
 

 

Legislatívne zmeny a úpravy v životnom prostredí:  2. Q. 2018  

 
 Právny predpis Zmena Účinnosť od 
1. 150/2018 Z. z.  

NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 25. apríla 2018, 

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky  

č. 43/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o strategických hlukových mapách a akčných 

plánoch ochrany pred hlukom v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 258/2008 Z. z. 

 

Toto nariadenie vlády 

nadobúda účinnosť 15. 

decembra 2018 

2. 186/2018 Z. z.  

VYHLÁŠKA Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 12. júna 2018, 

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 neskorších predpisov 

 

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

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

neskorších predpisov 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. a vyhlášky č. 324/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto: 

2. 

V § 2 sa odsek 3 dopĺňa písmenami e) a f), ktoré znejú: 

„e) 

kópia rozhodnutia o cezhraničnom pohybe odpadov z územia Slovenskej republiky na účely 

zhodnotenia, ak zhodnotenie použitých batérií a akumulátorov alebo ich častí sa vykonáva mimo 

územia Slovenskej republiky, 

f) 

údaje o výške recyklačnej efektivity podľa osobitného predpisu, ak ide o cezhraničný pohyb 

použitých batérií a akumulátorov;1) ak sa recyklácia použitých batérií a akumulátorov vykonáva 

vo viac ako jednom zariadení, aj údaje o výške recyklačnej efektivity procesu recyklácie vo 

všetkých následných zariadeniach.“. 

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie: 
„1) Nariadenie Komisie (EÚ) č. 493/2012 z 11. júna 2012, ktorým sa ustanovujú podrobné 

pravidlá výpočtu recyklačnej efektivity procesov recyklácie použitých batérií a akumulátorov 

Táto vyhláška nadobúda 

účinnosť 1. júla 2018 

okrem čl. I bodov 1, 10, 

12, 17 a 19, ktoré 

nadobúdajú účinnosť 1. 

januára 2019. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/43/
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-k
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/79/#paragraf-105.odsek-3.pismeno-u
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/373/


 

 

 Právny predpis Zmena Účinnosť od 
podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/66/ES (Ú. v. EÚ L 151, 12. 6. 2012).“. 

Doterajší odkaz 1 a poznámka pod čiarou k odkazu 1 sa označujú ako odkaz 1a a poznámka pod 

čiarou k odkazu 1a. 

3. 

V § 2 sa odsek 5 dopĺňa písmenami f) a g), ktoré znejú: 

„f) 

kópia rozhodnutia o cezhraničnom pohybe odpadov z územia Slovenskej republiky na účely 

zhodnotenia, ak zhodnotenie použitých batérií a akumulátorov alebo ich častí sa vykonáva mimo 

územia Slovenskej republiky, 

g) 

údaje o výške recyklačnej efektivity podľa osobitného predpisu, ak ide o cezhraničný pohyb 

použitých batérií a akumulátorov;1) ak sa recyklácia použitých batérií a akumulátorov vykonáva 

vo viac ako jednom zariadení, aj údaje o výške recyklačnej efektivity procesu recyklácie vo 

všetkých následných zariadeniach.“. 

4. 

V § 2 sa odsek 7 dopĺňa písmenami d) a e), ktoré znejú: 

„d) 

kópia rozhodnutia o cezhraničnom pohybe odpadov z územia Slovenskej republiky na účely 

zhodnotenia, ak zhodnotenie použitých batérií a akumulátorov alebo ich častí sa vykonáva mimo 

územia Slovenskej republiky, 

e) 

údaje o výške recyklačnej efektivity podľa osobitného predpisu, ak ide o cezhraničný pohyb 

použitých batérií a akumulátorov;1) ak sa recyklácia použitých batérií a akumulátorov vykonáva 

vo viac ako jednom zariadení, aj údaje o výške recyklačnej efektivity procesu recyklácie vo 

všetkých následných zariadeniach.“. 

5. 

V § 4 ods. 3 písm. b) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to sa 

nevzťahuje na odpady z obalov,“. 

6. 

V § 4 ods. 5 písm. b) sa slová „zastúpení výrobcovia uviedli“ nahrádzajú slovami „výrobca 

uviedol“. 

7. 

V § 4 ods. 5 písm. c) sa slová „akumulátorov, elektrozariadení a obalov“ nahrádzajú slovami 

„akumulátorov a elektrozariadení“. 

8. 

V § 7 ods. 3 písm. b) ôsmom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane elektronických médií 



 

 

 Právny predpis Zmena Účinnosť od 
alebo online médií“. 

9. 

V § 7 ods. 5 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to sa nevzťahuje 

na odpady z obalov.“. 

11. 

V § 11 ods. 1 sa slová „riadia sa technickými normami5)“ nahrádzajú slovami „zodpovedajú 

technickým normám5) alebo iným obdobným technickým špecifikáciám s porovnateľnými alebo 

prísnejšími požiadavkami“. 

13. 

V § 12 ods. 1 písmeno l) znie: 

„l) 

látky poškodzujúce ozónovú vrstvu a látky znečisťujúce ovzdušie sa pri spracovaní elektroodpadu 

s obsahom kontrolovaných látok spracujú tak, že to zodpovedá technickým normám7) alebo iným 

obdobným technickým špecifikáciám s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami,“. 

14. 

V § 13 ods. 12 písmeno c) znie: 

„c) 

jeho súlad s platnými právnymi predpismi, technickými normami alebo inými obdobnými 

technickými špecifikáciami s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami, ktoré sa vzťahujú 

na jeho uvádzanie na trh,“. 

15. 

Za § 21 sa vkladá § 21a, ktorý znie: 

„§ 21a 

Trhový podiel a zberový podiel výrobcu obalov a výrobcu neobalových výrobkov, ktorí si 

vyhradené povinnosti plnia prostredníctvom organizácie zodpovednosti výrobcov a jej systému 

združeného nakladania s vyhradeným prúdom odpadu, sa vypočíta podľa vzorca uvedeného v 

prílohe č. 14a.“. 

16. 

V § 26 sa slová „musí zodpovedať technickým normám15)“ nahrádzajú slovami „zodpovedá 

technickým normám15) alebo iným obdobným technickým špecifikáciám s porovnateľnými alebo 

prísnejšími požiadavkami“. 

 

 
3. 193/2018 Z. z.  

ZÁKON z 13. júna 2018, 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 

Tento zákon nadobúda 

účinnosť 1. júla 2018. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2013/39/


 

 

 Právny predpis Zmena Účinnosť od 
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., zákona č. 262/2015 Z. z., zákona č. 148/2017 Z. z., zákona č. 

292/2017 Z. z. a zákona č. 177/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto: 

1. 

V § 1 ods. 2 písm. c) sa nad slovo „postupov“ umiestňuje odkaz 2a. 

Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie: 
„2a) § 2, 4 a 6 zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o 

doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej 

správy v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.“. 

2. 

V § 2 písm. d) úvodná veta znie: „prevádzka, okrem prevádzky podľa § 1 ods. 2 písm. c), je“. 

3. 

V § 2 písm. n) úvodnej vete sa za slovo „prevádzke“ vkladajú slová „a iných podmienok 

integrovaného povolenia určených“. 

4. 

V § 7 ods. 1 písm. e) sa za slovo „úprave“ vkladá slovo „odpadov“ a slovo „využitia“ sa nahrádza 

slovami „zhodnotenia odpadov vznikajúcich v prevádzke“. 

5. 

V § 8 ods. 3 písm. c) sa slová „§ 28 ods. 1“ nahrádzajú slovami „§ 26 ods. 3“. 

6. 

V § 11 ods. 5 písm. d) druhom bode sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou a slová „a či bolo“ sa 

nahrádzajú slovami „alebo konzultácie medzi členskými štátmi a či boli“. 

7. 

V § 11 ods. 9 písm. c) sa slová „§ 21 ods. 7“ nahrádzajú slovami „§ 22 ods. 6“. 

8. 

Za § 11 sa vkladá § 11a, ktorý znie: 

„§ 11a 

(1) 

Ak ide o konanie o vydanie zmeny povolenia z dôvodu plnenia povinnosti prevádzkovateľa 

požiadať o udelenie súhlasu podľa § 26 ods. 8 na uzavretie skládky odpadov alebo jej časti alebo 

na vykonanie jej rekultivácie, ktorého súčasťou je konanie podľa § 3 ods. 4, a prevádzkovateľ 

alebo stavebník, ak je inou osobou ako prevádzkovateľ, nepredloží ani na základe výzvy podľa § 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2013/39/


 

 

 Právny predpis Zmena Účinnosť od 
11 ods. 7 doklady podľa § 7 ods. 2 písm. b), inšpekcia vydá rozhodnutie o upustení od prílohy k 

žiadosti podľa § 7 ods. 2 písm. b), ak 

a) 

neuzavretím skládky odpadu alebo jej časti alebo nevykonaním jej rekultivácie hrozí 

1. 

závažné poškodenie zdravia ľudí, 

2. 

závažné poškodenie životného prostredia, 

3. 

vznik značnej materiálnej škody, 

b) 

nespĺňa požiadavky podľa všeobecne záväzného právneho predpisu.46a) 

(2) 

Rozhodnutie podľa odseku 1 obsahuje 

a) 

stručnú identifikáciu konania, ku ktorému bolo vydané, 

b) 

identifikačné údaje o prevádzkovateľovi a stavebníkovi, ak je inou osobou ako prevádzkovateľ, 

c) 

označenie pozemkov, na ktoré sa vzťahuje rozhodnutie, a označenie vlastníckych vzťahov k nim, a 

to podľa údajov z evidencie v katastri nehnuteľností, 

d) 

zoznam vlastníkov pozemkov podľa písmena c), 

e) 

mapu lokalizácie pozemkov podľa písmena c), 

f) 

odôvodnenie, v ktorom sa uvedú skutočnosti, ktoré preukazujú splnenie podmienky podľa odseku 1 

písm. a) alebo písm. b), 

g) 

poučenie vlastníkov pozemkov podľa písmena d) o možnosti uplatniť právo na jednorazovú 

náhradu podľa § 26a. 

(3) 

Rozhodnutie podľa odseku 1 nahrádza doklady prílohy k žiadosti podľa § 7 ods. 2  

písm. b) a je podkladom pre možnosť uplatnenia práva na primeranú jednorazovú náhradu za 

obmedzenie užívania pozemku podľa § 26a; na vydanie rozhodnutia sa nevzťahuje správny 

poriadok. 



 

 

 Právny predpis Zmena Účinnosť od 
(4) 

Rozhodnutie podľa odseku 1 sa doručuje prevádzkovateľovi, stavebníkovi, ak je inou osobou ako 

prevádzkovateľ, a vlastníkom pozemkov podľa odseku 2 písm. d) a nadobúda právoplatnosť dňom 

jeho doručenia. Ak pobyt vlastníkov nie je známy alebo ak ich počet je vyšší ako 20, rozhodnutie 

sa doručuje verejnou vyhláškou. Na doručovanie rozhodnutia sa primerane použijú ustanovenia 

správneho poriadku.46b)“. 

„§ 40e 

 Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2018 

(1) 

Prevádzkovateľ skládky odpadu alebo jej časti, uvedenej do prevádzky do 30. júna 2001, ktorému 

bolo vydané povolenie na prevádzkovanie do 15. júla 2009 a ktorý nesplnil povinnosť podľa 

osobitného predpisu70a) k 30. júnu 2018, je povinný na účel uzavretia skládky odpadov alebo jej 

časti alebo na vykonanie jej rekultivácie a monitorovanie podať žiadosť podľa § 6 do 31. októbra 

2018. Povinnosť podať žiadosť podľa prvej vety sa nevzťahuje na prevádzkovateľa, ak k 30. júnu 

2018 

a) 

konanie o vydanie zmeny povolenia, ktorého súčasťou je stavebné konanie na uzavretie skládky 

odpadov alebo jej časti alebo na vykonanie jej rekultivácie nebolo právoplatne skončené, 

b) 

konanie o vydanie zmeny povolenia, ktorého súčasťou bolo stavebné konanie, bolo právoplatne 

skončené vydaním rozhodnutia na uskutočnenie stavby uzavretie skládky odpadov alebo jej časti 

alebo na vykonanie jej rekultivácie. 

(2) 

Ustanovenia § 11a a 26a sa použijú v konaní o vydanie zmeny povolenia, ktorého súčasťou je 

stavebné konanie na uzavretie skládky odpadov alebo jej časti alebo na vykonanie jej rekultivácie, 

začatom a právoplatne neskončenom do 30. júna 2018. 

(3) 

Konania o uložení pokuty začaté a právoplatne neskončené do 30. júna 2018 sa dokončia podľa 

tohto zákona v znení účinnom do 30. júna 2018.“. 

 
4. 194/2018 Z. z.  

ZÁKON z 13. júna 2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení 

neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 

 

Čl. I 

Zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení zákona č. 318/2012 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., 

Tento zákon nadobúda 

účinnosť 1. júla 2018. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2010/137/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2010/137/


 

 

 Právny predpis Zmena Účinnosť od 
zákona č. 350/2015 Z. z. a zákona č. 293/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto: 

1. 

§ 1 vrátane nadpisu znie: 

„§ 1 

 Predmet úpravy 

(1) 

Tento zákon upravuje 

a) 

ochranu ovzdušia, 

b) 

prípustnú mieru znečisťovania ovzdušia, 

c) 

národné záväzky znižovania emisií určitých znečisťujúcich látok do ovzdušia, ak ide o 

antropogénne emisie, 

d) 

vymedzenie a určenie cieľov pre kvalitu ovzdušia určených na zabránenie, prevenciu alebo 

zníženie škodlivých vplyvov na zdravie ľudí a životné prostredie ako celok, 

e) 

získavanie informácií o kvalite ovzdušia, 

f) 

hodnotenie kvality ovzdušia a informovanie verejnosti o kvalite ovzdušia, 

g) 

monitorovanie dlhodobých trendov a zlepšení, ktoré vyplývajú z vnútroštátnych opatrení a 

opatrení Európskej únie, 

h) 

práva a povinnosti osôb pri ochrane ovzdušia, 

i) 

osvedčovanie odbornej spôsobilosti a povinnosti oprávnených posudzovateľov pri vyhotovovaní 

odborných posudkov alebo čiastkových odborných posudkov, 

j) 

oprávnené merania, kalibrácie, skúšky a inšpekciu zhody, 

k) 

pôsobnosť orgánov štátnej správy ochrany ovzdušia, 

l) 

správne delikty v oblasti ochrany ovzdušia. 

(2) 



 

 

 Právny predpis Zmena Účinnosť od 
Tento zákon sa nevzťahuje na vnášanie rádioaktívnych látok do ovzdušia.1)“. 

 
5. 197/2018 Z. z.  

VYHLÁŠKA Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 18. júna 2018, 

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky 

č. 231/2013 Z. z. o informáciách podávaných Európskej komisii, o požiadavkách na 

vedenie prevádzkovej evidencie, o údajoch oznamovaných do Národného emisného 

informačného systému a o súbore technicko-prevádzkových parametrov a technicko-

organizačných opatrení v znení vyhlášky č. 33/2017 Z. z. 

 
Čl. I 

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 231/2013 Z. z. o informáciách 

podávaných Európskej komisii, o požiadavkách na vedenie prevádzkovej evidencie, o údajoch 

oznamovaných do Národného emisného informačného systému a o súbore technicko-

prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení v znení vyhlášky č. 33/2017 Z. z. 

sa mení a dopĺňa takto: 

1. 

V § 1 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie: 

„b) 

požiadavky na vypracovanie národných emisných inventúr, národných projekcií emisií a 

informatívnych správ o inventúrach a upravených národných inventúrach a metodiku na ich 

prípravu a aktualizáciu,“. 

Doterajšie písmená b) až e) sa označujú ako písmená c) až f). 

2. 

Za § 2 sa vkladá § 2a, ktorý vrátane nadpisu znie: 

„§ 2a 

 Metodika prípravy a aktualizácie národných emisných inventúr a národných projekcií emisií, 

informatívnych správ o inventúrach a upravených národných inventúrach 

Národné emisné inventúry pre znečisťujúce látky podľa § 4d ods. 1 zákona, upravené národné 

inventúry, národné projekcie emisií, priestorovo členené národné emisné inventúry, inventúry 

veľkých bodových zdrojov a informatívne správy o inventúrach sa vypracujú podľa metodiky 

uvedenej v prílohe č. 1a.“. 

3. 

V prílohe č. 1 piatom bode vo vysvetlivkách k tabuľke A druhom bode sa za slovo „látok“ 

vkladajú slová „(ďalej len „príručka EMEP/EEA“)“, kde EMEP predstavuje Program spolupráce 

Táto vyhláška 

nadobúda účinnosť 1. 

júla 2018. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2013/231/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2013/231/


 

 

 Právny predpis Zmena Účinnosť od 
pre monitorovanie a vyhodnocovanie diaľkového šírenia látok znečisťujúcich ovzdušie v Európe a 

EEA – Európsku environmentálnu agentúru.“. 

4. 

V prílohe č. 1 piatom bode vo vysvetlivkách k tabuľke B prvom bode sa slová „EMEP/EEA 

príručke pre emisnú inventúru znečisťujúcich látok“ nahrádzajú slovami „príručke EMEP/EEA“. 

5. 

Za prílohu č. 1 sa vkladá príloha č. 1a, ktorá znie: 

„Príloha  č. 1a 

k vyhláške č. 231/2013 Z. z. 

METODIKA PRÍPRAVY A AKTUALIZÁCIE NÁRODNÝCH INVENTÚR EMISIÍ A NÁRODNÝCH 

PROJEKCIÍ EMISIÍ, INFORMATÍVNYCH SPRÁV O INVENTÚRACH A UPRAVENÝCH 

NÁRODNÝCH INVENTÚR EMISIÍ 

Táto metodika vychádza z metodík zmluvných strán Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia 

prechádzajúcom hranice štátov (ďalej len „usmernenia EMEP týkajúce sa podávania správ“) a 

použije sa, ak sa vyžaduje použitie príručky EMEP/EEA. Okrem toho sa podľa usmernení EMEP 

týkajúcich sa podávania správ a príručky EMEP/EEA vypracujú doplňujúce informácie, najmä 

údaje o činnostiach potrebných na posúdenie národných inventúr a národných projekcií emisií. 

Uplatňovanie usmernení EMEP týkajúcich sa podávania správ nemá vplyv na dodatočné 

podmienky uvedené v tejto prílohe ani na požiadavky týkajúce sa nomenklatúry pre podávanie 

správ, časových radov a termínov pre podávanie správ ustanovených v prílohe č. 1 piatom bode. 

 

 

 

 


