Igor Brezianský
PREHĽAD OCHRANNÝCH PÁSIEM
Názov ochranného pásma

Názov predpisu

Rozsah ochranného pásma

Paragraf (odsek)

Poznámka

Obmedzenia v ochrannom pásme

100 metrov od osi vozovky priľahlého jazdného pásu diaľnice a cesty

Cestné ochranné pásma

Vyhláška č.35/1984 Zb. zákona
č.1933/1997 o pozemných
komunikáciach (cestný zákon)

budovanej ako rýchlostná komunikácia

§15 ods. 3 a)

50 metrov od osi vozovky cesty I. triedy

§15 ods. 3 b)

25 metrov od osi vozovky cesty II. triedy a miestnej komunikácie, ak
sa buduje ako rýchlostná komunikácia

§15 ods. 3 c)

20 metrov od osi vozovky cesty III. triedy

§15 ods. 3 d)

15 metrov od osi vozovky miestnej komunikácie I. a II. triedy

§15 ods. 3 e)

V cestných ochranných pásmach je zakázané
a) vykonávať akúkoľvek stavebnú činnosť vyžadujúcu ohlásenie stavebnému úradu alebo povolenie stavby,
b) robiť na objektoch a zariadeniach postavených pred vznikom cestného ochranného pásma úpravy na predĺženie
ich životnosti, ak sa počíta s ich budúcim odstránením,
c) robiť akékoľvek zemné úpravy, ktorými by sa úroveň terénu znížila alebo zvýšila k nivelete vozovky
komunikácií,
d) zriaďovať skladiskové a letiskové plochy, spevnené aj nespevnené,
e) hospodáriť v lesoch spôsobom odporujúcim zásadám vopred dohodnutým s príslušným cestným orgánom,
f) v okolí úrovňových krížení ciest s inými pozemnými komunikáciami a s dráhami a na vnútornej strane
oblúkov ciest s polomerom 500 metrov a menším tiež vysádzať alebo obnovovať stromy alebo vysoké kry a
pestovať také kultúry, ktoré by svojím vzrastom a s prihliadnutím na úroveň terénu rušili rozhľad potrebný pre
bezpečnú dopravu

Na smerovo rozdelených cestách a miestnych
komunikáciách sa tieto vzdialenosti merajú od osi
priľahlej vozovky

V ochrannom pásme dráhy je zakázané bez súhlasu prevádzkovateľa dráhy a bez záväzného stanoviska špeciálneh
stavebného úradu
a) umiestňovať stavby, konštrukcie, vzdušné vedenia a svetelné zariadenia, ktoré by boli zameniteľné so
svetelnými signalizačnými zariadeniami slúžiacimi na chod a bezpečnosť dopravy na dráhe,
b) umiestňovať elektromagnetické zariadenia, ktoré by rušili alebo inak ovplyvňovali trolejové vedenia, ich
napájanie, zariadenia na premenu, prívod a rozdelenie elektrického prúdu alebo zabezpečovacie, signalizačné,
oznamovacie alebo spojové zariadenia dráhy alebo zariadenia trakčných vozidiel,
c) umiestňovať predmety, ktorých farebné plochy sú zameniteľné s označeniami používanými v doprave na
dráhach,
d) uskladňovať horľaviny a výbušniny a zriaďovať skládky, ktoré by mohli poškodiť dráhu alebo jej súčasť alebo
ohroziť bezpečnosť a plynulosť dopravy na dráhe,
e) vykonávať činnosti, ktoré by mohli poškodiť dráhu alebo jej súčasť, alebo ohroziť bezpečnosť a plynulosť
dopravy na dráhe, najmä uskutočňovať terénne úpravy, zemné práce, trhacie práce a činnosti vykonávané
banským spôsobom

pre železničnú dráhu 60 metrov od osi krajnej koľaje, najmenej však
30 metrov od vonkajšej hranice obvodu dráhy

§ 5 ods. 3 a)

Ochranné pásmo dráhy je priestor po oboch
stranách obvodu dráhy vymedzený zvislými

pre ostatné koľajové dráhy a pre pozemnú lanovú dráhu 15 metrov od

Ochranné pásmo dráhy

Zákon č.513/2009 Z.z. o dráhach a o osi krajnej koľaje
zmene a doplnení niektorých
zákonov
pre visutú lanovú dráhu 15 metrov od nosného alebo dopravného lana

plochami vedenými v určenej vzdialenosti od

§ 5 ods. 3 b)

hranice obvodu dráhy; zriaďuje sa na ochranu
dráhy, jej prevádzky a dopravy na nej
Ak dráha vedie po cestnej komunikácii alebo v

§ 5 ods. 3 c)

uzavretom priestore prevádzkovateľa dráhy,
ochranné pásmo dráhy sa nezriaďuje

pre trolejbusovú dráhu 10 metrov od krajného vodiča trakčného
trolejového vedenia

Zákon č.442/2002 Z.z. o verejných
vodovodoch a verejných
1, 5 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru 500
Pásma ochrany verejných
kanalizáciách a o zmene a doplnení mm vrátane
vodovodov a verejných kanalizácií
zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii
v sieťových odvetviach

§ 5 ods. 3 d)

§19 ods. 2 a)

2, 5 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii nad priemer 500
mm

Ochranné pásma vonkajšieho
nadzemného elektrického vedenia

od 1 kV do 35 kV vrátane
1. pre vodiče bez izolácie 10 m; v súvislých lesných priesekoch 7
m,
2. pre vodiče so základnou izoláciou 4 m; v súvislých lesných
priesekoch 2 m,
Zákon č.656/2004 Z.z.o energetike a 3. pre zavesené káblové vedenie 1 m
o zmene niektorých zákonov
od 35 kV do 110 kV vrátane 15 m

od 110 kV do 220 kV vrátane 20 m
od 220 kV do 400 kV vrátane 25 m
nad 400 kV 35 m
zaveseného káblového vedenia s napätím od 35 kV do 110 kV vrátane
je 2 m od krajného vodiča na každú stranu

Ochranné pásma vonkajšieho
podzemného elektrického vedenia

Zákon č.656/2004 Z.z.o energetike a 1 m pri napätí do 110 kV vrátane vedenia riadiacej regulačnej a
zabezpečovacej techniky
o zmene niektorých zákonov
3 m pri napätí nad 110 kV
s napätím 110 kV a viac je vymedzené zvislými rovinami, ktoré
sú vedené vo vodorovnej vzdialenosti 30 m kolmo na oplotenie
alebo na hranicu objektu elektrickej stanice

Ochranné pásma elektrickej stanice
vonkajšieho vyhotovenia

V pásme ochrany je zakázané
a) vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať
Pásma ochrany sú vymedzené vodorovnou
činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo verejnej kanalizácii alebo ktoré by mohli ohroziť
vzdialenosťou od vonkajšieho pôdorysného
ich technický stav,
okraja vodovodného potrubia alebo kanalizačného b) vysádzať trvalé porasty,
potrubia na obidve strany
c) umiestňovať skládky,
d) vykonávať terénne úpravy

§19 ods. 2 b)

V ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia a pod elektrickým vedením je zakázané

§36 ods. 2 a)
§36 ods. 2 b)
§36 ods. 2 c)
§36 ods. 2 d)
§36 ods. 2 e)

Ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného
elektrického vedenia je vymedzené zvislými
rovinami po oboch stranách vedenia vo
vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na
vedenie od krajného vodiča

a) zriaďovať stavby, 17b) konštrukcie a skládky,
b) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m,
c) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti do 2 m od krajného vodiča
vzdušného vedenia s jednoduchou izoláciou,
d) uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky,
e) vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku,
f) vykonávať činnosti ohrozujúce elektrické vedenie a bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky sústavy

§36 ods. 3

§36 ods. 7 a)

Ochranné pásmo vonkajšieho podzemného
elektrického vedenia je vymedzené zvislými
rovinami po oboch stranách krajných káblov
vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej
kolmo na toto vedenie od krajného kábla

V ochrannom pásme vonkajšieho podzemného elektrického vedenia a nad týmto vedením je zakázané
a) zriaďovať stavby, 17b) konštrukcie, skládky, vysádzať trvalé porasty a používať osobitne ťažké mechanizmy,
b) vykonávať bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa elektrického vedenia zemné práce a iné činnosti,
ktoré by mohli ohroziť elektrické vedenie, spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky, prípadne sťažiť prístup k
elektrickému vedeniu

§36 ods. 7 b)

§36 ods. 9 a)
s napätím do 110 kV je vymedzené zvislými rovinami, ktoré sú
Zákon č.656/2004 Z.z.o energetike a vedené vo vodorovnej vzdialenosti 10 m kolmo na oplotenie alebo
o zmene niektorých zákonov
na hranicu objektu elektrickej stanice
§36 ods. 9 b)
s vnútorným vyhotovením je vymedzené oplotením alebo

V ochrannom pásme elektrickej stanice vymedzenej v odseku 9 písm. a) a b) je zakázané vykonávať činnosti, pri
ktorých je ohrozená bezpečnosť osôb, majetku a spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky elektrickej stanice

obostavanou hranicou objektu elektrickej stanice, pričom musí byť
zabezpečený prístup do elektrickej stanice na výmenu
technologických zariadení
4 m pre plynovod s menovitou svetlosťou do 200 mm
8 m pre plynovod s menovitou svetlosťou od 201 mm do 500 mm
12 m pre plynovod s menovitou svetlosťou od 501 mm do 700 mm
50 m pre plynovod s menovitou svetlosťou nad 700 mm
1 m pre plynovod, ktorým sa rozvádza plyn na zastavanom území obce
s prevádzkovaným tlakom nižším ako 0, 4 MPa
8 m pre technologické objekty (regulačné stanice, filtračné stanice,

§36 ods. 9 c)
§56 ods. 2 a)
§56 ods. 2 b)
§56 ods. 2 c)
§56 ods. 2 d)
§56 ods. 2 e)

armatúrne uzly, zariadenia protikoróznej ochrany, trasové ohrevy
Ochranné pásma plynárenských
zariadení a priamych plynovodov

plynu a telekomunikačné zariadenia)

§56 ods. 2 f)
§56 ods. 2 g)

neuvedené v písmene a) až g)

§56 ods. 2 h)

Zákon č.656/2004 Z.z.o energetike a
150 m pre sondy
o zmene niektorých zákonov
50 m pre iné plynárenské zariadenia zásobníka a ťažobnej siete
Vlastníci pozemkov, ktoré sa nachádzajú v lesných priesekoch, cez
ktoré sú vedené plynárenské zariadenia prevádzkované s tlakom nad

Ochranné pásmo je priestor v bezprostrednej
blízkosti priameho plynovodu alebo
plynárenského zariadenia vymedzený vodorovnou
vzdialenosťou od osi priameho plynovodu alebo Zriaďovať stavby 17b) v ochrannom pásme plynárenského zariadenia možno iba po predchádzajúcom súhlase
od pôdorysu technologickej časti plynárenského prevádzkovateľa siete
zariadenia meraný kolmo na os plynovodu alebo
na hranu pôdorysu technologickej časti
plynárenského zariadenia

0,4 MPa, sú povinní umožniť prevádzkovateľovi siete a
prevádzkovateľovi ťažobnej siete zachovať voľné pásy v šírke 2 m na
obe strany od osi plynovodu distribučnej siete a ťažobnej siete a v
šírke 5 m na obe strany od osi plynovodu prepravnej siete a

§56 ods. 4

10 m pri plynovodoch s tlakom nižším ako 0, 4 MPa prevádzkovaných

Bezpečnostné pásma plynárenských
zariadení a priamych plynovodov

na voľnom priestranstve a na nezastavanom území
20 m pri plynovodoch s tlakom od 0, 4 MPa do 4 MPa a s menovitou

§57 ods. 2 a)

svetlosťou do 350 mm
50 m pri plynovodoch s tlakom od 0, 4 MPa do 4 MPa a s menovitou

§57 ods. 2 b)

svetlosťou nad 350 mm
50 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlosťou do

§57 ods. 2 c)

Zákon č.656/2004 Z.z.o energetike a
150 mm
o zmene niektorých zákonov
100 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlosťou

§57 ods. 2 d)

do 300 mm
150 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlosťou

§57 ods. 2 e)

do 500 mm
300 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlosťou

§57 ods. 2 f)

nad 500 mm
50 m pri regulačných staniciach, filtračných staniciach, armatúrnych

§57 ods. 2 g)

uzloch
250 m pre iné plynárenské zariadenia zásobníka a ťažobnej siete

§57 ods. 2 h)

neuvedené v písmene a) až h)

§57 ods. 2 i)

Bezpečnostným pásmom na účely tohto zákona sa
rozumie priestor vymedzený vodorovnou

Zriaďovať stavby 17b) v bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia možno iba po predchádzajúcom súhlase
prevádzkovateľa siete

vzdialenosťou od osi plynovodu alebo od
pôdorysu plynárenského zariadenia meraný kolmo
na os alebo na pôdorys

Ochranné pásmo je priestor v bezprostrednej
Ochranné pásmo zariadení na výrobu
alebo rozvod tepla po odovzdávaciu
stanicu tepla

Zákon č.657/2004 Z.z. o tepelnej
energetike

blízkosti tepelného zariadenia, ktorý je určený na
v zastavanom území na každú stranu 1 m
mimo zastavaného územia na jednu stranu 3 m a na druhú stranu 1 m,

§36 ods. 3 a)

zabezpečenie jeho spoľahlivej a plynulej prevádzky

podľa určenia držiteľa povolenia na rozvod tepla

§36 ods. 3 b)

majetku
Odovzdávacou stanicou sa rozumie časť sústavy

a na zabezpečenie ochrany života, zdravia osôb a

V ochranných pásmach je bez predchádzajúceho písomného súhlasu držiteľa povolenia na rozvod tepla zakázané
vykonávať
a) činnosti, ktoré by mohli ohroziť sústavu tepelných zariadení, plynulosť a bezpečnosť jej prevádzky a údržby
teplonosnej látky, na hodnoty a účely potrebné na
alebo
pri ktorých by mohla byť ohrozená bezpečnosť osôb, život alebo zdravie osôb a majetok (najmä práce s
jeho ďalšie využitie (najmä distribúciu, prípravu
horľavinami
a výbušninami alebo ich uskladňovanie, prejazdy ťažkých mechanizmov),
teplej úžitkovej vody a na technologické účely)
Ochranné pásmo rozvodu tepla za odovzdávacou b) stavebné práce a výsadbu trvalých porastov.
stanicou je vymedzené zvislými rovinami
V priestore bezprostredne nadväzujúcom na ochranné pásma je zakázané umiestňovať stavby, technické zariadenia
vedenými po jeho obidvoch stranách vo
alebo vykonávať činnosti, ktoré by mohli ohroziť sústavu tepelných zariadení alebo plynulosť, a bezpečnosť jej
vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto prevádzky (najmä výstavbu plynojemov stožiarov, vykonávanie trhacích a búracích prác).
zariadenie len v prípade, že by mohlo dôjsť k
ohrozeniu plynulosti dodávky tepla a bezpečnosti
prevádzky zariadenia Ak sú zariadenia rozvodu
tepla vedené v technickom suteréne budov alebo
v kolektore inžinierskych sietí alebo ak je
odovzdávacia stanica tepla umiestnená priamo v
budove, ochranné pásmo sa nevymedzuje
tepelných zariadení, ktorá slúži na zmenu

Ochranné pásmo odovzdávacej
stanice tepla

Ochranné pásmo rozvodu tepla za
odovzdávacou stanicou

Zákon č.657/2004 Z.z. o tepelnej
energetike

parametrov (najmä tlaku a teploty) odovzdanej

3 m kolmo na oplotenú alebo na obmurovanú hranicu objektu stanice

§36 ods. 4

v zastavanom území na každú stranu 1m

§36 ods. 5 a)

Zákon č.657/2004 Z.z. o tepelnej
energetike

mimo zastavaného územia na jednu stranu 3 m a na druhú stranu 1 m,
podľa určenia držiteľa povolenia na rozvod tepla

Ochranné pásmo elektronických
sietí a zariadení

Zákon č.351/2011 Z.z. o
elektronických komunikáciach

§36 ods. 5 b)

V ochrannom pásme je zakázané

Ochranné pásmo vedenia je široké 1, 5 m od osi jeho trasy po oboch

a) umiestňovať stavby, zariadenia a porasty, vykonávať zemné práce, ktoré by mohli ohroziť vedenie alebo bezpečnú

stranách a prebieha po celej dĺžke jeho trasy. Hĺbka a výška

prevádzku siete,

ochranného pásma je 2 m od úrovne zeme, ak ide o podzemné vedenie a
v okruhu 2 m, ak ide o nadzemné vedenie

b) vykonávať

prevádzkové

činnosti

spojené s používaním strojov a zariadení, ktoré rušia prevádzku sietí,

pridružených prostriedkov a služieb

§68 ods. 5
Vlastník pozemku v ochrannom pásme má nárok na

Ochranné pásmo krematória

primeranú náhradu za obmedzenie užívania

Zákon č.131/2010 Z.z. o
pohrebníctve

pozemku.

V

ochrannom pásme existujúceho pohrebiska 50 m a
Ochranné pásmo krematória je 100 m od hranice pozemku krematória

§10 ods. 2

krematória 100 m, je možné umiestniť len tie
budovy, ktoré boli schválené v územných plánoch

Ochranné pásmo pohrebiska

pred 1. novembrom 2005 alebo boli schválené v

Zákon č.131/2010 Z.z. o
pohrebníctve

územnom konaní rozhodnutím príslušného
stavebného úradu pred 1. novembrom 2005. Budovy
Ochranné pásmo pohrebiska je 50 m od hranice pozemku pohrebiska

§15 ods. 7

postavené v ochrannom pásme do 50 m od

V ochrannom pásme sa nesmú povoľovať ani umiestňovať budovy okrem budov, ktoré poskytujú služby súvisiace s
pohrebníctvom

