
 

 

Legislatívne zmeny a úpravy v životnom prostredí:  2. Q. 2017  

 
 Právny predpis Zmena Účinnosť od 
1. 61/2017 Z. z. Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 

z 20. marca 2017 o poplatkoch za poskytovanie technickej normy Úradom pre 

normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky. 

 
§ 1 

Výška poplatkov za poskytovanie slovenskej technickej normy, inej technickej normy a ich zmeny, za použitie slovenskej 

technickej normy a jej zmeny, za činnosti súvisiace s poskytovaním slovenskej technickej normy, inej technickej normy a ich 

zmeny je uvedená v prílohe. 

§ 2 

Na účely tejto vyhlášky je 

a) 

zmenou technickej normy dokument upravujúci technickú normu, ktorý obsahuje zmenu alebo doplnenie technického 

ustanovenia alebo technickej špecifikácie pôvodnej technickej normy, 

b) 

trvalým sledovaním zmien slovenských technických noriem prístup k zmenám a opravám slovenskej technickej 

normy vykonaným jedenkrát v kalendárnom mesiaci k prvému dňu kalendárneho mesiaca nasledujúceho po oznámení 

slovenskej technickej normy vyhlásenej vo Vestníku Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej 

republiky, 

c) 

službou STN-online elektronická služba poskytovaná úradom, ktorá umožňuje čítanie, ukladanie alebo tlač sprístupnených 

slovenských technických noriem a automatickú aktualizáciu sprístupnených slovenských technických noriem na základe 

ročného poplatku podľa prílohy, 

d) 

prístupom k službe STN-online sprístupnenie služby STN-online pre jeden počítač, 

e) 

rešeršnou službou vyhľadávanie v databázach normalizačných organizácií na základe požiadavky, 

f) 

triedou noriem základná klasifikácia slovenských technických noriem podľa technických oblastí, 

g) 

Infocentrom úradu verejne prístupný priestor, kde úrad sprístupňuje technické normy verejnosti za poplatok vrátane ich 

prezenčného štúdia. 

Časová verzia predpisu 

účinná od 01.04.2017 

 

2. 90/2017 Z. z. ZÁKON z 23. marca 2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 
Čl. I 

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

Časová verzia predpisu 

účinná od 01.05.2017 

do 31.12.2017 

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/79/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/79/


 

 

 Právny predpis Zmena Účinnosť od 
č. 91/2016 Z. z. a zákona č. 313/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto: 

1. 

V § 6 ods. 4 písm. a) sa na konci spojka „a“ nahrádza čiarkou. 

2. 

V § 6 ods. 4 písm. b) sa na konci bodka nahrádza spojkou „a“. 

3. 

V § 6 sa odsek 4 dopĺňa písmenom c), ktoré znie: 

„c) 

spotreby ľahkých plastových tašiek.“. 

4. 

V § 27 ods. 4 písm. j) sa slová „do 30. apríla“ nahrádzajú slovami „najneskôr do 15. júla“. 

5. 

V § 27 odsek 14 znie: 

„(14) 

Výrobca vyhradeného výrobku je oprávnený zmluvný vzťah s organizáciou zodpovednosti výrobcov ukončiť 

a) 

výpoveďou, a to len 

1. 

do 30 kalendárnych dní po zistení porušenia povinností organizácie zodpovednosti výrobcov vyplývajúcich z § 28 ods. 4 

písm. a) až c), e) až g), k) alebo o); výpovedná doba je 30 kalendárnych dní a začína plynúť dňom nasledujúcim po doručení 

výpovede, 

2. 

k 31. decembru kalendárneho roka bez udania dôvodu, 

b) 

odstúpením od zmluvy, ak ministerstvo právoplatne zruší autorizáciu organizácii zodpovednosti výrobcov podľa § 94 ods. 

2.“. 

9. 

V § 31 odsek 9 znie: 

„(9) 

Zmluva uzatvorená medzi koordinačným centrom pre vyhradený prúd odpadu a výrobcom vyhradeného výrobku, ktorý plní 

vyhradené povinnosti individuálne [§ 29 ods. 1 písm. c)], organizáciou zodpovednosti výrobcov združujúcou výrobcov 

vyhradených výrobkov  

[§ 28 ods. 4 písm. f)] alebo treťou osobou [§ 44 ods. 8 písm. d)] zaniká dňom právoplatného zrušenia autorizácie alebo 

zánikom autorizácie podľa § 94 ods. 2 až 5. Zakladatelia alebo členovia koordinačného centra pre vyhradený prúd odpadu 

strácajú dňom právoplatného zrušenia autorizácie alebo zánikom autorizácie podľa § 94 ods. 2 až 5 oprávnenie zúčastňovať 

sa na plnení povinností koordinačného centra pre vyhradený prúd odpadu podľa odsekov 11 až 15.“. 

10. 

V § 31 sa za odsek 14 vkladá nový odsek 15, ktorý znie: 

„(15) 

Koordinačné centrum pre prúd odpadových pneumatík je okrem povinností podľa odseku 11 povinné ohlásiť množstvá 

vyzbieraných odpadových pneumatík ministerstvu za obdobie kalendárneho roka do 30. apríla nasledujúceho roka.“. 

12. 



 

 

 Právny predpis Zmena Účinnosť od 
V § 52 sa za odsek 25 vkladajú nové odseky 26 až 29, ktoré znejú: 

„(26) 

Plast je polymér,72a) ktorý môže obsahovať prídavné látky alebo iné látky a ktorý je schopný fungovať ako hlavná 

štrukturálna zložka tašiek. 

(27) 

Plastová taška je taška s uchami alebo bez nich, vyrobená z plastu, ktorá sa poskytuje spotrebiteľom na mieste predaja 

tovaru alebo výrobkov. 

(28) 

Ľahká plastová taška je plastová taška s hrúbkou steny menšou ako 50 mikrometrov. 

(29) 

Veľmi ľahká plastová taška je plastová taška s hrúbkou steny menšou ako 15 mikrometrov, ktorá sa vyžaduje z hygienických 

dôvodov alebo sa poskytuje ako primárny obal pre nebalené potraviny s cieľom predchádzať plytvaniu potravinami.“. 

13. 

V § 52 ods. 30 sa slová „vždy do 30. apríla“ nahrádzajú slovami „najneskôr do 15. júla“. 

15. 

V § 69 ods. 8 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „spätný zber odpadových pneumatík sa 

môže vykonávať aj na zbernom dvore alebo na inom mieste určenom obcou.“. 

16. 

V § 70 písm. b) sa vypúšťajú slová „prostredníctvom distribútora odpadových pneumatík“. 

17. 

V § 70 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie: 

„c) 

na základe zmluvy s obcou plnenie povinností podľa § 71 ods. 1 písm. d) a e), ak obec určí, že spätný zber sa bude 

vykonávať na zbernom dvore alebo na inom určenom mieste,“. 

18. 

§ 70 sa dopĺňa písmenom g), ktoré znie: 

„g) 

ohlásenie množstva vyzbieraných odpadových pneumatík koordinačnému centru pre prúd odpadových pneumatík za 

obdobie kalendárneho roka do 28. februára nasledujúceho roka.“. 

 

3. 100/2017 Z. z. VYHLÁŠKA Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 

z 25. apríla 2017, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a 

skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole 

v znení neskorších predpisov 

 

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky podľa § 6 ods. 11, § 7 ods. 9, § 8 ods. 5, § 9 ods. 9, § 

10 ods. 8, § 15 ods. 8 a 9, §16 ods. 5, § 18 ods. 4, § 19 ods. 7, § 23 ods. 5, § 26 ods. 4 a § 33 ods. 9 zákona č. 142/2000 Z. z. o 

metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje: 

Čl. I 

Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 210/2000 Z. z. o meradlách a 

metrologickej kontrole v znení vyhlášky č. 310/2000 Z. z., vyhlášky č. 403/2000 Z. z., vyhlášky č. 9/2001 Z. z., vyhlášky č. 

Časová verzia predpisu 

účinná od 15.05.2017 

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2000/210/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2000/142/#paragraf-6.odsek-11
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2000/142/#paragraf-7.odsek-9
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2000/142/#paragraf-8.odsek-5
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2000/142/#paragraf-9.odsek-9
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2000/142/#paragraf-10.odsek-8
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2000/142/#paragraf-10.odsek-8
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2000/142/#paragraf-15.odsek-8
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2000/142/#paragraf-15.odsek-9
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2000/142/#paragraf-16.odsek-5
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2000/142/#paragraf-18.odsek-4
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2000/142/#paragraf-19.odsek-7
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2000/142/#paragraf-23.odsek-5
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2000/142/#paragraf-26.odsek-4
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2000/142/#paragraf-33.odsek-9
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2000/210/


 

 

 Právny predpis Zmena Účinnosť od 
48/2001 Z. z., vyhlášky č. 75/2001 Z. z., vyhlášky č. 133/2001 Z. z., vyhlášky č. 27/2002 Z. z., vyhlášky č. 69/2002 Z. z., 

vyhlášky č. 427/2003 Z. z., vyhlášky č. 361/2004 Z. z., vyhlášky č. 669/2004 Z. z., vyhlášky č. 187/2005  

Z. z., vyhlášky č. 570/2006 Z. z., vyhlášky č. 171/2008 Z. z., vyhlášky č. 13/2009 Z. z., vyhlášky č. 162/2011 Z. z., vyhlášky č. 

287/2015 Z. z., vyhlášky č. 315/2015 Z. z. a vyhlášky č. 316/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto: 

1. 

V § 1 ods. 1 písm. d) a ods. 2 písm. b) sa vypúšťa slovo „ostatné“. 

2. 

V § 1 ods. 1 písm. e) sa slová „je jeho vlastníkom“ nahrádzajú slovami „ho realizuje a uchováva“. 

3. 

V § 1 ods. 2 úvodná veta znie: 

„Návrh na schválenie, zmenu a zrušenie národného etalónu, ktorý po ukončení výskumu a vývoja etalónu predkladá 

Slovenskému metrologickému ústavu (ďalej len „ústav“) iná právnická osoba ako ústav, ktorá etalón realizuje a uchováva, 

obsahuje v súlade s medzinárodnými dohodami a odporúčaniami najmä“. 

4. 

V § 1 odsek 3 znie: 

„(3) 

Ak etalón realizuje a uchováva iná právnická osoba ako ústav, k návrhu sa pripojí kópia zriaďovacej listiny alebo kópia 

výpisu z obchodného registra a vyhlásenie štatutárneho zástupcu tejto právnickej osoby o splnení podmienok podľa 

odseku 1.“. 

6. 

§ 1 sa dopĺňa odsekmi 7 až 9, ktoré znejú: 

„(7) 

Vyhlásenie národného etalónu sa zruší, ak pri dohľade podľa § 6 ods. 6 zákona ústav zistí, že národný etalón nespĺňa 

požiadavky podľa odseku 1 alebo ak o zrušenie vyhlásenia národného etalónu požiada právnická osoba, ktorá etalón 

realizuje a uchováva, alebo ak ide o národný etalón, ktorý realizuje a uchováva ústav. 

(8) 

Národný etalón sa môže používať len na účely, na ktoré je určený. Pri používaní národného etalónu nesmie dôjsť k 

zhoršeniu jeho metrologických charakteristík alebo technických charakteristík. 

(9) 

Počas dohľadu podľa § 6 ods. 6 zákona sa posudzuje najmä 

a) 

technická realizácia národného etalónu s dokumentáciou o technickej realizácii národného etalónu, za ktorých je národný 

etalón úradom vyhlásený alebo jeho vyhlásenie zmenené, 

b) 

metrologické charakteristiky a technické charakteristiky národného etalónu vrátane schopnosti odovzdávania hodnoty 

príslušnej jednotky alebo stupnice na meradlá, za ktorých je národný etalón úradom vyhlásený alebo jeho vyhlásenie 

zmenené, 

c) 

prístrojová zostava národného etalónu a etalónových zariadení patriacich k národnému etalónu oproti 

špecifikácii prístrojovej zostavy národného etalónu a etalónových zariadení patriacich k národnému etalónu, za ktorých je 

národný etalón úradom vyhlásený alebo jeho vyhlásenie zmenené, 

d) 



 

 

 Právny predpis Zmena Účinnosť od 
pravidlá používania a uchovávania národného etalónu, za ktorých je národný etalón úradom vyhlásený alebo jeho 

vyhlásenie zmenené, 

e) 

aktuálnosť dokladov o medzinárodnom porovnaní národného etalónu alebo medzinárodnej ekvivalencii, 

f) 

doklady preukazujúce technické charakteristiky a metrologické charakteristiky národného etalónu, za ktorých je národný 

etalón úradom vyhlásený alebo jeho vyhlásenie zmenené.“. 

 

 

 

4. 142/2017 Z. z. ZÁKON z 10. mája 2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní 

vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o 

banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov. 

 
7. 

V § 23 odsek 1 znie: 

„(1) 

Príslušný orgán do siedmich pracovných dní od doručenia zámeru podľa § 22 zašle zámer povoľujúcemu orgánu, 

rezortnému orgánu, dotknutému orgánu a dotknutej obci. Príslušný orgán zverejní bezodkladne prostredníctvom 

webového sídla ministerstva zámer a oznámenie o predložení zámeru, ktoré obsahuje základné údaje o navrhovanej 

činnosti a základné údaje o navrhovateľovi. Základnými údajmi o navrhovanej činnosti sú názov, miesto realizácie, predmet 

činnosti a základnými údajmi o navrhovateľovi sú názov, adresa alebo sídlo navrhovateľa.“. 

9. 

V § 29 odsek 13 znie: 

„(13) 

Výroková časť rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní, okrem náležitostí ustanovených všeobecným predpisom o 

správnom konaní, obsahuje určenie, či sa navrhovaná činnosť alebo jej zmena má posudzovať podľa tohto zákona. Ak ide o 

rozhodnutie, v ktorom sa určilo, že navrhovaná činnosť alebo jej zmena nepodlieha posudzovaniu podľa tohto zákona, 

výroková časť rozhodnutia obsahuje aj podmienky, ktoré eliminujú alebo zmierňujú vplyv na životné prostredie.“. 

10. 

V § 29 sa odsek 14 dopĺňa písmenom c), ktoré znie: 

„c) 

60 dní od doručenia oznámenia o zmene navrhovanej činnosti podľa odseku 1 písm. b) vo zvlášť zložitých prípadoch s tým, 

že o tejto skutočnosti je príslušný orgán povinný účastníka konania s uvedením dôvodov upovedomiť.“. 

11. 

V § 30 odsek 1 znie: 

„(1) 

Rozsah hodnotenia navrhovanej činnosti alebo jej zmeny a jeho harmonogram určí príslušný orgán na základe 

prerokovania s navrhovateľom, ak je to potrebné, aj s povoľujúcim orgánom, rezortným orgánom, dotknutým orgánom, 

Časová verzia predpisu 

účinná od 15.06.2017 

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2006/24/


 

 

 Právny predpis Zmena Účinnosť od 
dotknutou obcou a s ostatnými účastníkmi konania, a ak ide o navrhovanú činnosť alebo jej zmenu, ktorá môže mať vplyv 

samostatne alebo v kombinácii s inou činnosťou alebo s iným strategickým dokumentom na 

a) 

územie sústavy chránených území, aj so štátnym orgánom ochrany prírody a krajiny,9c) 

b) 

vodný útvar, aj s orgánom štátnej vodnej správy,25a) 

c) 

pamiatkový fond, archeologické nálezy a archeologické náleziská, aj s orgánom štátnej správy na ochranu pamiatkového 

fondu.25b)“. 

12. 

V § 30 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 a 3, ktoré znejú: 

„(2) 

Príslušný orgán písomne upovedomí navrhovateľa, povoľujúci orgán, rezortný orgán, dotknutý orgán, dotknutú obec a 

ostatných účastníkov konania o termíne a mieste prerokovania, ktoré sa uskutoční do 15 dní od 

a) 

uplynutia lehoty podľa § 23 ods. 4, ak ide o skutočnosti uvedené v § 18 ods. 1 písm. a), d) a h), 

b) 

vydania rozhodnutia v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 14, ak ide o skutočnosti uvedené v § 18 ods. 1 písm. b), c), e) a f), 

c) 

vydania odborného stanoviska podľa § 18 ods. 1 písm. g), 

d) 

vydania rozhodnutia podľa § 19 ods. 1. 

(3) 

Príslušný orgán zverejní rozsah hodnotenia navrhovanej činnosti alebo jej zmeny prostredníctvom webového sídla 

ministerstva a bezodkladne ho zašle rezortnému orgánu, povoľujúcemu orgánu, dotknutému orgánu, dotknutej obci a 

dotknutej verejnosti. Príslušný orgán bezodkladne zašle rozsah hodnotenia navrhovanej činnosti alebo jej zmeny 

navrhovateľovi spolu so stanoviskom, ktoré bolo podkladom k vydaniu rozsahu hodnotenia.“. 

15. 

V § 31 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie: 

„(4) 

Na vypracovanie správy o hodnotení činnosti sa vyžaduje vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore 

zodpovedajúcom odboru činnosti alebo oblasti činnosti uvedenej vo všeobecne záväznom právnom predpise vydanom 

podľa § 62 ods. 8.“. 

Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 5 a 6. 

16. 

V § 32 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie: 

„(2) 

Na vypracovanie zámeru sa vyžaduje vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore zodpovedajúcom 

odboru činnosti alebo oblasti činnosti uvedenej vo všeobecne záväznom právnom predpise vydanom podľa § 62 ods. 8.“. 

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3. 

17. 

V § 33 odsek 1 znie: 



 

 

 Právny predpis Zmena Účinnosť od 
„(1) 

Príslušný orgán do siedmich dní od doručenia správy o hodnotení činnosti zašle správu o hodnotení činnosti na zaujatie 

stanoviska povoľujúcemu orgánu, rezortnému orgánu, dotknutému orgánu, dotknutej obci a mimovládnej organizácii 

podporujúcej ochranu životného prostredia, ak podala podnet podľa § 19, a ak ide o navrhovanú činnosť alebo jej zmenu, 

ktorá môže mať vplyv samostatne alebo v kombinácii s inou činnosťou alebo s iným strategickým dokumentom na 

a) 

územie sústavy chránených území, aj štátnemu orgánu ochrany prírody a krajiny,9c) 

b) 

na vodný útvar, aj orgánu štátnej vodnej správy,25a) 

c) 

pamiatkový fond, archeologické nálezy a archeologické náleziská, aj orgánu štátnej správy na ochranu pamiatkového 

fondu.25b)“. 

18. 

V § 33 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie: 

„(2) 

Príslušný orgán bezodkladne zverejní správu o hodnotení činnosti prostredníctvom webového sídla ministerstva.“. 

 

 

5. 147/2017 Z .z. ZÁKON z 10. mája 2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 258/2011 Z. z. o trvalom 

ukladaní oxidu uhličitého do geologického prostredia a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 569/2007  

Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov. 

 
Čl. I 

Zákon č. 258/2011 Z. z. o trvalom ukladaní oxidu uhličitého do geologického prostredia a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov sa mení a dopĺňa takto: 

1. 

V § 2 písm. n) sa za slovo „akumulovať“ vkladajú slová „a úplne a trvalo izolovať“. 

2. 

§ 3 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie: 

„(7) 

Ukladanie oxidu uhličitého nie je dovolené v úložisku, ktorého úložný komplex presahuje územie členských štátov 

Európskej únie, ich výhradných hospodárskych zón a ich kontinentálne šelfy.5a)“. 

7. 

V § 10 odsek 1 znie: 

„(1) 

Prevádzkovateľ je povinný vykonávať monitorovanie úložiska, súvisiacich povrchových a vtláčacích zariadení, úložného 

komplexu, a tam, kde je to možné, aj mraku oxidu uhličitého, a kde je to vhodné, aj okolitej oblasti na účely 

a) 

porovnania skutočného a modelového správania oxidu uhličitého a formačnej vody v úložisku, 
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b) 

zisťovania významných nedostatkov, 

c) 

zisťovania migrácie oxidu uhličitého, 

d) 

zisťovania úniku oxidu uhličitého, 
e) 

zisťovania významných nepriaznivých účinkov na životné prostredie a jeho zložky,13) vrátane pitnej vody, obyvateľov a 

používateľov okolitej biosféry, 

f) 

posudzovania účinnosti nápravných opatrení a dodatočných nápravných opatrení prijatých podľa § 13, 

g) 

aktualizácie posudzovania bezpečnosti a neporušenosti úložného komplexu z krátkodobého hľadiska a z dlhodobého 

hľadiska vrátane posúdenia, či uložený oxid uhličitý bude úplne a trvalo izolovaný.“. 

10. 

V § 11 odsek 1 znie: 

„(1) 

Prevádzkovateľ je povinný zaslať obvodnému banskému úradu každoročne v lehote do 31. januára správu o vykonanej 

činnosti za predchádzajúci kalendárny rok, ktorá obsahuje 

a) 

výsledky monitorovania vrátane informácií o použitej monitorovacej technike, 

b) 

množstvo, zloženie a vlastnosti vtláčaných prúdov a uložených prúdov oxidu uhličitého, 

c) 

doklad o zložení finančného zabezpečenia upraveného podľa § 16 ods. 5 a doklad o vytvorení finančnej úhrady podľa § 17 

ods. 1 a o jej výške, 

d) 

informácie dôležité na posúdenie plnenia podmienok povolenia na ukladanie a rozširovanie poznatkov o pôsobení oxidu 

uhličitého v úložisku.“. 

 
6. 148/2017 Z .z. ZÁKON z 10. mája 2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej 

prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov 
Čl. I 

Zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení zákona č. 484/2013 Z. z., zákona č. 58/2014 

Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z. a zákona č. 262/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto: 

1. 

V § 2 písm. d) druhom bode sa nad slovom „prevádzkovateľ“ vypúšťa odkaz 6 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 6. 

2. 

V § 2 sa za písmeno f) vkladajú nové písmená g) a h), ktoré znejú: 
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„g) 

prevádzkovateľ je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá úplne alebo čiastočne prevádzkuje alebo riadi 

prevádzku, spaľovacie zariadenie, spaľovňu odpadov alebo zariadenie na spoluspaľovanie odpadov, 

h) 

stavebník je osoba, ktorá zodpovedá za stavebnú činnosť s cieľom vybudovať prevádzku na činnosť podľa prílohy č. 1 

alebo s cieľom zmeniť stavbu; stavebník môže byť súčasne prevádzkovateľom.“. 

Doterajšie písmená g) až p) sa označujú ako písmená i) až r). 

3. 

V § 3 ods. 3 písm. b) treťom bode sa vypúšťajú slová „a na jej uvedenie do prevádzky“. 

4. 

V § 3 odsek 4 znie: 

„(4) 

Ak ide o integrované povoľovanie prevádzky, ktoré vyžaduje konanie podľa § 60 až 74 a  

§ 86 až 88 stavebného zákona, Slovenská inšpekcia životného prostredia (ďalej len „inšpekcia“) má v integrovanom 

povoľovaní pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu podľa § 120 stavebného zákona okrem pôsobnosti vo veciach 

územného rozhodovania a vyvlastnenia.“. 

12. 

V § 11 sa za odsek 6 vkladajú nové odseky 7 a 8, ktoré znejú: 

„(7) 

Ak inšpekcia v priebehu konania zistí, že nemožno v konaní pokračovať, vyzve prevádzkovateľa na doplnenie podkladov, 

pričom inšpekcia určí po konzultácii s prevádzkovateľom alebo stavebníkom primeranú lehotu na doplnenie podkladov. 

(8) 

Prevádzkovateľ podá žiadosť o zmenu integrovaného povolenia v lehote piatich mesiacov pred uplynutím lehoty platnosti 

povolenia. Ak sa konanie o zmenu integrovaného povolenia neskončí do piatich mesiacov bez zavinenia prevádzkovateľa, 

platia pre prevádzkovateľa podmienky určené v povolení pred podaním žiadosti o zmenu integrovaného povolenia až do 

ukončenia tohto konania.“. 

20. 

§ 19 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie: 

„(6) 

Ak prevádzkovateľ nie je stavebníkom, inšpekcia vydá povolenie, v ktorom určí podmienky na vykonávanie činnosti pre 

prevádzkovateľa, a samostatné povolenie s podmienkami pre stavebníka.“. 

21. 

V § 21 sa odsek 2 dopĺňa písmenom p), ktoré znie: 

„p) 

určí opatrenia na vyčlenenie vhodného priestoru na umiestnenie zariadenia na zachytávanie a vtláčanie oxidu uhličitého na 

základe posúdenia splnených podmienok podľa § 7 ods. 1 písm. j) a iných dostupných informácií, ktoré sa týkajú najmä 

ochrany životného prostredia a zdravia ľudí.“. 

 

 

7. 150/2017 Z. z.  ZÁKON z 11. mája 2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, 

podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení Časová verzia predpisu 
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neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon 

č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení 

zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov. 
 

1. 

V § 2 sa odsek 1 dopĺňa písmenom zf), ktoré znie: 

„zf) 

manažment rizík pri zásobovaní pitnou vodou je systematický proces, ktorý pozostáva z 

1. 

analýzy rizík pri zásobovaní pitnou vodou, ktorá je procesom identifikujúcim pravdepodobnosť výskytu a závažnosť 

nežiaducich následkov nebezpečných udalostí, 

2. 

vyhodnotenia rizík pri zásobovaní pitnou vodou, ktorým sa určuje miera rizík a vypracovanie opatrení na ich zmiernenie 

alebo odstránenie, a 

3. 

riadenia rizík pri zásobovaní pitnou vodou, ktorým sa prijímajú, zavádzajú a kontrolujú opatrenia na zmiernenie alebo 

odstránenie neprijateľných rizík.“. 

2. 

V § 2 sa odsek 2 dopĺňa písmenami aa) a ab), ktoré znejú: 

„aa) 

rádiologický ukazovateľ kvality pitnej vody je ukazovateľ kvality pitnej vody na monitorovanie obsahu prírodných 

rádionuklidov alebo umelých rádionuklidov v pitnej vode a na zabezpečenie optimalizácie radiačnej ochrany pitnej vody, 

ab) 

indikačná hodnota je hodnota rádiologického ukazovateľa kvality pitnej vody, ktorej prekročenie si vyžaduje pokračovanie v 

optimalizácii radiačnej ochrany.“. 

3. 

V § 5 sa odsek 4 dopĺňa písmenami ao) až at), ktoré znejú: 

„ao) 

sprístupňuje na svojom webovom sídle aktuálne informácie o kvalite pitnej vody a o povolených výnimkách na použitie 

pitnej vody, ktorá nespĺňa limity ukazovateľov kvality pitnej vody na národnej úrovni, 

ap) 

žiada Komisiu o predchádzajúci súhlas na tretiu výnimku na použitie pitnej vody, ktorá nespĺňa limity ukazovateľov kvality 

pitnej vody, 

ar) 

rozhoduje výnimočne a po predchádzajúcom súhlase Komisie o tretej výnimke na použitie pitnej vody, ktorá nespĺňa limity 

ukazovateľov kvality pitnej vody, 

as) 

informuje Komisiu do dvoch mesiacov od začiatku platnosti výnimky o každej povolenej výnimke na použitie pitnej vody, 

ktorá nespĺňa limity ukazovateľov kvality pitnej vody na individuálne dodávky pitnej vody prevyšujúce v priemere 1 000 

m3 za deň alebo slúžiace viac ako 5 000 obyvateľom, 

at) 

účinná od 15.10.2017 
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rozhoduje o limitoch ukazovateľov kvality pitnej vody, pre ktoré nie sú ustanovené limity všeobecne záväzným právnym 

predpisom vydaným podľa § 62 písm. aa).“. 

 

4. 

V § 5 sa odsek 5 dopĺňa písmenami t) až w), ktoré znejú: 

„t) 

rozhoduje o zvýšení rozsahu monitorovania rádiologických ukazovateľov kvality pitnej vody o ďalšie rádiologické 

ukazovatele v územných obvodoch Trnavského kraja a Trenčianskeho kraja, 

u) 

rozhoduje o zvýšení početnosti monitorovania rádiologických ukazovateľov kvality pitnej vody v územných obvodoch 

Trnavského kraja a Trenčianskeho kraja, 

v) 

rozhoduje o výnimke na používanie pitnej vody, ktorá nespĺňa limity rádiologických ukazovateľov kvality pitnej vody v 

územných obvodoch Trnavského kraja a Trenčianskeho kraja, 

w) 

rozhoduje o výnimke na zníženie rozsahu kontroly alebo početnosti kontroly rádiologických ukazovateľov kvality pitnej 

vody v územných obvodoch Trnavského kraja a Trenčianskeho kraja.“. 

5. 

V § 6 sa odsek 3 dopĺňa písmenami x) až z), ktoré znejú: 

„x) 

sprístupňuje na svojom webovom sídle aktuálne informácie o kvalite pitnej vody a o povolených výnimkách na použitie 

pitnej vody, ktorá nespĺňa limity ukazovateľov kvality pitnej vody na regionálnej úrovni, 

y) 

rozhoduje o prvej výnimke a v odôvodnených prípadoch aj o druhej výnimke na použitie pitnej vody, ktorá nespĺňa limity 

ukazovateľov kvality pitnej vody, 

z) 

informuje bezodkladne úrad verejného zdravotníctva o povolených výnimkách na použitie pitnej vody, ktorá nespĺňa limity 

ukazovateľov kvality pitnej vody; informácia o druhej výnimke obsahuje aj odôvodnenie rozhodnutia a výsledky kontroly 

kvality pitnej vody vykonanej počas platnosti prvej výnimky.“. 

6. 

V § 6 sa odsek 4 dopĺňa písmenami i) až l), ktoré znejú: 

„i) 

rozhoduje o zvýšení rozsahu monitorovania rádiologických ukazovateľov kvality pitnej vody o ďalšie rádiologické 

ukazovatele, 

j) 

rozhoduje o zvýšení početnosti monitorovania rádiologických ukazovateľov kvality pitnej vody, 

k) 

rozhoduje o výnimke na používanie pitnej vody, ktorá nespĺňa limity rádiologických ukazovateľov kvality pitnej vody, 

l) 

rozhoduje o výnimke na zníženie rozsahu kontroly alebo početnosti kontroly rádiologických ukazovateľov kvality pitnej 

vody.“. 

7. 
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§ 6 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie: 

„(9) 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade hodnotí zdravotnú bezpečnosť výrobkov určených na styk s 

pitnou vodou (§ 18 ods. 2).“. 

 

8. 174/2017 Z. z.  NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 21. júna 2017, ktorým sa ustanovujú 

citlivé oblasti a zraniteľné oblasti 
 

Vláda Slovenskej republiky podľa § 81 ods. 1 písm. b) zákona 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) nariaďuje: 

§ 1 

Za citlivé oblasti podľa § 33 vodného zákona sa ustanovujú vodné útvary povrchových vôd na území Slovenskej republiky. 

§ 2 

(1) 

Za zraniteľné oblasti podľa § 34 vodného zákona sa ustanovujú poľnohospodársky využívané pozemky v obciach, ktorých 

zoznam je uvedený v prílohe č. 1. 

(2) 

Mapa zraniteľných oblastí je uvedená v prílohe č. 2. 

§ 3 

Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe 

č. 3. 

§ 4 

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 617/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú citlivé oblasti a zraniteľné oblasti. 

§ 5 

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júla 2017. 
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