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Štatút 
 

splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre výstavbu a prevádzku Sústavy vodných 

diel Gabčíkovo - Nagymaros 
 

 

Článok 1 

 

Úvodné ustanovenie 

 

 Tento štatút upravuje postavenie, pôsobnosť, úlohy, zásady činnosti a organizačné 

zabezpečenie činnosti splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre výstavbu a prevádzku 

Sústavy vodných diel Gabčíkovo – Nagymaros (ďalej len „splnomocnenec“) a vzťahy 

splnomocnenca k orgánom štátnej správy, k orgánom územnej samosprávy a k iným 

subjektom v súlade s: 

a) Zmluvou medzi Československou socialistickou republikou a Maďarskou ľudovou 

republikou o výstavbe a prevádzke Sústavy vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros, 

ktorá bola podpísaná 16. septembra 1977 (ďalej len „Zmluva z roku 1977“) a  

b) Dohodou medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maďarskej 

ľudovej republiky o spoločnom štatúte splnomocnencov vlád, ktorá upravuje činnosť 

splnomocnencov pri výstavbe a prevádzke Sústavy vodných diel Gabčíkovo - 

Nagymaros (ďalej len „Spoločný štatút“ a „SVD G-N“), podpísanou 11. októbra 1979,  

c) Dohodou medzi vládou Slovenskej republiky a Maďarskej republiky o niektorých 

dočasných technických opatreniach a prietokoch do Dunaja a Mošonského ramena 

Dunaja z 29. mája 1995 (ďalej len „Dohoda z roku 1995“), 

d) Osobitnou dohodou medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou 

o predložení sporu o Sústave vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros Medzinárodnému 

súdnemu dvoru (ďalej len „Osobitná dohoda“),  

e) Rozsudkom Medzinárodného súdneho dvora v Haagu z 25. septembra 1997,  

f) uznesením vlády Slovenskej Republiky (ďalej len „vláda“), ktorým je menovaný 

splnomocnenec a uzneseniami vlády Slovenskej republiky prijatými k riešeniu 

problematiky SVD G-N a k základným dokumentom uvedeným v bodoch a) až e). 

 

 

Článok 2 

 

Postavenie splnomocnenca 

 

(1) Postavenie splnomocnenca  upravujú dokumenty  podľa článku 1 písm. a) až f) 

štatútu. 

(2) Splnomocnenec je organizačne začlenený do štruktúry ministerstva, ktoré 

uznesením určí vláda.  

 (3) Splnomocnenca vymenúva a odvoláva vláda na návrh ministra príslušného 

ministerstva, do ktorého je útvar splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre výstavbu 

a prevádzku Sústavy vodných diel Gabčíkovo – Nagymaros (ďalej len „útvar 

splnomocnenca“) organizačne začlenený. Splnomocnenec koordinuje svoju činnosť 

s príslušným ministrom. 
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 (4) Splnomocnenec sa zodpovedá za svoju činnosť vláde a zúčastňuje sa na 

rokovaniach vlády, na ktorých sa prerokúvajú otázky  SVD G-N a otázky s ňou súvisiace. 

 

 

Článok 3 

 

Pôsobnosť splnomocnenca 

 

 (1) Splnomocnenec predkladá návrhy a informatívne materiály vláde prostredníctvom 

príslušného ministra, v súlade s rokovacím poriadkom vlády. Samostatne predkladá materiály 

na rokovanie poradných orgánov vlády po ich prerokovaní s vecne príslušným ústredným 

orgánom štátnej správy. 

 (2) Vymenovaním splnomocnenca nie je dotknutá právomoc a zodpovednosť 

ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky a ostatných orgánov štátnej a verejnej 

správy a organizácií.  

 (3) Splnomocnenec vymenúva členov slovenskej časti stálych a dočasných orgánov 

podľa článku 6 Spoločného štatútu a podľa článku 5 tohto štatútu.  

 (4) Činnosť splnomocnenca je financovaná zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. 

Splnomocnenec predkladá príslušnému ministerstvu návrh na svoj rozpočet v čase prípravy 

štátneho rozpočtu na nasledujúci rok. Rozpočet splnomocnenca na príslušný rozpočtový rok 

stanovuje príslušné ministerstvo v rámci schválených limitov výdavkov svojej rozpočtovej 

kapitoly.  

 

 

Článok 4 

 

Hlavné úlohy splnomocnenca 

 

 (1) Splnomocnenec usmerňuje, kontroluje a koordinuje práce spojené s realizáciou 

spoločnej investície, národnej investície a plnením úloh, ktoré vyplývajú z výstavby 

a prevádzky  SVD G-N podľa Zmluvy z roku 1977. 

 (2) Dohliada na vykonanie riešení navrhnutých v Dohode medzi vládou 

Československej socialistickej republiky a vládou Maďarskej ľudovej republiky 

o vypracovaní Spoločného zmluvného projektu SVD G-N z roku 1976 (ďalej len „Spoločný 

zmluvný projekt“) a v iných spoločných dokumentoch, ktoré okrem iného zabezpečujú  

ochranu  prírody  a  spolupracuje  so samosprávnymi  orgánmi a organizáciami, ktoré 

zodpovedajú za ochranu životného prostredia, ochranu proti povodniam a zabezpečujú 

ochranu vôd Žitného ostrova pred ich znečistením. 

 (3) Zabezpečuje a riadi slovenskú časť spoločného slovensko-maďarského 

monitorovania vplyvu prevádzky SVD G-N na životné prostredie podľa Dohody z roku 1995. 

 (4) Zodpovedá za prípravu a vedenie rokovaní vládnych delegácií a za zabezpečenie 

realizácie opatrení dohodnutých na úrovni vládnych delegácií pre naplnenie Rozsudku 

Medzinárodného súdneho dvora a opatrení, ktoré vyplývajú zo Zmluvy z roku 1977,  zo 

Spoločného štatútu a zo súvisiacich dokumentov . 
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 (5) Zabezpečuje vyúčtovanie nákladov na výstavbu a prevádzku objektov spoločnej 

investície v súlade s ustanoveniami Zmluvy z roku 1977 a s ňou súvisiacich zmluvných 

dokumentov, berúc do úvahy modality, na ktorých sa Slovenská republika a Maďarsko 

dohodnú. 

 (6) Zabezpečuje v prípade, že sa Slovenská republika a Maďarsko nedohodnú na 

obnovení spoločného investičného a spoločného prevádzkového režimu, resp. ich modalít, 

vyúčtovanie škôd, ktoré sú si strany podľa Rozsudku Medzinárodného súdneho dvora povinné 

uhradiť. 

 (7) Spolupracuje so slovenskou časťou slovensko-maďarskej komisie hraničných vôd 

a s predstaviteľom Slovenskej republiky v Dunajskej komisii na príprave rozhodujúcich 

materiálov a plnení úloh dotýkajúcich sa slovenského úseku Dunaja. 

 (8)  Vedie a koordinuje prácu: 

a) stálych a dočasných orgánov a určuje pravidlá ich organizácie a činnosti podľa článku 6 

Spoločného štatútu, 

b) orgánov verejnej správy a právnických a fyzických osôb na zabezpečenie úloh výstavby 

alebo prevádzky SVD G-N a podieľa sa na výbere investorov uchádzajúcich sa o komplexné 

využitie potenciálu SVD G-N a priľahlého územia, 

c) odborníkov zvolávaných na účely riešenia jednotlivých problémových okruhov 

a krízových situácií.   

(9)  Spolupracuje s orgánmi vykonávajúcimi kontrolu, dozor alebo dohľad na SVD G-

N a spolupracuje pri odstraňovaní zistených nedostatkov. 

(10) Podieľa sa na koncepčnej a technickej príprave rozvoja a modernizácie 

vodných ciest, v súlade so schválenou dopravnou politikou na území Slovenskej republiky, 

nadväzujúcich na SVD G-N a spolupracuje s orgánmi Slovenskej republiky a organizáciami 

zabezpečujúcimi ich prípravu. 

(11) Splnomocnenec, zamestnanci útvaru splnomocnenca a po dohode s dotknutým 

orgánom (organizáciou) aj splnomocnencom poverené osoby, sú oprávnení nazerať 

do materiálov týkajúcich sa prípravy, výstavby a prevádzky SVD G-N a vstupovať 

na staveniská, do objektov a zariadení, ako aj priestorov subjektov, ktoré sa zúčastňujú na 

príprave, výstavbe a prevádzke SVD G-N. 

 (12) Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy a organizácie sú povinné 

subjektom podľa odseku 8 tohto článku predložiť na nazretie písomnosti, podávať informácie 

a vysvetlenia týkajúce sa zisťovaných súvisiacich skutočností. 

 (13) Ustanoveniami tohto článku nie sú dotknuté osobitné predpisy o ochrane 

štátneho, hospodárskeho a služobného tajomstva. 

 (14) Splnomocnenec na riešenie technických, ekonomických, ekologických, 

finančných, organizačných a právnych otázok, potrebných na zabezpečenie výstavby 

a prevádzky SVD G-N využíva  informácie, stanoviská, podklady, rozbory a návrhy 

ministerstiev a iných orgánov verejnej správy a po dohode s nimi aj organizácií v ich 

pôsobnosti. 

 (15) Spoločné rozhodnutia splnomocnencov vlád podľa článku 3 Spoločného 

štatútu, ktoré sa dotýkajú pôsobnosti ministerstiev uvedených v  článku 4 odsek 2 Spoločného 

štatútu, zabezpečuje splnomocnenec podľa vnútroštátnych predpisov v spolupráci s týmito 

ministerstvami. 
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(16) Na plnenie úloh podľa článkov 4 a 5 štatútu môže splnomocnenec vstupovať 

do zmluvných vzťahov, a to až do výšky finančných prostriedkov určených podľa článku 3 

odsek 4 štatútu. 

 

 

Článok 5 

 

Pracovné a poradné orgány splnomocnenca  

 

(1) Na zabezpečenie činnosti splnomocnenca sa na príslušnom ministerstve zriadi 

útvar splnomocnenca, ktorý zabezpečuje organizačné, materiálno-technické a administratívne 

práce, prípravu podkladov a kontrolu plnenia úloh vyplývajúcich z činnosti splnomocnenca.  

(2) Podľa článku 6 Spoločného štatútu si na plnenie svojich úloh splnomocnenec 

zriaďuje stále a dočasné orgány, ktoré sú súčasťou delegácie vlády Slovenskej republiky pri 

rokovaniach s maďarskou stranou o realizácii Rozsudku Medzinárodného súdneho dvora 

(ďalej len „delegácia“), určuje pravidlá ich organizácie a činnosti. 

(3) Vedúcim delegácie je splnomocnenec, ďalšími členmi sú zástupcovia 

ministerstiev Slovenskej republiky a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej 

republiky podľa odseku 8 tohto článku a štátnych podnikov a skupina expertov podľa odseku 

9 tohto článku. 

(4) Hlavnou úlohou členov delegácie je prerokúvať, pripravovať a schvaľovať 

základné stanoviská k riešeniu technických, ekonomických, ekologických, finančných, 

organizačných a právnych otázok, potrebných na zabezpečenie výstavby a prevádzky SVD G-

N, pri ktorých využívajú  informácie, stanoviská, podklady, rozbory a návrhy ministerstiev 

a po dohode s nimi aj organizácií v ich pôsobnosti. 

(5) Delegácia sa delí na stálu delegáciu a na dočasnú delegáciu. 

(6) Členov stálej delegácie podľa odseku 8 tohto článku štatútu vymenúva 

a odvoláva splnomocnenec na návrh ministra, ktorého ministerstvo bude člen stálej delegácie 

zastupovať. Členov stálej delegácie podľa odseku 9 písm. e) až i) tohto článku štatútu 

vymenúva a odvoláva splnomocnenec. 

(7) Členov dočasnej delegácie vymenúva a odvoláva splnomocnenec podľa 

potreby. 

(8) Členmi stálej delegácie sú zástupcovia: 

a) Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorý je odborníkom v otázkach 

energetickej a surovinovej politiky; 

b) Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorý je odborníkom 

v otázkach environmentálneho posudzovania a odborníkom manažmentu povodní a ochrany 

pred povodňami; 

c) Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorý je 

odborníkom v otázkach vodnej dopravy;  

d) Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorý je 

odborníkom v otázkach rastlinnej výroby, vody v poľnohospodárstve, hydromelioračných 

stavieb a melioračných opatrení na poľnohospodárskej pôde; 

e) Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorý je odborníkom v otázkach 

rozpočtových analýz;  
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f) Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, ktorý je 

odborníkom na medzinárodné právo pri rokovaniach s Maďarskom. 

(9) Členmi stálej delegácie sú ďalej: 

a) splnomocnenec vlády Slovenskej republiky v konaní pred Medzinárodným súdnym 

dvorom v Haagu vo veci SVD G-N; 

b) generálny riaditeľ štátneho podniku Vodohospodárska výstavba, š.p.; 

c) generálny riaditeľ štátneho podniku Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.; 

d) riaditeľ Odštepného závodu Bratislava, Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.; 

e) expert pre ekonomické otázky pri rokovaniach s Maďarskom;  

f) expert pre výstavbu a prevádzku SVD G-N; 

g) expert na vodohospodárske otázky Dunaja; 

h) expert na prírodovedné otázky pre rokovania s Maďarskom; 

i) expert na stav a kvalitu podzemných vôd. 

(10) Ak sa uvoľní miesto člena stálej a dočasnej delegácie, splnomocnenec 

vymenuje nového člena v súlade s odsekom 6 a 7 tohto článku štatútu. 

(11) Členstvo v stálej delegácii zaniká: 

a) členom podľa odseku 8 tohto článku štatútu rozhodnutím ministra, ktorého 

ministerstvo zastupujú; 

b) členom podľa odseku 8 tohto článku štatútu skončením štátnozamestnaneckého 

pomeru; 

c) členom podľa odseku 9 písm. a) až e) tohto článku štatútu stratou funkcie; 

d) rozhodnutím splnomocnenca; 

e) smrťou; 

f) vzdaním sa členstva adresovaným splnomocnencovi; 

g) pozbavením alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony. 

(12) Členstvo v dočasnej delegácii zaniká: 

a) uplynutím času, na ktorý bol člen menovaný; 

b) splnením úlohy, v súvislosti s ktorou bol menovaný; 

c) rozhodnutím splnomocnenca; 

d) smrťou; 

e) vzdaním sa členstva adresovaným splnomocnencovi. 

 

 

Článok 6 

 

Práva a povinnosti členov delegácie 

 

(1) Hlavnou úlohou delegácie je pripravovať materiály a prerokúvať a schvaľovať 

postoje pre riešenie všetkých otázok týkajúcich sa SVD G-N a otázok s ňou súvisiacich. Pri 

svojej činnosti využívajú informácie, stanoviská, podklady, rozbory a návrhy ministerstiev 

a organizácií patriacich do ich pôsobnosti. 

(2) Účasť člena delegácie je na zasadnutí povinná. Ak sa člen nemôže na zasadnutí 

zúčastniť, navrhne za seba náhradníka, ktorý bude konať na základe písomného 

splnomocnenia, udeleného vymenovaným členom. Účasť náhradníka schvaľuje 

splnomocnenec. 
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(3) Člen má právo: 

a) predkladať návrhy na zasadnutie delegácie; 

b) vyjadrovať sa ku všetkým otázkam, o ktorých sa rokuje; 

c) klásť otázky a žiadať vysvetlenia od ostatných členov vo veciach patriacich do ich 

odbornej pôsobnosti; 

d) vzdať sa funkcie člena delegácie. 

(4) Člen má povinnosť: 

a) aktívne sa zúčastňovať diskusie na zasadnutiach; 

b) predkladať návrhy a vypracovávať podklady pre ďalšie postupy; 

c) pri rozhodovaniach postupovať zodpovedne a konať v záujme Slovenskej republiky; 

d) pri rokovaniach s maďarskou stranou vystupovať ako poradný orgán vedúceho      

delegácie. 

(5) Ministerstvo alebo ostatný ústredný orgán štátnej správy alebo štátny podnik, 

ktorého je člen delegácie zamestnancom, zohľadní v rámci jeho pracovných povinností 

plnenie úloh vyplývajúcich z vymenovania. 

(6) Členovia delegácie sa jednotlivo zúčastňujú na rokovaniach s maďarskou 

stranou podľa určenia vedúceho delegácie. 

(7) Funkcia členov delegácie je čestná funkcia, ktorá sa vykonáva bez nároku 

na odmenu. 

 

 

Článok 7 

 

Organizácia činnosti a riadenie členov delegácie 

 

(1) Činnosť členov delegácie riadi splnomocnenec.  

(2) Členovia delegácie sa zodpovedajú za svoju činnosť splnomocnencovi 

a zúčastňujú sa na rokovaniach, pokiaľ splnomocnenec neurčí inak.  

(3) Členovia delegácie sa schádzajú minimálne raz za pol roka a mimoriadne 

podľa potreby. 

(4) Zasadnutie  prebieha podľa programu schváleného na začiatku zasadnutia.  

(5) Z každého zasadnutia delegácie vyhotovuje splnomocnencom poverený člen 

delegácie zápisnicu, ktorú svojím podpisom splnomocnenec schvaľuje a kópiu zašle všetkým 

členom delegácie.  
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Článok 8 

 

Zmluvné vzťahy a financovanie 

 

(1)  Finančné prostriedky podľa článku 3 odseku 4 budú použité na zabezpečenie 

monitorovania vplyvu prevádzky Vodného diela Gabčíkovo na prírodné prostredie priľahlého 

územia, na činnosť útvaru splnomocnenca (prevádzkové náklady, výdavky na vlastnú činnosť 

útvaru splnomocnenca), na monitorovanie územia Dunaja v úseku Bratislava – Budapešť a na 

plnenie úloh podľa článku 4 odsek 16. 

(2) Náklady na činnosť členov delegácie hradí príslušné ministerstvo, resp. 

ústredný orgán štátnej správy alebo štátny podnik, alebo iný subjekt, do ktorého je člen 

delegácie organizačne začlenený.  

 

Článok 9 

 

Záverečné ustanovenia 

 

(1) Zrušuje sa Štatút splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre výstavbu 

a prevádzku Sústavy vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros schválený uznesením vlády 

Slovenskej republiky č. 975 zo dňa 14. novembra 2007, zmenený a doplnený uznesením 

vlády Slovenskej republiky č. 491/2009 z 1. júla 2009 a uznesením vlády Slovenskej 

republiky č. 400/2011 z 15. júna 2011. 

(2) Tento štatút schválila vláda uznesením č. 636/2014 zo dňa 10. decembra 2014 a 

nadobúda účinnosť dňom jeho schválenia. 

  
  

 

 


