabezpeèenie náhradného odberu vody,
prípadne na jej dovážaní, požadovanie úhrady nevyhnutných nákladov spojených s uloženými opatreniami môžu od toho, kto mimoriadne obmedzenie alebo znemožnenie odberov spôsobil.
-"-

-"-

§ 17 ods. 2

Ukladanie opatrení správcom (vlastníkom, užívate¾om) po¾nohospodárskych a lesných pozemkov a rybníkov na zachovanie vodohospodársky vhodných podmienok z h¾adiska množstva a akosti vôd a na
zlepšenie vodohospodárskych pomerov.

33.

-"-

-"-

§ 19 ods. 1

Urèovanie pod¾a potreby rozhodnutím ochranné pásma na ochranu
výdatnosti, akosti alebo zdravotnej nezávadnosti vodných zdrojov.

34.

-"-

-"-

§ 19 ods. 2

Zakazovanie alebo obmedzovanie po prerokovaní s príslušnými
orgánmi doterajšie užívanie nehnute¾ností alebo èinností ohrozujúcich výdatnos•, akos• alebo zdravotnú nezávadnos• vodných
zdrojov v ochranných pásmach.
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32.

na obvodné úrady životného prostredia

právna úprava
P.
è.

Úsek štátnej
správy

Predmet pôsobnosti
právny predpis

§

2

3

4

35.

-"-

-"-

§ 20 ods. 1

Vydávanie opatrení na odstraòovanie zneèis•ovania vodárenských
tokov.

36.

-"-

zák. è. 138/1973 Zb.
vyhl. è. 10/1977 Zb.

§ 20 ods. 2

Ude¾ovanie súhlasov na stavby a na niektoré èinnosti v povodí vodárenských tokov.

37.

-"-

-"-

§ 24 ods. 1

Rozhodovanie v pochybnostiach, èi ide o verejnú kanalizáciu.

38.

-"-

-"-

§ 24 ods. 2

Schva¾ovanie kanalizaèného poriadku verejnej kanalizácie.

39.

-"-

zák. è. 138/1973 Zb.

§ 24 ods. 3

Povo¾ovanie vypúš•ania odpadových vôd do verejnej kanalizácie, ak
na dodržanie najvyššej prípustnej miery zneèistenia sa vyžaduje ich
predchádzajúce èistenie.

40.

-"-

-"-

§ 24 ods. 5

Rozhodovanie o pripojení na verejnú kanalizáciu, ak medzi
správcom kanalizácie a žiadate¾om o prípojku dôjde k sporu.

41.

-"-

§ 3 ods. 2 písm. a)

Schva¾ovanie havarijných plánov organizácií.

42.

-"-

-"-

§ 9 ods. 2

Podávanie správy o havárii presahujúcej jeho územný obvod
príslušnému okresnému úradu.

43.

-"-

-"-

§ 15 ods. 1

Riešenie havarijných prípadov zhoršenia akosti vôd a ukladanie
opatrenia na zneškodòovanie havárií a odstraòovanie ich škodlivých
následkov.

44.

-"-

zák. è. 138/1973 Zb.

§ 27

Ukladanie tomu, kto poruší povinnosti urèené na ochranu akosti
povrchových a podzemných vôd opatrenia na zabránenie zneèis•ovania, prípadne ohrozovania akosti povrchových alebo podzemných
vôd a na zabezpeèenie náhradného odberu vody.

45.

-"-

-"-

§ 30 ods. 1

Rozhodovanie v pochybnostiach o tom, èi ide o verejný vodovod.

46.

-"-

-"-

§ 30 ods. 3

Rozhodovanie v sporoch, èi sa má zriadi•, prípadne zruši• prípojka
k verejnému vodovodu.

47.

-"-

-"-

§ 31 ods. 5

Rozhodovanie o užívaní pozemkov pri vodnom toku a o náhrade za
užívanie, ak medzi správcom (vlastníkom, užívate¾om) pozemkov pri
vodnom toku a správcom vodného toku, prípadne organizáciou upravujúcou vodný tok nedôjde k dohode.

48.

-"-

-"-

§ 31 ods. 6

Rozhodovanie v pochybnostiach o tom, èi ide o vodný tok v sporoch
o hranicu jeho koryta, prípadne v sporoch o rozsahu oprávnenia
správcu vodného toku.

1

5
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vyhl. è. 23/1977 Zb.
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na obvodné úrady životného prostredia

právna úprava
P.
è.

Úsek štátnej
správy

Predmet pôsobnosti
právny predpis

§

2

3

4

49.

-"-

-"-

50.

-"-

zák. è. 138/1973 Zb.
vyhl. è. 6/1978 Zb.

1

5

Rozhodovanie v pochybnostiach o rozsahu povinností, prípadne
oprávnení správcov vodných tokov.

§ 36 ods. 2 a 3

Rozhodovanie v pochybnostiach o rozsahu oprávnení správcov
vodných tokov pri vstupe na cudzie pozemky a do cudzích objektov
a pri odstraòovaní alebo novovysádzaní stromov alebo krov na pozemkoch pri vodných tokoch a o náhrade spôsobenej škody.

-"-

zák. è. 138/1973 Zb.
vyhl. è. 6/1978 Zb.

§ 36 ods. 4

Zakazovanie správcom (vlastníkom, užívate¾om) pozemkov pri
vodných tokoch vytína• stromy a kry zabezpeèujúce stabilizáciu
vodného toku, prípadne akos• vody v òom a to bez nároku na náhradu.

52.

-"-

zák. è. 138/1973 Zb.

§ 37 ods. 1 písm. b)

Urèovanie podmienok na umiestòovanie a udržiavanie vodoètov, vodomerov, vodných znaèiek (ciach), oznaèujúcich najvyššie, prípadne
najnižšie povolené vzdutie vody a iných zariadení potrebných pre
úèely vodného hospodárstva.

53.

-"-

-"-

§ 38 ods. 3

Rozhodovanie v pochybnostiach o tom, èi ide o vodohospodárske
dielo alebo o jeho súèas•.

54.

-"-

-"-

§ 40 ods. 3

Urèovanie v záujme ochrany tohto vodohospodárskeho diela, pásma
pozdåž neho a zakazovanie na nich niektorých stavieb alebo èinností,
prípadne ich viazanie na osobitné povolenie.

55.

-"-

-"-

§ 40 ods. 4

Rozhodovanie o preberaní na náklad povinného na èas nevyhnutnej
potreby pre správu, prevádzku alebo údržbu vodohospodárskych
diel, ak to vyžadujú záujmy vodného hospodárstva alebo iné dôležité
záujmy spoloènosti a ak ten, kto je na to povinný, túto úlohu riadne
neplní.

56.

-"-

-"-

§ 41 ods. 1 písm. d)

Ukladanie správcovi (vlastníkovi, užívate¾ovi) vodohospodárskeho
diela opatrenia na odstránenie závad zistených na vodohospodárskom diele.

57.

-"-

§ 47
§ 24

Ukladanie pokút organizáciám, ktoré porušujú povinnosti ustanovené vodným zákonom a zákonom o štátnej správe vo vodnom hospodárstve, prípadne povinnosti pod¾a nich uložené.

58.

-"-

-"-"-"-

Ukladanie pokuty pracovníkom tých organizácií, ktorí porušenie povinností organizácie zavinili, ak nejde o trestný èin alebo preèin.
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51.
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§ 35

Rozhodovanie o odstraòovaní prekážok vo vodnom toku.

zák. è. 138/1973 Zb.
zák. SNR è. 135/1974 Zb.
nar. vlády SR è. 31/1975 Zb.
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na obvodné úrady životného prostredia

právna úprava
P.
è.

1

Úsek štátnej
správy

2

-"-

60.

-"-

61.

právny predpis

§

3

4

§ 3 ods. 4

Vyhradenie rozhodovania vo veciach, ktoré spadajú do pôsobností
zakotvených v § 3 ods. 1.

-"-

§ 10 ods. 1

Dozeranie nad dodržiavaním ustanovení vodného zákona, zákona
SNR o štátnej správe vo vodnom hospodárstve a predpisov vydaných
na ich základe a v rozsahu svojej pôsobnosti, ukladanie opatrení na
odstránenie zistených nedostatkov.

-"-

-"-

§ 10 ods. 2

Dozeranie v rozsahu svojej pôsobnosti, èi sa dodržiavajú ním vydané
rozhodnutia, ustanovenia vodného zákona na ochranu vôd, vrátane
ich akosti, èi sa udržiavajú vodohospodárske diela v riadnom stave
a èi sa ich prevádzka vykonáva pod¾a schválených kanalizaèných,
manipulaèných alebo prevádzkových poriadkov.

62.

-"-

-"-

§ 10 ods. 4

Vykonávanie v rozsahu svojej pôsobnosti technicko-bezpeènostného
dozoru nad vodohospodárskymi dielami, ktorých stav by mohol ohrozi• bezpeènos• osôb alebo majetku.

63.

-"-

-"-

§ 15 ods. 1

Vedenie evidencie nimi vydaných povolení, súhlasov, vyjadrení
a iných rozhodnutí a súhrnnej vodohospodárskej evidencie okresu.

64.

-"-

-"-

§ 23

Ustanovovanie na návrh správcov vodných tokov, správcov (vlastníkov, užívate¾ov) vodohospodárskych diel, alebo na návrh spoloèenskej organizácie vodnej stráže na ochranu vôd, vodných tokov
a na ochranu vodohospodárskych diel.

§ 4 a 7

Rozhodovanie o uložení pokút organizáciám a ich pracovníkom za
porušovanie povinností ustanovených na úseku ochrany èistoty
ovzdušia.

65.

ochrany
ovzdušia

zák. SNR è. 135/1974 Zb.

5

zák. è. 35/1967 Zb.

-"-

-"-

§ 7

Rozhodovanie o poplatkoch za zneèis•ovanie ovzdušia.

67.

-"-

-"-

§ 10

Ukladanie penále za nedodržanie lehoty na podanie oznámenia údajov potrebných na urèenie poplatkov za zneèis•ovanie ovzdušia a penále za oneskorené platenie urèených poplatkov a pokút.

68.

-"-

-"-

§ 8

Sledovanie organizácií, ktoré sú povinné podáva• oznámenie, èi si
riadne a vèas túto povinnos• splnili.
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Predmet pôsobnosti
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Prechod pôsobnosti z okresných národných výborov

na obvodné úrady životného prostredia

právna úprava
P.
è.

1

Úsek štátnej
správy

2

územného
plánovania
a stavebného
poriadku

70.

-"-

71.

právny predpis

§

3

4

zák. è. 50/1976 Zb.

5

Posudzovanie návrhu územného plánu nadriadeným orgánom
územného plánovania.

-"-

§ 33, 39,
40, 41

Vydávanie územných rozhodnutí, ich zmeny.

-"-

-"-

§ 59 ods. 2,
§ 60, 61, 62,
63, 64, 66,
67, 68, 69

Povo¾ovanie stavieb, zmien stavieb a udržiavacích prác.

72.

-"-

-"-

§ 71 ods. 1 písm. a), b)

Povo¾ovanie terénnych úprav, prác a zariadení.

73.

-"-

-"-

§ 75 ods. 4

Vyžiadanie od orgánov geodézie a kartografie kontroly vykonaných
vytyèovacích prác.

74.

-"-

-"-

§ 77, 80, 81, 84, 85

Kolaudácia stavieb.

75.

-"-

-"-

§ 86 ods. 2, 3

Nariaïovanie vykonania údržby stavby, terénnych úprav, prác a zariadení.

76.

-"-

-"-

§ 87

Nariaïovanie vlastníkovi stavby nevyhnutných úprav na stavbe
alebo stavebnom pozemku z hygienických, bezpeènostných, požiarnych, prevádzkových a estetických dôvodov.

77.

-"-

-"-

§ 88, § 89, ods. 1,
§ 90, 91,
92, 93

Nariaïovanie odstránenia stavby.

78.

-"-

-"-

§ 94 ods. 1

Nariadenie zabezpeèovacích prác.

79.

-"-

-"-

§ 95

Poskytovanie štátneho stavebného príspevku.

80.

-"-

-"-

§ 96

Nariaïovanie vypratania stavby jej užívate¾om.

81.

-"-

-"-

§ 99 písm a)

Urèenie orgánov štátneho stavebného doh¾adu.

82.

-"-

-"-

§ 101

Nariaïovanie na náklad stavebníka alebo vlastníka stavby odobratia
a preskúšania vzoriek, skúšky stavby a prizvanie znalcov, posúdenie
technicky •ažkých alebo neobvyklých stavieb, ak je odôvodnená
obava z ohrozenia záujmov spoloènosti.

Èiastka 101

§ 25 ods. 1
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Predmet pôsobnosti

Strana 2304

Prechod pôsobnosti z okresných národných výborov

na obvodné úrady životného prostredia

právna úprava
P.
è.

Úsek štátnej
správy

Predmet pôsobnosti
právny predpis

§

2

3

4

83.

-"-

-"-

§ 102

Odstraòovanie závad na stavbe.

84.

-"-

-"-

§ 104 ods. 2

Nariaïovanie vlastníkovi stavby obstara• dokumentáciu skutoèného
realizovania staby v prípadoch, keï nebola vôbec vyhotovená, nezachovala sa, alebo nie je v náležitom stave, uloženie vyhotovenia
zjednodušenej dokumentácie (pasport stavby).

85.

-"-

-"-

§ 105, 106

Sankcie.

86.

-"-

-"-

§ 112, 113, 114, 116

Vyvlastòovacie konanie.

87.

-"-

-"-

§ 117 ods. 1

Stavebný úrad.

88.

-"-

-"-

§ 133, § 134 ods. 3

Vstup na cudzie pozemky a stavby.

89.

-"-

-"-

§ 135

Opatrenia na susednom pozemku alebo stavbe.

90.

-"-

-"-

§ 137, § 138 ods. 2

Obèianskoprávne a iné namietky.

1

Èiastka 101

Prechod pôsobnosti z okresných národných výborov

5
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