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Vec
Oprávnenie na vypracovanie povodňových plánov - odpoveď

Na Ministerstvo dopravy a výstavby SR, odbor štátnej stavebnej správy (ďalej len
"ministerstvo") ste sa obrátili e-mailom, ktorým ste žiadali o stanovisko k obsahu viazanej
živnosti „Vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb
a zmien týchto stavieb“, uvedenej v prílohe č. 2 pod por. č. 10 zákona č. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Pýtate sa, či
je možné vykonávať činnosť „vypracovanie povodňových plánov zabezpečovacích prác“ pre
stavby individuálnej rekreácie v rámci uvedenej viazanej živnosti, prípadne, či spadá pod
niektorú inú činnosť povoľovacieho režimu v stavebníctve.
Povinnosti na vykonávanie zabezpečovacích prác sú uložené zákonom č. 7/2010 Z.z.
o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov správcom vodných tokov a
vlastníkom, správcom a užívateľom vodných stavieb a iných objektov na vodnom toku a
stavebníkom na vodnom toku na základe povodňových plánov a na príkaz orgánov štátnej
správy ochrany pred povodňami počas II. stupňa a III. stupňa povodňovej aktivity. Povodňové
zabezpečovacie práce, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvniť povodňové prietoky, musia byť
koordinované so správcom vodného toku.
Podľa ust. § 10 ods. 1 zákona č. 7/2010 Z.z. povodňový plán je dokument organizačného
a technického charakteru. Povodňový plán tvorí povodňový plán zabezpečovacích prác a
povodňový plán záchranných prác. Povodňový plán záchranných prác sa vypracúva
v nadväznosti na povodňový plán zabezpečovacích prác.
Podľa ust. § 10 ods. 2 písm. d) zákona č. 7/2010 Z.z. povodňový plán zabezpečovacích
prác vypracúva vlastník, správca a užívateľ stavby, objektu alebo zariadenia, ktoré je
umiestnené na vodnom toku alebo v inundačnom území okrem štátnych pozorovacích staníc a
štátnych pozorovacích objektov slúžiacich na výkon hydrologickej služby.

Ministerstvo životného prostredia SR vyhláškou č. 261/2010 Z.z. ustanovilo podrobnosti
o obsahu povodňových plánov a postup ich schvaľovania (ďalej len „vyhláška“). Postup
schvaľovania povodňových plánov podľa § 10 ods. 2 písm. d) zákona č. 7/2010 Z.z. upravuje
ust. § 3 ods. 5 vyhlášky, podľa ktorého „Vlastník, správca alebo užívateľ vodnej stavby a
zariadenia pri vodnom toku a vodnej nádrži každoročne do 31. mája vypracúva alebo
preskúmava a podľa potreby aktualizuje povodňový plán zabezpečovacích prác, pričom
zmeny a doplnky predkladá obvodnému úradu životného prostredia na schválenie a po
schválení dve vyhotovenia zasiela správcovi vodohospodársky významných vodných tokov.“
Ministerstvo, po preštudovaní súvisiacej legislatívy a po konzultovaní predmetnej
problematiky s Ministerstvom životného prostredia SR, odborom manažmentu povodí
a ochrany pred povodňami a so Slovenským vodohospodárskym podnikom, š.p., dospelo
k názoru, že vypracovanie povodňového plánu zabezpečovacích prác podľa ust. § 10 ods. 2
písm. d) zákona č. 7/2010 Z.z. nemožno zaradiť medzi činnosti uvedené v prílohe č. 2 pod
por. č. 10 živnostenského zákona. Vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých
stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb je podľa živnostenského zákona viazaná
živnosť, na vykonávanie ktorej sa vyžaduje vysokoškolské alebo úplné stredoškolské
odborné vzdelanie príslušného technického smeru, na vypracovanie povodňového plánu
sa nevyžaduje odborná spôsobilosť alebo iné osobitné oprávnenie ani sa nevymedzuje
potrebná odbornosť projektanta, preto nejde o viazanú živnosť v intenciách živnostenského
zákona.
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