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Zákon NR SR č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní po ľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona 
č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrol e znečisťovania životného prostredia a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 359/2007 Z. z., 219/2008 Z. z., 540/2008 Z. 
z., 396/2009 Z. z., 39/2013 Z. z., 57/2013 Z. z.,34/2014 Z. z., 254/2015 Z. z. 

Zákon ustanovuje 
 a) ochranu vlastností a funkcií po ľnohospodárskej pôdy  a zabezpečenie jej trvalo udržateľného 
obhospodarovania a poľnohospodárskeho využívania,  
b) ochranu environmentálnych funkcií po ľnohospodárskej pôdy , ktoré sú: produkcia biomasy, 
filtrácia, neutralizácia a premena látok v prírode, udržiavanie ekologického a genetického potenciálu 
živých organizmov v prírode, 
c) ochranu výmery po ľnohospodárskej pôdy  pred neoprávnenými zábermi na nepoľnohospodárske 
použitie,  
d) postup pri zmene druhu pozemku a postup pri odňatí poľnohospodárskej pôdy na 
nepoľnohospodársky účel, 
e) sankcie za porušenie povinností ustanovených zákonom. 
 
Vykonávacou vyhláškou k zákonu č. 220/2004 je:  
 
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej r epubliky č. 508/2004 Z. z., ktorou sa 
vykonáva § 27 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní po ľnohospodárskej pôdy a o zmene 
zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrol e znečistenia životného prostredia a o z 
mene a doplnení niektorých zákonov v znení vyhlášky  MPRV SR č. 59/2013 Z. z. 
 
Vyhláška ustanovuje podrobnosti o: 
a/ spracúvaní bilancie a vykonaní skrývky humusového horizontu po ľnohospodárskej pôdy , 
b/ spracúvaní projektu rekultivácie dočasne odňatej poľnohospodárskej pôdy, 
c/ vyhodnotení dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov na poľnohospodárskej pôde. 
 
......................................................................................................................................................... 
 
Zákon NR SR č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentá lnych škôd a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 514/2008 Z. z., 515/2008 Z. z., 258/2011 Z. z., 
39/2013 Z. z., 180/2013 Z. z., 91/2016 Z. z., 125/2016 Z. z. 
 
Tento zákon upravuje  
a) práva a povinnosti prevádzkovateľov pri prevencii a náprave environmentálnych škôd vrátane 
znášania s tým spojených nákladov, 
b) úlohy orgánov štátnej správy pri prevencii a náprave environmentálnych škôd, 
c) zodpovednosť za porušenie povinností podľa tohto zákona. 
 
......................................................................................................................................................... 
 
Zákon NR SR č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický  zákon) v znení zákona č. 
515/2008 Z. z., 384/2009 Z. z., 110/2010 Z. z., 136/2010 Z. z., 145/2010 Z. z., 268/2010 Z. z., 258/2011 
Z. z., 409/2011 Z. z., 311/2013 Z. z., 160/2014 Z. z.         
 
   Zákon upravuje: 
a) podmienky projektovania, vykonávania, vyhodnocovania a kontroly geologických prác,  
b) pôsobnosť štátnej geologickej správy,  
c) sankcie za porušenie ustanovení tohto zákona. 
 



§ 3 
Vymedzenie niektorých pojmov zahŕňa aj pojmy ako: 

s) sanácia environmentálnej záťaže sú práce vykonávané v horninovom prostredí, podzemnej vode a 
pôde, ktorých cieľom je odstrániť, znížiť alebo obmedziť kontamináciu na úroveň akceptovateľného rizika 
s ohľadom na súčasné a budúce využitie územia,  
t) environmentálna záťaž je znečistenie územia spôsobené činnosťou človeka, ktoré predstavuje 
závažné riziko pre ľudské zdravie alebo horninové prostredie, podzemnú vodu a pôdu s výnimkou 
environmentálnej škody, 5a) 
u) pravdepodobná environmentálna záťaž je stav územia, kde sa dôvodne predpokladá prítomnosť 
environmentálnej záťaže. 
 
Vykonávacou vyhláškou k zákonu č. 569/2007 je:  
 
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovensk ej republiky č. 51/2008 Z. z., ktorou sa 
vykonáva geologický zákon v znení vyhlášky MPŽPRR S R č. 340/2010 Z. z., 22/2015 Z. z. 
 
......................................................................................................................................................... 
 
Zákon NR SR č. 188/2003 Z. z. o aplikácii čistiarenského kalu a dnových sedimentov do pôdy a o  
doplnení zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení ni ektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov v znení zákona č. 203/2009 Z. z., 111/2010 Z. z. 
 
Zákon upravuje: 
a) podmienky aplikácie čistiarenského kalu a dnových sedimentov do po ľnohospodárskej pôdy 
a do lesnej pôdy  tak, aby sa vylúčil ich škodlivý vplyv na vlastnosti pôdy, rastliny, vodu a na zdravie ľudí 
a zvierat, 
b) povinnosti producenta a odberateľa čistiarenského kalu a dnových sedimentov, 
c) výkon štátnej kontroly pri aplikácii čistiarenského kalu a dnových sedimentov do poľnohospodárskej 
pôdy a do lesnej pôdy, 
d) sankcie za porušenie ustanovení tohto zákona.  
 
......................................................................................................................................................... 
 
Zákon NR SR č.136/2000 Z. z. o hnojivách v znení zákona č. 555/2004 Z. z.,  202/2008 Z. z., 
203/2009 Z. z., 111/2010 Z. z., 394/2015 Z. z. 
Tento zákon ustanovuje:  

a) podmienky na uvádzanie hnojív, pestovateľských substrátov a pôdnych pomocných látok na úpravu 
vlastností pôdy do obehu,  
b) certifikáciu hnojív, 
c) podmienky skladovania a používania hnojív, hospodárskych hnojív, sekundárnych zdrojov živín a 
kompostov,  
d) podmienky na agrochemické skúšanie poľnohospodárskych pôd a zisťovanie pôdnych vlastností 
lesných pozemkov,  
e) podmienky hospodárenia v zraniteľných oblastiach, 
f) pôsobnosť orgánov štátnej správy v oblasti hnojív, pestovateľských substrátov a pôdnych pomocných 
látok,  
g) pokuty za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom. 
 
Vykonávacou vyhláškou k zákonu č. 136/2000 je:  
 
Vyhláška MP SR č. 245/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o certifikácii hnojív 
a uznávaní výsledkov laboratórnych a vegeta čných skúšok hnojív 
 
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej r epubliky č. 151/2016 Z. z., ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti o agrochemickom skúšaní pôd a o skladovaní a používaní hnojív 
 
 



Vyhláška MHSR č. 577/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú typy hnojív,  zloženie, balenie 
a označovanie hnojív, analytické metódy skúšania hnojív, r izikové prvky, ich limitné hodnoty pre 
jednotlivé skupiny hnojív, prípustné odchýlky a lim itné hodnoty pre hospodárske hnojivá  
 
Táto vyhláška upravuje 
a) typy hnojív, zloženie, balenie a označovanie hnojív, rizikové prvky, ich limitné hodnoty pre jednotlivé 
skupiny hnojív, prípustné odchýlky a limitné hodnoty pre hospodárske hnojivá, 
b) odber vzoriek hnojív, 
c) analytické metódy skúšania hnojív a vegetačné (biologické) skúšky hnojív. 
 
......................................................................................................................................................... 
 
Zákon NR SR č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení zákona č. 275/2007 Z. z.,  359/2007 Z. z., 360/2007 
Z. z., 540/2008 Z. z., 499/2009 Z. z.,  117/2010 Z. z., 96/2012 Z. z., 345/2012 Z. z., 115/2013 Z. z., 
180/2013 Z. z.,182/2014 Z. z., 125/2016 Z. z. 
 
Zákon upravuje 
a) vymedzenie lesných pozemkov a ich ochranu , 
b) vlastníctvo lesných pozemkov  a využívanie lesov,  
c) odborné hospodárenie v lesoch, 
d) podporu trvalo udržate ľného hospodárenia v lesoch  z verejných zdrojov, 
e) pôsobnosť orgánov štátnej správy lesného hospodárstva a štátny dozor v lesoch, 
f) sankcie za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom.  
 
Účelom zákona je 
a) zachovanie, zve ľaďovanie a ochrana lesov ako zložky životného prostre dia  a prírodného 
bohatstva krajiny na plnenie ich nenahraditeľných funkcií, 
b) zabezpečenie diferencovaného, odborného a trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch, 
c) zosúladenie záujmov spoločnosti a vlastníkov lesov, 
d) vytvorenie ekonomických podmienok na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch. 
 
Vykonávacou vyhláškou k zákonu č. 326/2005 je:  
 
Vyhláška MPHRVSR č. 12/2009 o ochrane lesných pozemkov pri územnoplán ovacej činnosti a pri 
ich vy ňatí a obmedzení z plnenia funkcií lesov 
 
Táto vyhláška upravuje podrobnosti o spôsobe predkladania a náležitostiach žiadosti o súhlas 
s návrhom 
a) územnoplánovacej dokumentácie,  
b) na určenie chráneného ložiskového územia, 
c) na určenie a rozšírenie dobývacieho priestoru a povolenia dobývania ložiska. 
Vyhláška ďalej upravuje podrobnosti o spôsobe predkladania a náležitostiach žiadosti o vyňatie alebo 
o obmedzenie využívania lesných pozemkov. 


