
 

 

Legislatívne zmeny a úpravy v životnom prostredí:  1. Q. 2018  

 
 Právny predpis Zmena Účinnosť od 
1. 320/2017 Z. z.  

VYHLÁŠKA Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky zo 7. decembra 

2017, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej 

republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov 

 
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 105 ods. 3 písm. b) zákona č. 

79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje: 

Čl. I 

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa 

ustanovuje Katalóg odpadov sa mení a dopĺňa takto: 

1. 

V prílohe č. 1 časti B. Zoznam skupín, podskupín, druhov a poddruhov odpadov sa riadok  

„13 08 99 odpady inak nešpecifikované“ v stĺpci Kategória odpadu dopĺňa písmenom „N“. 

2. 

V prílohe č. 1 časti B. Zoznam skupín, podskupín, druhov a poddruhov odpadov sa riadok  

„16 08 04 použité tekuté katalyzátory z krakovacích procesov okrem 16 08 07“ nahrádza riadkom „16 

08 04 použité katalyzátory z fluidného katalytického krakovania okrem 16 08 07“. 

3. 

V prílohe č. 1 časti B. Zoznam skupín, podskupín, druhov a poddruhov odpadov sa za riadok „20 01 03 

viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky (kompozity na báze lepenky) O“ vkladajú nové 

riadky „20 01 04 obaly z kovu O“ a „20 01 05 obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo 

kontaminované nebezpečnými látkami vrátane prázdnych tlakových nádob N“. 

4. 

V prílohe č. 1 časti C. Postup pri zaraďovaní odpadov štvrtom bode sa nad slovom „vlastností“ odkaz 

„4)“ nahrádza odkazom „2)“.  

Táto vyhláška 

nadobúda účinnosť 1. 

januára 2018. 

2. 321/2017 Z. z.  

VYHLÁŠKA Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky 

zo 7. decembra 2017, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia 

Slovenskej republiky č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v 

znení vyhlášky č. 246/2017 Z. z. 

 
Čl. I 

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej 

Táto vyhláška 

nadobúda účinnosť 1. 

januára 2018. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/365/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/79/#paragraf-105.odsek-3.pismeno-b
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/79/#paragraf-105.odsek-3.pismeno-b
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/365/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/366/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/366/


 

 

 Právny predpis Zmena Účinnosť od 
povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení vyhlášky č. 246/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto: 

1. 

V § 2 ods. 1 sa vypúšťa posledná veta vrátane odkazu 2. 

2. 

V § 3 ods. 1 druhej vete sa vypúšťajú slová „biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného 

odpadu a“. 

3. 

V § 3 odsek 2 znie: 

„(2) 

Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním sa podáva za obdobie kalendárneho roka do 28. februára 

nasledujúceho roka príslušnému okresnému úradu; ak ide o mobilné zariadenie na zhodnocovanie 

alebo zneškodňovanie odpadov, príslušnému okresnému úradu v sídle kraja podľa miesta nakladania s 

odpadom.“. 

4. 

§ 6 sa vypúšťa. 

5. 

V § 7 ods. 2 a § 8 ods. 2 sa slová „orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva“ nahrádzajú 

slovami „okresnému úradu“. 

10. 

V § 11 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Dopravca odpadu, ktorý nie je odosielateľom 

nebezpečného odpadu alebo príjemcom nebezpečného odpadu, uchováva sprievodný list v 

elektronickej podobe alebo v písomnej podobe jeden rok.“. 

 

„§ 23b Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2018 
(1) 

Ohlasovacia povinnosť podľa § 3 týkajúca sa prevádzkovateľa prekládkovej stanice a skladovania 

výkopovej zeminy sa plní prvýkrát do 28. februára 2019, pričom sa vychádza z údajov za rok 2018. 

(2) 

Ohlasovacia povinnosť podľa § 3 ods. 1 a 2, § 6 ods. 2 sa za rok 2017 plní k 28. februáru 2018 na 

príslušných tlačivách platných pred 1. januárom 2018. 

(3) 

Ohlasovacia povinnosť podľa § 15 ods. 5 sa na tlačive podľa prílohy č. 17 za rok 2017 plní k 28. 

februáru 2018 na tlačive platnom pred 1. januárom 2018. 

(4) 

Evidenčná a ohlasovacia povinnosť podľa § 14 sa za celý rok 2018 plní na tlačive, ktorého vzor je 

uvedený v prílohe č. 15.“. 
 



 

 

 Právny predpis Zmena Účinnosť od 
3. 324/2017 Z. z.  

VYHLÁŠKA Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky zo 7. decembra 

2017, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej 

republiky č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a 

o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov v znení vyhlášky č. 14/2017 Z. z. 

 
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 105 ods. 3 písm. i), k) a l) zákona č. 

79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 292/2017 Z. z. 

(ďalej len „zákon“) ustanovuje: 

Čl. I 

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej 

zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov v znení 

vyhlášky č. 14/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto: 

1. 

V § 1 sa vypúšťajú odseky 4 až 6. 

3. 

Za § 17 sa vkladá § 17a, ktorý vrátane nadpisu znie: 

„§ 17a Sadzby na určenie nákladov na plnenie vyhradených povinností výrobcu batérií a 

akumulátorov 
Sadzby na určenie nákladov na plnenie vyhradených povinností výrobcu batérií a akumulátorov sú 

uvedené v prílohe č. 16d.“. 

4. 

§ 27 sa vypúšťa. 

5. 

V prílohách č. 1 až 6 sa vypúšťajú slová „Dátum narodenia“. 

6. 

V prílohe č. 8 tabuľke č. 4 riadok 4.2 znie: 

„4.2 16 02 14 vyradené zariadenia iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 13 OO“. 

8. 

Za prílohu č. 16c sa vkladá príloha č. 16d, ktorá vrátane nadpisu znie: 

„Príloha č. 16d k vyhláške č. 373/2015 Z. z. 
Sadzby na určenie nákladov na plnenie vyhradených povinností výrobcu batérií a akumulátorov 

I. 
3,20 eur za každý kg prenosných batérií a akumulátorov, vo vzťahu ku ktorým výrobca batérií a 

akumulátorov nesplnil svoju finančnú zodpovednosť za náklady na plnenie vyhradených povinností, 

II. 

0,50 eur za každý kg automobilových batérií a akumulátorov, vo vzťahu ku ktorým výrobca batérií a 

Táto vyhláška 

nadobúda účinnosť 1. 

januára 2018 okrem 

čl. I bodov 2 a 7, 

ktoré nadobúdajú 

účinnosť 15. augusta 

2018. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/373/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/79/#paragraf-105.odsek-3.pismeno-i
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/79/#paragraf-105.odsek-3.pismeno-k
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/79/#paragraf-105.odsek-3.pismeno-l
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/373/


 

 

 Právny predpis Zmena Účinnosť od 
akumulátorov nesplnil svoju finančnú zodpovednosť za náklady na plnenie vyhradených povinností, 

III. 

0,50 eur za každý kg priemyselných batérií a akumulátorov, vo vzťahu ku ktorým výrobca batérií a 

akumulátorov nesplnil svoju finančnú zodpovednosť za náklady na plnenie vyhradených povinností.“. 
4. 49/2018/2017 Z. z.  

ZÁKON zo 7. februára 2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 409/2011 Z. z. o 

niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 

 

Tento zákon 

nadobúda účinnosť 

dňom vyhlásenia. 

28.02.2018 
5. 51/2018 Z. z.  

ZÁKON z 1. februára 2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a 

o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení 

neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a 

dopĺňajú niektoré zákony 

 
Čl. I 

Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o 

priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 

230/2005 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 532/2005 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 

514/2008 Z. z., zákona č. 515/2008 Z. z., zákona č. 384/2009 Z. z., zákona č. 134/2010 Z. z., zákona č. 

556/2010 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 408/2011 Z. z., zákona č. 306/2012 Z. z., zákona č. 

180/2013 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 409/2014 Z. z., zákona č. 262/2015 Z. z., zákona č. 

303/2016 Z. z. a zákona č. 277/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto: 

1. 

V § 3 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Za vnútorné vody sa nepovažujú vody odvádzané verejnou 

kanalizáciou.“. 

2. 

V § 6 ods. 6 sa slová „písm. c) a d)“ nahrádzajú slovami „písm. c)“. 

3. 

§ 16 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie: 

„(10) 

Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má záujem realizovať trvalo udržateľné rozvojové činnosti 

človeka alebo ich zmeny, zmeny fyzikálnych vlastností útvaru povrchovej vody alebo zmeny úrovne 

hladiny útvarov podzemnej vody (ďalej len „navrhovaná činnosť“) je pred podaním návrhu na začatie 

konania o povolení navrhovanej činnosti povinná postupovať podľa § 16a.“. 

„§ 80e Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 15. marca 2018 

Tento zákon 

nadobúda účinnosť 

15. marca 2018. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2011/409/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/364/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/364/


 

 

 Právny predpis Zmena Účinnosť od 
(1) 

§ 16a sa nevzťahuje na územné konanie pre navrhovanú činnosť alebo iné konanie o povolení 

navrhovanej činnosti začaté a právoplatne neskončené pred 15. marcom 2018. 

(2) 

Povolenia na odber podzemných vôd vydané podľa § 21 ods. 1 v znení účinnom do 14. marca 2018, 

ktoré nie sú v súlade s týmto zákonom v znení účinnom od 15. marca 2018, je potrebné do 31. 

decembra 2020 uviesť s ním do súladu, inak strácajú platnosť. 

(3) 

Konania začaté a právoplatne neukončené pred 15. marcom 2018 sa dokončia podľa doterajších 

predpisov. 

(4) 

Obec alebo orgán štátnej vodnej správy môže žiadať predloženie dokladov o odvoze odpadových vôd 

podľa § 36 ods. 4 v znení účinnom od 15. marca 2018 najskôr od 15. septembra 2020; do 15. 

septembra 2020 môže žiadať predloženie dokladov o odvoze odpadových vôd vykonanom po 15. 

septembri 2018. 

(5) 

Do doby zverejnenia registra odborne spôsobilých osôb ministerstvom na svojom webovom sídle 

žiadateľ predkladá preukázanie splnenia podmienok podľa § 16 ods. 6 písm. b) bez oprávnenej 

osoby.“. 

„§ 42bb Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 15. marca 2018 
Vlastník stavby alebo vlastník pozemku je povinný splniť povinnosť podľa § 23 ods. 2 druhej vety do 

31. decembra 2021.“. 

 

 

 


