Dopad novej vodohospodárskej legislatívy na priemysel
a skúsenosti podnikov
1. Odborná pracovná skupina pre vodu (OPS).

OPS pre vodu bola zložená zo zástupcov MŽP SR, ZCHFP SR, ZPS, RUZ Klubu 500.
Ciele Odbornej pracovnej skupiny pre vodu:



Aktívne sa podieľať na implementácií Rámcovej smernice o vode do vodohospodárskej
legislatívy SR.
V tejto súvislosti spolupracovať s MŽP SR
o na vytvorení systému riešenia kvality podzemných vôd a environmentálnych záťaží
o pri implementácií Smernice EÚ o podzemnej vode
o pri tvorbe opatrení a plnení úloh Vodného plánu SR
o na vypracovaní nového systému spoplatňovania znečistenia odpadových vôd
o pri riešení problematiky prioritných látok (správna identifikácia týchto látok, znižovanie
ich obsahu v odpadových a povrchových vodách)
o aktívne presadzovať iné formy kontroly kvality odpadových vôd ako je uzákonené
v platnej vodohospodárskej legislatíve, tj. legislatívne vytvoriť možnosť, robiť rozbory
odpadových vôd u producentov okrem akreditovaných laboratórií aj v tzv. oprávnených
laboratóriách
o

spolupracovať pri riešení problematiky nakladania s nebezpečnými látkami

o

podieľať sa na implementácií nových vodohospodárskych predpisov do národnej
legislatívy, schválených Bruselom v budúcom období



Vyvíjať úsilie o koordináciu postupov a stanovísk zamestnávateľských zväzov a MH SR



Aktívne sa podieľať na budúcej novelizácií Vodného zákona s cieľom zjednotiť a zreálniť
názorové platformy podnikateľských zväzov a MŽP SR.

Oblasti predstavujúce výzvy na riešenie




Skĺbiť prístup MŽP SR usilujúceho o skvalitňovanie vodnej politiky SR a prístup
zamestnávateľských zväzov usilujúcich o optimálne podmienky na podnikanie
Docieliť, aby ministerstvá pri implementácii legislatívy EÚ do právneho poriadku SR
prijímali záväzky oblasti ochrany vôd nad rámec európskeho práva len vo výnimočných a plne
odôvodnených prípadoch, ak by iné riešenie bolo preukázateľne proti záujmom SR
Dbať na dôslednú transparentnosť celého procesu prípravy a schvaľovania zákonov
a vykonávacích predpisov v oblasti ochrany vôd, umožniť špecialistom zamestnávateľských
zväzov priebežný prístup k informáciám, akceptovať ich racionálne a opodstatnené
pripomienky a stanoviská.

2. Zákon č.384/2009, 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 mení a dopĺňa zákon č. 569/2007 Z.z.
o geologických prácach ( geologický zákon) v znení zákona č. 515/2008 Z.z.
V priebehu prípravy novely zákona č. 364/2004 o vodách sa uskutočnilo viacero pracovných
rokovaní na úrovni Odbornej pracovnej skupiny pri MŽP SR pre vodu, ale i na úrovni
prezidenta ZCHFP SR, štátneho tajomníka resp. ministra ŽP.
Medzi najdôležitejšie kroky a rokovania patrili:
Dňa 24.6.2009: schválenie novely Vodného zákona v NR SR. V novele napriek
dohodám a prísľubom zo strany MŽP SR nebolo zohľadnených viacero pripomienok
a požiadaviek podnikateľského sektora. Za najzávažnejší prejav nesystémového
prístupu ministerstva však podnikateľské zväzy považovali vsunutie legislatívy
o environmentálnych záťažiach v podobe nepriamej novely geologického zákona
s problematikou environmentálnych záťaží (EZ), bez informovania podnikateľskej
sféry.
Dňa 6.7.2009: Tlačová konferencia a vydanie tlačovej správy zamestnávateľských
zväzov k vzniknutej situácii.
Dňa 13.7.2009: vypracovaný písomný materiál podrobne ozrejmujúci problematiku
novely Vodného zákona a legislatívy o EZ; deklarovanie požiadavky na prezidenta
SR, aby zákon v podobe schválenej NR SR nepodpísal.
Prezident SR zákon v stanovenej lehote nepodpísal a vrátil ho na opätovné
prerokovanie do NR SR. Národná rada následne (8.9.2009) materiál opätovne
schválila.
Dňa 20.8.2009: pracovné stretnutie zástupcov MŽP SR a zamestnávateľských zväzov
ZCHFP SR, K500, RÚZ a ZPS v sídle ZCHFP SR vo veci novely Vodného zákona.
Zástupcovia MŽP SR obhajovali postup Ministerstva najmä potrebou vytvorenia
legislatívneho rámca pre čerpanie prostriedkov z fondov EU, argumentovali tiež, že
novela týkajúca sa EZ nestanovuje pre podnikateľskú sféru žiadne priame finančné
náklady. Ďalšie aspekty legislatívnej úpravy EZ bude Ministerstvo riešiť vo
vykonávacích predpisoch, pri ich príprave prisľúbilo spoluprácu s podnikateľskými
zväzmi.
Zástupcovia podnikateľských zväzov požadovali dôslednú priebežnú informovanosť pri
príprave vykonávacích predpisov k Vodnému zákonu. Požadovali tiež súbežnú prípravu
efektívnych finančných mechanizmov na pomoc súkromnému sektoru pri riešení starých EZ
pochádzajúcich takmer výlučne z obdobia pred rokom 1989.
Dňa 10.9.2009: Tlačová správa podnikateľských zväzov ZCHFP SR, AZZZ SR,
K500, RÚZ a ZPS k opätovnému schváleniu novely Zákona o vode upravujúcej aj
oblasť EZ, ktorú 8.9.2209 opätovne schválila NR SR.

Do pôvodného zákona o vodách č. 364/2004 Z. z. bola transponovaná Smernica 2000/60/ES
Európskeho parlamentu a Rady z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre

opatrenia spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva (ďalej len „Rámcová smernica
o vode“).
V pôvodnom zákone o vodách č. 364/2004 Z. z. bolo úplne zapracovaných ďalších trinásť
smerníc Európskej únie, predovšetkým:
Smernica Rady 91/271/EHS z 21. mája 1991 o čistení komunálnych odpadových vôd
Smernica Rady 91/676/EHS z 12. decembra 1991 o ochrane vôd pred znečistením
dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov
Smernica Rady 98/83/ES z 3. novembra 1998 o kvalite vody určenej na ľudskú
spotrebu
Smernica Rady 76/160/EHS z 8. decembra 1975 o kvalite vody určenej na kúpanie (v
súčasnosti zrušená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2006/7/ES z 15. februára
2006 o riadení kvality vody určenej na kúpanie)
Smernica Rady 76/464/EHS zo 4. mája 1976 o znečistení spôsobenom určitými
nebezpečnými látkami vypúšťanými do vodného prostredia spoločenstva (v súčasnosti
kodifikovaná smernica 2006/11/ES).
Na základe pripomienok Európskej komisie k správe Slovenskej republiky spracovanej
v súlade s článkom 3 a Prílohy I Rámcovej smernice o vode, reportovanej Európskej komisii
v júni 2004, bol nesprávne pochopený termín „oblasť povodia“. V súvislosti s tým museli byť
v zaslanej správe vykonané opravy v tom zmysle, že Slovenská republika má len dve oblasti
povodia namiesto pôvodne uvádzaných šesť oblastí povodí. Nadväzne na túto zmenu boli
urobené príslušné zmeny vo vodnom zákone, vrátane určenia miestne príslušného
oprávneného orgánu. Okrem toho boli zohľadnené úpravy vyplývajúce z procesu
implementácie Rámcovej smernice o vode a súvisiacich smerníc v sektore voda.
V novele zákona bola vykonaná aj transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady
2006/118/ES z 12. decembra 2006 o ochrane podzemných vôd pred znečistením a zhoršením
kvality a niektoré prvky pri implementácii Rámcovej smernice o vode v súvislosti so
zavedením nových klasifikačných schém pre hodnotenie stavu vôd.
Do zákona sa naopak nedostali ZCHFP požadované zmeny v oblasti kapitoly „ nebezpečné
látky“. Neuplatnilo sa požadované zjemnenie sankčných postihov pri neplnení povolenia na
vypúšťanie odpadových vôd ( do výšky trojnásobku poplatkov), zmeny systému
spoplatňovania za vypúšťanie odpadových vôd, definovanie možností a limitov na odchylné
vypúšťanie odpadových vôd pre prevádzky v prípade závažnejších poruchových stavov,
realizovania investícií a pod, možnosť vykonávať analytickú kontrolu kvality odpadových
vôd aj tzv. oprávneným laboratóriom( okrem akreditovaných).
V zákone neboli zohľadnené aj výnimky z IPKZ, ktoré SR dostala v rámci prístupového
procesu pre niektoré vybrané subjekty. Pri samotnom návrhu zákona pred schvaľovaním
absentovalo ekonomické zhodnotenie jeho dopadu na podnikateľskú a verejnú sféru.

3. Vodný plán SR.
MŽP SR spolu s odbornými pracoviskami a inštitúciami pripravilo a dalo na
pripomienkovanie Plány manažmentu povodí. S prípravy plánov na odbornej úrovni bola
AZZZ úplne vylúčená. Následne na to bol pripravený Vodný plán SR. K tomuto plánu bolo v
druhom polroku 2009 niekoľko pracovných odborných rokovaní na MŽP SR. Členovia
pracovnej skupiny pre vodu ZCHFP na nich vzniesli námietky voči obsahu plánu, spôsobu
riešenia vodohospodárskych problémov, ako aj termínov. Najväčšia kritika smerovala ku
pasážam textu, ktoré hodnotili dopad Vodného plánu na podnikateľskú sféru s pozitívnym
výsledkom.
Konkrétne pripomienky k návrhu vodného plánu:
1. Ministerstvo ŽP prisľúbilo viac krát verejnú a odbornú diskusiu na tému Plánov
manažmentu povodí. Mali byť prerokované kľúčové otázky v oblasti výnimiek, opatrení,
konštrukcie vodného plánu a pod. Zverejnenie na internete sme nepovažovali za odborný
dialóg, aj keď sme vedeli, že ministerstvo je v časovom sklze.
2. Vodný plán Slovenska bol z nášho pohľadu nedostatočne konkrétny. Obsahovo plán
zahŕňal viac menej poznatky z hodnotenia kvantitatívneho a kvalitatívneho stavu vodného
hospodárstva za určité časové obdobie. Pomerne málo a všeobecne bolo venované
problematike, ako konkrétne dosiahnuť zlepšenie pozície dobrého ekologického
a chemického stavu vôd. Veľa konštatovaní a tvrdení v materiály neodrážalo reálnu
skutočnosť, ktorá sa z dôvodu hospodárskej krízy prejavovala. Napr. že prevádzky spadajúce
pod direktívu IPPC / zákon IPKZ v SR/ už budú mať po ukončení výnimky všetky
technológie s súlade s BAT technológiami. Mnohé takéto technológie nie sú doteraz presne
definované ani na úrovni EÚ, o čom sa vedú tvrdé diskusie. Pravdepodobne aj kríza tento
proces spomaľuje. Na dosiahnutie BAT technológií v priemysle je potrebný značný objem
investícií, čo v súčasnosti je pravdepodobne za tak krátke časové obdobie nereálne.
3. Z uvedených kapitol (environmentálne ciele a výnimky, ekonomická analýza využívania
vody, program opatrení ....) nebolo jednoznačné, ako sa realizácia cieľov a opatrení dotkne
priemyselných podnikov, aké konkrétne opatrenia budú podniky musieť vykonať a aký to
bude mať ekonomický dopad na priemyselné podniky. Práve zovšeobecnenie a zjednodušenie
kapitoly o opatreniach zaraďuje tento materiál do pozície len informačného materiálu. Neboli
v ňom podrobnejšie definované hranice a mantinely pre podnikateľskú sféru , aby sa vedela
pripraviť na sériu opatrení, vedela zadefinovať konečné ciele a objem finančných
prostriedkov vo svojich podnikateľských plánoch.
4. Z uvedeného materiálu nebolo jasné, kto a za akých podmienok môže žiadať o výnimku, či
o výnimku bude môcť požiadať Slovenská republika alebo aj podnik, resp. cez príslušné
čiastkové povodie (ak plnenie environmentálnych cieľov bude ekonomicky a technicky veľmi
náročné). Nebolo jasné, ako môžu napomôcť pri riešení vypúšťania vôd tzv.“ zmiešavacie
zóny“, ako sa budú definovať a kedy budú aktuálne. V materiály sme sa o tom nikde
nedozvedeli, aj keď táto možnosť tam v skrytej forme možno existuje.
5. Podľa novely vodného zákona č. 384/2009 opatrenia na dosiahnutie environmentálnych
cieľov prijaté v programe opatrení sa musia realizovať do troch rokov odo dňa schválenia
Vodného plánu Slovenska.
Tu sme videli napr. rozpor s Rámcovou smernicou o vode a postupom na realizáciu opatrení
na zosúladenie zaobchádzania s nebezpečnými látkami so zákonom. Podľa § 77 ods. 12

zákona č. 184/2002 Z.z., v spojitosti s § 80 ods. 7 zákona č. 364/2004 Z.z. bol prijatý bez
akéhokoľvek tlaku z EU sprísnený termín na realizáciu opatrení na zamedzenie úniku
nebezpečných látok do povrchových a podzemných vôd (december 2009 pričom RSV
hovorí o decembri 2012). Tento termín bol prijatý v minulosti bez vyhodnotenia
ekonomických dopadov na priemyselnú sféru a stal sa postupne nereálny.
I keď z predloženého materiálu bolo cítiť určitú snahu ministerstva o posun riešenia
problematiky ochrany vôd do ďalšieho plánovacieho obdobia, treba mu vytknúť okrem
všeobecnosti určitú povrchnosť, s akou bol spracovaný. Chýba mu okrem už uvedeného
reálne finančné zhodnotenie, zhodnotenie dopadu na všetky sféry zainteresovaných
dotknutých účastníkov, vrátane štátu. Niektoré odhady nákladov napr. na riešenie
podzemných vôd, záťaží sú absolútne podhodnotené a nereálne.
Na základe uvedeného sme odporučili vypracovať do blízkej budúcnosti určitú formu
memoranda medzi MŽP SR a zainteresovanými stranami, ktoré by vytvorilo platformu na
širokú diskusiu a ďalšie odborné rokovania. I keď musel byť materiál prijatý vo vláde do
konca roku 2009, prakticky je ťažko použiteľný a bude si vyžadovať zmeny.



Dňa 4.12.2009 bolo zaslané zo strany ZCHFP na MŽP SR konečné
písomné stanovisko, v ktorom boli zadefinované konkrétne výhrady
zväzu k obsahu materiálu. Súčasne boli v stanovisku uvedené a
poskytnuté aj návrhy na riešenia niektorých legislatívnych náležitostí.



MŽP SR akceptovalo niektoré pripomienky ZCHFP a prisľúbilo
zaoberať sa našimi podnetnými návrhmi. Niektoré boli potom
zapracované do Vodného plánu.



Dňa 10.2.2010 Vláda SR vo svojom uznesení schválila Vodný plán SR
v pozmenenej forme. Neschválila však jeho záväznú časť- Program
opatrení. Schválený materiál dáva chemickému priemyslu určité
možnosti, ako preklenúť niektoré doteraz zákonne platné termíny
plnenia povinností. Podľa stanoviska ministerstva bude ešte potrebné
ošetriť niekoľko právnych vodohospodárskych noriem, aby bol tento
plán použiteľný a právne vykonateľný.



V apríli 2010 Vláda SR schválila tento dokument formou Nariadenia
vlády.

V súčasnosti už ministerstvo vydalo sadu ďalších predpisov k aplikácií Vodného plánu SR.
Absentuje zatiaľ neschválenie tzv. “Plán opatrení k vodnému plánu SR“, ktorým je možné
riešiť problematiku vypúšťania odpadových vôd a nakladania s nebezpečnými látkami do
roku 2012.

4. Novela nariadenia vlády č.296/2005 Z.z.
MŽP SR spolu s odbornými pracoviskami a inštitúciami pripravilo a dalo na
pripomienkovanie novelu NV č. 296/2005. Novela bola pripravovaná súbežne s Vodným
plánom SR. S prípravy novely na odbornej úrovni bola rovnako ako u Vodného plánu AZZZ
úplne vylúčená.
Po predložení tohto materiálu na pripomienkovanie boli ZCHFP sformulované prvé
pripomienky. Pripomienky boli zásadného charakteru a boli zaslané na MŽP SR dňa
21.12.2009 písomnou formou.
Vo februári 2010 bolo uskutočnené k predloženej novele na MŽP SR pracovné
rokovanie. Išlo o prvé kontaktné rokovanie, na ktorom zástupcovia ZCHFP, ZP a RUZ
prezentovali svoje pripomienky, najmä zásadného charakteru. I keď nedošlo ku
vzájomnej názorovej zhode na riešenie niektorých problémov, ministerstvo prisľúbilo
sa prezentovanými pripomienkami zaoberať.
V marci 2010 predložilo MŽP SR na ZCHFP prepracovanú verziu novely NV č.
296/2005. Dňa 15.3. 2010 bolo zaslané písomné nesúhlasné stanovisko zväzu s
prepracovanou novelou.
Vzhľadom na to, že išlo zo strany zväzu o zásadné pripomienky, zvolala sekcia
legislatívy MŽP SR rozporové konanie, ktoré sa konalo dňa 18.3.2010. Na
rozporovom konaní za účasti zástupcov ZCHFP a pracovníkov ministerstva zo sekcie
legislatívy a sekcie vôd došlo pri prerokovávaní zásadných pripomienok ku vzájomnej
dohode. Na základe odbornej argumentácie zástupcov ZCHFP ministerstvo postupne
akceptovalo väčšinu pripomienok zväzu. Od niektorých pripomienok zástupcovia
zväzu upustili.
Celkovo možno hodnotiť proces prípravy novely NV č.296/2005 z pohľadu ZCHFP kladne.
Chemický priemysel bude mať šancu udržať si súčasnú východiskovú pozíciu a plnenie
opatrení z hľadiska ochrany vôd bude môcť čiastočne presunúť aj za časový horizont roku
2012, resp. do druhého plánovacieho obdobia tj do rokov 2015- 2021.
V máji 2010 bolo schválené a publikované v zbierke zákonov nové Nariadenie vlády SR
č.269/2010, ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd
Predpis prináša určité zmeny:
1. Koncepčne je materiál na približne rovnakej úrovni ako predchádzajúci predpis.
Maximálne koncentračné limity pre chemický priemysel zostali vo východiskovej fáze
približne na rovnakej úrovni, ako v predchádzajúcom predpise.
2. Zatiaľ nie je jasné ako sa bude posudzovať vypúšťanie odpadových vôd na recipient.
3. Nie sú jasné výnimky, možnosť uplatnenia tzv. zmiešavacích zón.
4. Nie je jasné ako sa bude posudzovať vypúšťanie vôd, ak sa nesplnia termíny z prvého
plánovacieho obdobia.
5. Pre prioritné látky, ktoré majú limitné hodnoty, určené rovnako pre všetky členské štáty
únie, nebudú žiadne výnimky, tj, musia sa dodržať hodnoty v toku ako sú definované.
Pravdepodobne bude nereálne sa vysporiadať s touto požiadavkou do konca prvého
plánovacieho obdobia.
6. Parameter ekotoxicita doznal zmeny v početnosti stanovenia a má indikatívny charakter.
7. Pre priemyselné odpadové vody sa stanovuje prípustný počet prekročení, čo doposiaľ
nebolo.

8. O prekročení limitných hodnôt na základe akreditovaných rozborov nie je potrebné
informovať SIŽP, pôvodne bola táto požiadavka v texte.

5. Súhrn vydaných vodohospodárskych predpisov.
Za posledné obdobie boli vydané nasledovné legislatívne predpisy, resp. návrhy
legislatívnych predpisov:
o zákona č. 384/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách
o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
(vodný zákon) a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach
(geologický zákon) v znení zákona č. 515/2008 Z. z.- schválený NR SR 8. septembra
2009 s účinnosťou od 1. novembra 2009,
o zákona č. 394/2009 Z. z., 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 - schválený NR SR 10.
septembra 2009 s účinnosťou od 1. novembra 2009,
o zákona o ochrane pred povodňami č. 7/2010 Z. z. - schválený NR SR 2. decembra 2009 s
účinnosťou od 1. februára 2010,
o návrhy vykonávacích predpisov k zákonu č. 364/2004 Z. z. o vodách o zmene zákona
SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení
zákona č. 384/2009 Z. z.:
-

návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú požiadavky na kvalitu a kvalitatívne
ciele povrchových vôd, na klasifikáciu dobrého ekologického stavu, dobrého
chemického stavu, dobrého ekologického potenciálu a limitné hodnoty ukazovateľov
znečistenia odpadových vôd a osobitných vôd (schválené vládou SR 25. mája 2010,
uverejnené v zbierke zákonov ako nariadenie vlády SR č. 269/2010 Z. z., ktorým sa
ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd.),

-

návrh nariadenia vlády SR o environmentálnych normách kvality v oblasti vodnej
politiky (aproximačné nariadenie - transpozícia smernice 2008/105/ES Európskeho
parlamentu a Rady (schválené vládou SR 25. mája 2010, uverejnené v zbierke
zákonov pod číslom 270/2010),

-

návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú prahové hodnoty a zoznam útvarov
podzemných vôd (schválené vládou SR dňa 9. júna 2010),

-

návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú kritériá hodnotenia chemického
stavu útvaru podzemných vôd a klasifikácia chemického stavu útvaru podzemných
vôd,

-

návrh vyhlášky MŽP SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zisťovaní výskytu,
monitorovaní a hodnotení množstva, kvality, režimu a stavu povrchových vôd
a podzemných vôd, o vodnej bilancii, o hodnotení vplyvov na kvalitu povrchových
vôd a podzemných vôd a vedení evidencie o vodách,

-

návrh vyhlášky MŽP SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vymedzení správneho
územia povodia, environmentálnych cieľoch, ekonomickej analýze a o vodnom
plánovaní,

-

návrh vyhlášky MŽP SR, ktorou sa určujú významné a trvalo vzostupné trendy
koncentrácií znečisťujúcich látok v podzemných vodách a postupy na ich zvrátenie,

-

návrh vyhlášky MŽP SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o referenčných lokalitách,

– návrhy vykonávacích predpisov k zákonu 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. 394/2009 Z. z.:
-

návrh vyhlášky MŽP SR, ktorou sa ustanovuje obsah plánu obnovy verejného
vodovodu, plány obnovy verejnej kanalizácie a postup pri ich vypracúvaní (schválená
28. mája 2010, uverejnená v zbierke zákonov pod číslom 262/2010),

o návrhy vykonávacích predpisov k zákonu č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami:
-

návrh vyhlášky MŽP SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhodnocovaní
výdavkov na povodňové zabezpečovacie práce, povodňové záchranné práce
a povodňové škody (schválená 17. mája 2010, uverejnená v zbierke zákonov pod
číslom 251/2010),

-

návrh vyhlášky MŽP SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o predkladaní priebežných
správ o povodňovej situácii a súhrnných správ o priebehu povodní, ich následkoch
a vykonaných opatreniach (schválená 17. mája 2010, uverejnená v zbierke zákonov
pod číslom 252/2010),

-

návrh vyhlášky MŽP SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vykonávaní
predpovednej povodňovej služby (schválená 28. apríla 2010, uverejnená v zbierke
zákonov pod číslom 204/2010),

-

návrh vyhlášky MŽP SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu povodňových
plánov a postup ich schvaľovania (schválená 28. mája 2010, uverejnená v zbierke
zákonov pod číslom 261/2010),

-

návrh vyhlášky MŽP SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o predbežnom hodnotení
povodňového rizika, jeho prehodnocovaní a aktualizovaní,

-

návrh vyhlášky MŽP SR, 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,

-

návrh vyhlášky MŽP SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu, prehodnocovaní
a aktualizácii plánov manažmentu povodňového rizika.

