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Z Á K O N

zo 4. marca 2010,

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)

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona
Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestup-
koch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v zne-
ní zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 230/2005 Z. z.,
zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 532/2005 Z. z., zá-
kona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., záko-
na č. 515/2008 Z. z. a zákona č. 384/2009 Z. z. sa mení
a dopĺňa takto:

1. § 2 sa dopĺňa písmenom av), ktoré znie:
„av) meliorácie sú súbor činností, stavieb a zariadení

zaisťujúcich zlepšenie prírodných podmienok vy-
užívania pôdy úpravou vodných pomerov v pôde.“.

2. V § 32 ods. 6 sa nad slovo „žiadosť“ umiestňuje od-
kaz 45a.

Poznámka pod čiarou k odkazu 45a znie:
„45a) § 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 438/2005 Z. z.

o podrobnostiach obsahu žiadosti o úhradu náhrady za ob-
medzenie bežného obhospodarovania pozemku a o spôsobe
výpočtu náhrady.“.

3. V poznámke pod čiarou k odkazu 46 sa citácia „§ 2
až 4 a prílohy č. 1 až 3 nariadenia vlády Slovenskej re-
publiky č. 184/2003 Z. z. o podrobnostiach obsahu žia-
dosti o úhradu náhrady za obmedzenie bežného obhos-
podarovania a o spôsobe výpočtu náhrady.“
nahrádza citáciou „Nariadenie vlády Slovenskej repub-
liky č. 438/2005 Z. z.“.

4. § 32 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:
„(10) Vlastník poľnohospodárskych a lesných pozem-

kov nie je oprávnený pohľadávky voči povinným sub-
jektom uvedeným v odseku 6 postúpiť, poskytnúť ako
bankovú zálohu alebo inú garanciu, ako aj inak ich
prevádzať na tretie subjekty.“.

5. V § 52 ods. 1 písmeno f) znie:
„f) hydromelioračné stavby na zavlažovanie a odvodňo-

vanie pozemkov a na ochranu pozemkov pred vod-
nou eróziou,“.

6. Za § 53 sa vkladá § 53a, ktorý vrátane nadpisu
znie:

„§ 53a

Povinnosti vlastníkov pozemkov, na ktorých sú
hydromelioračné stavby alebo jej časti umiestnené

Vlastník pozemku, jeho správca alebo užívateľ, na
ktorom je hydromelioračná stavba umiestnená, je po-
vinný
a) strpieť hydromelioračnú stavbu alebo jej časť na po-

zemku, kde je táto stavba umiestnená,
b) pri užívaní pozemku počínať si tak, aby svojou čin-

nosťou nepoškodzoval hydromelioračnú stavbu ale-
bo jej časť a neporušoval a ani inak negatívne neov-
plyvňoval funkčnosť, bezpečnosť, spoľahlivosť
a prevádzku hydromelioračnej stavby alebo jej časti,
inak zodpovedá za škodu, ktorú svojou činnosťou
spôsobil,

c) strpieť, aby vlastník, správca alebo užívateľ hydro-
melioračnej stavby alebo jej časti v nevyhnutnej mie-
re vstupoval na pozemky, kde sa hydromelioračná
stavba alebo jej časť nachádza, v súvislosti s jej pre-
vádzkou, rekonštrukciou, prekládkou, údržbou ale-
bo opravou,

d) ohlásiť vlastníkovi, správcovi alebo užívateľovi hyd-
romelioračnej stavby alebo jej časti vzniknuté záva-
dy alebo nutnosť vykonať opravy na hydromeliorač-
nej stavbe alebo jej časti.“.

7. Príloha č. 6 sa dopĺňa bodom 18, ktorý znie:
„18. Smernica Európskeho parlamentu a Rady

1008/105/ES zo 16. decembra 2008 o environmen-
tálnych 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, s. 84
– 97).“.

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2010.

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.
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