
 

Legislatívne zmeny a úpravy v životnom prostredí:  1. Q. 2022  

 
 Právny predpis Zmena Účinnosť od 
  

1. 

 

6/2022 Z. z. 

 

ZÁKON zo 14. decembra 2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a 
krajiny v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. 

Tento zákon 
nadobúda účinnosť 
15. januára 2022 
okrem čl. II až VI, 
ktoré nadobúdajú 
účinnosť 1. apríla 
2022. 

 

2. 

 

56/2022 Z. z.  

 

VYHLÁŠKA Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 22. februára 2022, ktorou sa mení a 
dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 110/2005 Z. z., ktorou sa 
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich 
rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Táto vyhláška 
nadobúda účinnosť 
1. marca 2022. 

 

3. 

 

66/2022 Z. z.  

 

ZÁKON zo 16. februára 2022, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
12. 
V § 4 odsek 3 znie: 
„(3) 
Poskytovanie a použitie prostriedkov fondu musí byť v súlade s prioritami a cieľmi stratégie 
environmentálnej politiky Slovenskej republiky na príslušné obdobie schválenej vládou Slovenskej republiky. 
Fond najneskôr do 31. marca kalendárneho roka zverejní na svojom webovom sídle zoznam činností podľa 
odseku 1 písm. a) až e) a i) až l), n), ad), ah), am), an) a ao), na ktoré možno predložiť žiadosť o podporu v 
nasledujúcom roku. Na návrh rady fondu alebo ministra môže fond rozšíriť zoznam činností o nové činnosti, 
ktoré fond do siedmich dní odo dňa predloženia jej finálneho znenia na zverejnenie zverejní na svojom 
webovom sídle.“. 
16. 
V § 4 odsek 11 znie: 
„(11) 
Správca vodohospodársky významných vodných tokov na účely úhrady podľa odseku 1 písm. o) doručí 
ministrovi do 15. mája oznámenie o výške poplatkov za odbery podzemných vôd a poplatkov za vypúšťanie 
odpadových vôd do povrchových vôd za predchádzajúci kalendárny rok, skutočne uhradených na účet 
fondu podľa osobitného predpisu,12a) upravených o ročné zúčtovanie nedoplatkov a preplatkov podľa 
osobitného predpisu,12b) ktoré fond oznámi správcovi vodohospodársky významných vodných tokov do 10. 
mája kalendárneho roka.“. 
§ 4c 
  
Financovanie riešení na zabezpečenie starostlivosti o životné prostredie 

Tento zákon 
nadobúda účinnosť 

15. marca 2022. 



 Právny predpis Zmena Účinnosť od 
(1) 
O prostriedky fondu na účely § 4 ods. 1 písm. ad) môže požiadať žiadateľ oprávnený predložiť žiadosť na 
poskytnutie prostriedkov fondu podľa činností uvedených v špecifikácii činností zverejnených podľa § 4 ods. 
5. 
(2) 
Prostriedky fondu možno poskytnúť žiadateľovi najviac do výšky 100 % priamych nákladov vynaložených na 
účely § 4 ods. 1 písm. ad); za priame náklady sa považujú náklady na služby alebo tovary priamo súvisiace 
s riešením, ktorým sa zabezpečuje starostlivosť o životné prostredie. 
(3) 
Fond uzavrie so žiadateľom zmluvu o poskytnutí prostriedkov fondu na účely § 4 ods. 1 písm. ad) na 
základe rozhodnutia ministra o poskytnutí prostriedkov fondu na uvedené účely. 
(4) 
Žiadosť sa podáva v písomnej forme bezodkladne po vzniku stavu, ktorým je mimoriadne závažná 
environmentálna situácia, v súvislosti s ktorou žiadateľ žiada prostriedky fondu. Žiadosť obsahuje 
a) 
údaje v súlade s § 9 ods. 1 písm. a) až c), 
b) 
účel a výšku požadovaných prostriedkov fondu, 
c) 
ďalšie údaje a doklady potrebné na posúdenie žiadosti, o ktoré si fond požiada. 
(5) 
Fond vedie evidenciu podaných žiadostí a vykoná ich kontrolu. Fond môže vyzvať žiadateľa, aby v lehote 
určenej fondom žiadosť doplnil. Ak žiadateľ v tejto lehote žiadosť nedoplní, fond ju nezaradí do zoznamu 
žiadostí o poskytnutie prostriedkov fondu na účely § 4 ods. 1 písm. ad). Zoznam žiadostí o poskytnutie 
prostriedkov fondu na účely § 4 ods. 1 písm. ad) je podkladom na rokovanie rady fondu. 
(6) 
Na poskytnutie prostriedkov fondu na účely § 4 ods. 1 písm. ad) nie je právny nárok. 
(7) 
Na poskytovanie prostriedkov fondu na účely § 4 ods. 1 písm. ad) sa nevzťahuje vykonávací predpis podľa 
§ 13 a správny poriadok.“. 
„§ 11 
  
Kontrola 
(1) 
Ministerstvo vykonáva finančnú kontrolu a vnútorný audit.22) 
(2) 
Fond vykonáva finančnú kontrolu poskytnutia a použitia prostriedkov fondu.22) 
(3) 
Ak žiadateľ poruší finančnú disciplínu pri použití a nakladaní s prostriedkami fondu, fond postupuje podľa 
osobitného predpisu.22b) V konaní podľa osobitného predpisu22b) je v prvom stupni príslušný útvar fondu 
určený štatútom fondu. Na odvolacie konanie je príslušný generálny riaditeľ fondu, ktorý rozhoduje na 
základe návrhu ním zriadenej osobitnej komisie. Uvedený postup fondu sa neuplatní v prípade osobitnej 
úpravy.22ba) 
(4) 



 Právny predpis Zmena Účinnosť od 
Na základe žiadosti fondu vykonáva štátny dozor vo veciach dosiahnutia cieľov štátnej environmentálnej 
politiky činnosťami podľa § 4 ods. 1 písm. a) a d) na celoštátnej a regionálnej úrovni Slovenská inšpekcia 
životného prostredia a na miestnej úrovni územne príslušný okresný úrad.23) 
(5) 
Fond je pri poskytnutí prostriedkov podľa § 4 ods. 1 písm. al) oprávnený poveriť v časti alebo v celom 
rozsahu iný orgán verejnej správy výkonom finančnej kontroly poskytnutia prostriedkov z rozpočtu fondu.“. 
 

 
4. 

 
69/2022 Z. z. 

 
VYHLÁŠKA Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky zo 7. marca 2022, ktorou sa mení a 
dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 157/2005 Z. z., ktorou sa 
vykonáva zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
 
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 13 zákona č. 587/2004 Z. z. o 
Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
ustanovuje: 
Čl. I 
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 157/2005 Z. z., ktorou sa vykonáva 
zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a 
dopĺňa takto: 
1. 
§ 1 vrátane nadpisu znie: 
„§ 1 
  
Predmet úpravy 
Táto vyhláška upravuje podrobnosti o podmienkach poskytovania a použitia štátnej podpory starostlivosti o 
životné prostredie (ďalej len „podpora“).“. 
2. 
V § 2 odsek 4 znie: 
„(4) 
Podpora formou úveru sa môže poskytnúť po 
a) 
zabezpečení splácania istiny úveru a príslušenstva úveru zábezpekou schválenou Environmentálnym 
fondom a 
b) 
splnení zmluvných podmienok určených Environmentálnym fondom.“. 
3. 
§ 2 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie: 
„(5) 
Podporu formou dotácie a podporu formou úveru možno poskytnúť žiadateľovi, ak 

Táto vyhláška 
nadobúda účinnosť 
15. marca 2022. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/587/#paragraf-13
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/157/


 Právny predpis Zmena Účinnosť od 
a) 
má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom, 
b) 
má splnené povinnosti týkajúce sa úhrady daní a cla podľa osobitného predpisu,1) 
c) 
má splnené úhrady poistného na zdravotné poistenie podľa osobitného predpisu2) a nemá evidované 
nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie podľa osobitného predpisu,3) 
d) 
predložil prehľad o prijatej minimálnej pomoci a o prijatej štátnej pomoci podľa osobitného predpisu,4) 
e) 
neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu,5) 
f) 
preukázal splnenie ďalších povinností vymedzených v špecifikácii podľa § 4 ods. 5 zákona.“. 
Poznámky pod čiarou k odkazom 1 až 5 znejú: 
„1) Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov. 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje 
Colný kódex Únie (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 269, 10. 10. 2013) v platnom znení. 
2) § 25 ods. 5 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. 
z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z. 
3) § 170 ods. 21 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. 
4) Zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci). 
5) Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov.“. 
4. 
§ 3 vrátane nadpisu znie: 
„§ 3 
  
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 15. marca 2022 
Žiadosti o podporu, vrátane náležitostí príloh žiadostí o podporu, podané podľa špecifikácií a výziev 
zverejnených Environmentálnym fondom do 15. marca 2022, sa posudzujú podľa predpisov účinných do 15. 
marca 2022.“. 
Poznámky pod čiarou k odkazom 6 a 7 sa vypúšťajú. 
5. 
§ 4 sa vypúšťa. 
Poznámka pod čiarou k odkazu 8 sa vypúšťa. 
 

 


