
 

 

Legislatívne zmeny a úpravy v životnom prostredí:  2. Q. 2019  

 
 Právny predpis Zmena Účinnosť od 
1. 76/2019 Z. z. VYHLÁŠKA Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 

zo 4. marca 2019 o výške úhrady za poskytovanie technickej normy. 

 

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) podľa § 

19 zákona č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii (ďalej len „zákon“) ustanovuje: 

§ 1 

(1) 

Výška úhrady a zľava z úhrady za poskytovanie slovenskej technickej normy, technickej 

normalizačnej informácie, inej technickej normy a jej zmeny je uvedená v prílohe č. 1 

časti I kapitolách A, B, D a E. 

(2) 

Výška úhrady za Vestník Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej 

republiky (ďalej len „vestník“) je uvedená v prílohe č. 1 časti I kapitole F. 

(3) 

Výška úhrady za udelenie súhlasu na citovanie časti slovenskej technickej normy alebo časti 

technickej normalizačnej informácie je uvedená v prílohe č. 1 časti I kapitole G. 

(4) 

Výška úhrady za činnosti súvisiace s poskytovaním slovenskej technickej normy, technickej 

normalizačnej informácie, inej technickej normy a jej zmeny je uvedená v prílohe č. 1 časti II. 

(5) 

Minimálna výška úhrady za poskytnutie služby STN-online prostredníctvom portálu a výška 

úhrady za poskytnutie služby STN-online prostredníctvom portálu je uvedená v prílohe č. 1 

časti I kapitole C. 

(6) 

Spôsob poskytovania slovenskej technickej normy, technickej normalizačnej informácie a inej 

technickej normy a jej zmeny je uvedený v prílohe č. 1 časti I kapitolách A a B. 

(7) 

Vzor žiadosti o udelenie súhlasu na citovanie časti slovenskej technickej normy alebo časti 

technickej normalizačnej informácie je uvedený v prílohe č. 2. 

 

 

Táto vyhláška 

nadobúda účinnosť 1. 

apríla 2019. 



 

 

 Právny predpis Zmena Účinnosť od 
2. 78/2019 Z. z NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky zo 6. marca 2019, ktorým sa ustanovujú 

podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody emisií hluku zariadení 

používaných vo vonkajšom priestore. 

 

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. g) a h) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa 

ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky nariaďuje: 

§ 1 

 Predmet úpravy 

(1) 

Toto nariadenie vlády upravuje 

a) 

základné požiadavky na zariadenie podľa § 2 písm. a), ktoré je určeným výrobkom,1) 

b) 

postupy posudzovania zhody2) na zariadenie, 

c) 

práva a povinnosti výrobcu3) a splnomocneného zástupcu výrobcu4) zariadenia, 

d) 

autorizáciu a notifikáciu orgánu posudzovania zhody,5) 

e) 

práva a povinnosti notifikovanej osoby.6) 

(2) 

Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na zariadenie uvedené v § 10 a 11, ktorého opis je uvedený 

v prílohe č. 1 a ktoré je uvedené na trh alebo uvedené do prevádzky ako celok vhodný na určené 

použitie. 

(3) 

Toto nariadenie vlády sa nevzťahuje na 

a) 

zariadenie určené najmä na prepravu tovarov alebo osôb po ceste, železnici, vzduchom alebo po 

vode, 

b) 

zariadenie navrhnuté alebo skonštruované len na vojenské účely alebo na policajné účely alebo pre 

záchranné služby, 

c) 

nepoháňané prídavné zariadenie, ktoré sa samostatne uvedie na trh alebo do prevádzky okrem 

ručného búracieho kladiva, ručného zbíjacieho kladiva a hydraulického kladiva. 

 

Toto nariadenie vlády 

nadobúda účinnosť 2. 

apríla 2019. 



 

 

 Právny predpis Zmena Účinnosť od 
3. 104/2019 Z. z.  

VYHLÁŠKA Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 8. apríla 2019, 

ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 465/2013 Z. 

z. o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia v znení 

neskorších predpisov. 

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 346/2013 Z. z. 

o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických zariadeniach a 

elektronických zariadeniach a ktorým sa mení zákon č. 223/2001 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. 465/2013 Z. z. o technických 

požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia v znení vyhlášky č. 196/2014 Z. 

z., vyhlášky č. 346/2014 Z. z., vyhlášky č. 71/2016 Z. z., vyhlášky č. 329/2016 Z. z., vyhlášky č. 

317/2017 Z. z. a vyhlášky č. 199/2018 Z. z. sa dopĺňa takto: 

Príloha sa dopĺňa bodmi 37 až 43, ktoré znejú: 

„37. 

Delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2018/736 z 27. februára 2018, ktorou sa na účely 

prispôsobenia vedeckému a technickému pokroku mení príloha III k smernici Európskeho 

parlamentu a Rady 2011/65/EÚ, pokiaľ ide o výnimku pre sklenené alebo keramické časti určitých 

elektrických a elektronických komponentov s obsahom olova (Ú. v. EÚ L 123, 18. 5. 2018). 

38. 

Delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2018/737 z 27. februára 2018, ktorou sa na účely 

prispôsobenia vedeckému a technickému pokroku mení príloha III k smernici Európskeho 

parlamentu a Rady 2011/65/EÚ, pokiaľ ide o výnimku pre používanie olova v spájkach na 

priletovanie k zoradeným diskovitým a plochým viacvrstvovým keramickým kondenzátorom (Ú. v. 

EÚ L 123, 18. 5. 2018). 

39. 

Delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2018/738 z 27. februára 2018, ktorou sa na účely 

prispôsobenia vedeckému a technickému pokroku mení príloha III k smernici Európskeho 

parlamentu a Rady 2011/65/EÚ, pokiaľ ide o výnimku pre používanie olova v prvkoch 

cermetového dolaďovacieho potenciometra (Ú. v. EÚ L 123, 18. 5. 2018). 

40. 

Delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2018/739 z 1. marca 2018, ktorou sa na účely prispôsobenia 

vedeckému a technickému pokroku mení príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 

2011/65/EÚ, pokiaľ ide o výnimku pre používanie olova ako legujúceho prvku v oceli (Ú. v. EÚ L 

Táto vyhláška 

nadobúda účinnosť 1. 

júla 2019. 



 

 

 Právny predpis Zmena Účinnosť od 
123, 18. 5. 2018). 

41. 

Delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2018/740 z 1. marca 2018, ktorou sa na účely prispôsobenia 

vedeckému a technickému pokroku mení príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 

2011/65/EÚ, pokiaľ ide o výnimku pre používanie olova ako legujúceho prvku hliníka (Ú. v. EÚ L 

123, 18. 5. 2018). 

42. 

Delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2018/741 z 1. marca 2018, ktorou sa na účely prispôsobenia 

vedeckému a technickému pokroku mení príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 

2011/65/EÚ, pokiaľ ide o výnimku pre používanie olova ako legujúceho prvku v medi (Ú. v. EÚ L 

123, 18. 5. 2018). 

43. 

Delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2018/742 z 1. marca 2018, ktorou sa na účely prispôsobenia 

vedeckému a technickému pokroku mení príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 

2011/65/EÚ, pokiaľ ide o výnimku pre používanie olova v zvaroch s vysokou teplotou tavenia (Ú. 

v. EÚ L 123, 18. 5. 2018).“. 

 

4. 111/2019 Z .z. ZÁKON z 2. apríla 2019, 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 a ktorým sa mení 

zákon č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 

587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov 

 

 

Tento zákon nadobúda 

účinnosť dňom 

vyhlásenia v Zbierke 

zákonov Slovenskej 

republiky. 

Časová verzia predpisu 

účinná od 26.04.2019 



 

 

 Právny predpis Zmena Účinnosť od 
5. 145/2019 Z. z. ZÁKON z 10. mája 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 346/2013 Z. z. o obmedzení 

používania určitých nebezpečných látok v elektrických zariadeniach a elektronických zariadeniach 

a ktorým sa mení zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov v znení zákona č. 314/2016 Z. z. 

 

Čl. I 

Zákon č. 346/2013 Z. z. o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických 

zariadeniach a elektronických zariadeniach a ktorým sa mení zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 

314/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto: 

1. 

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

„k) 

píšťalové organy.“. 

2. 

V § 3 písm. i) sa za slovo „energie“ vkladajú slová „alebo strojové zariadenia s trakčným 

pohonom napájané z externého zdroja energie“. 

3. 

V § 7 písm. f) sa za slovo „únie“ vkladajú slová „a štátov, ktoré sú zmluvnými stranami Dohody o 

Európskom hospodárskom priestore“. 

4. 

V § 8 písm. c) sa za slovo „štátov“ vkladajú slová „Európskej únie a štátov, ktoré sú zmluvnými 

stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore“. 

5. 

V § 10 ods. 1 sa slová „§ 18 ods. 2 a 3“ nahrádzajú slovami „§ 18 ods. 1 a 2“. 

6. 

V § 18 sa vypúšťa odsek 1. Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 1 a 2. 

Poznámka pod čiarou k odkazu 24 sa vypúšťa. 

7. 

Za § 18a sa vkladá § 18b, ktorý vrátane nadpisu znie: 

„§ 18b 

 Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 12. júna 2019 

(1) 

Technická požiadavka § 4 ods. 1 sa vzťahuje na všetky ostatné elektrozariadenia, ktoré nepatrili 

do rozsahu pôsobnosti všeobecne záväzného právneho predpisu o odpadoch účinného do 31. 

decembra 2015 a ktoré sa uvedú na trh od 22. júla 2019. 

Tento zákon nadobúda 

účinnosť 12. júna 2019. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2013/346/


 

 

 Právny predpis Zmena Účinnosť od 
(2) 

Technická požiadavka § 4 ods. 1 sa nevzťahuje na káble a náhradné diely určené na opravu, 

opätovné použitie, modernizáciu funkčnosti alebo zlepšenie výkonu všetkých ostatných 

elektrozariadení, ktoré nepatrili do rozsahu pôsobnosti všeobecne záväzného právneho predpisu o 

odpadoch účinného do 31. decembra 2015 a ktoré sa uvedú na trh do 22. júla 2019. 

(3) 

Ak k opätovnému použitiu náhradných dielcov dôjde v rámci kontrolovateľných, uzatvorených 

priemyselných návratných systémov a spotrebiteľ je informovaný o opätovnom použití náhradných 

dielov, technická požiadavka § 4 ods. 1 sa nevzťahuje na opätovne použité náhradné diely získané 

a) 

z elektrozariadení uvedených na trh pred 1. júlom 2006 a použitých v elektrozariadeniach 

uvedených na trh pred 1. júlom 2016, 

b) 

zo zdravotníckych pomôcok alebo monitorovacích prístrojov a kontrolných prístrojov uvedených 

na trh pred 22. júlom 2014 a použitých v elektrozariadeniach uvedených na trh pred 22. júlom 

2024, 

c) 

z diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro uvedených na trh pred 22. júlom 2016 a 

použitých v elektrozariadeniach uvedených na trh pred 22. júlom 2026, 

d) 

z priemyselných monitorovacích prístrojov a kontrolných prístrojov uvedených na trh pred 22. 

júlom 2017 a použitých v elektrozariadeniach uvedených na trh pred 22. júlom 2027, 

e) 

zo všetkých ostatných elektrozariadení, ktoré nepatrili do rozsahu pôsobnosti všeobecne 

záväzného právneho predpisu o odpadoch účinného do 31. decembra 2015 a ktoré sa uvedú na trh 

pred 22. júlom 2019 a použitých v elektrozariadeniach uvedených na trh pred 22. júlom 2029.“. 

8. 

Príloha č. 3 sa dopĺňa tretím bodom, ktorý znie: 

„3. 

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2102 z 15. novembra 2017, ktorou sa mení 

smernica 2011/65/EÚ o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a 

elektronických zariadeniach (Ú. v. EÚ L 305, 21. 11. 2017).“. 

 



 

 

 Právny predpis Zmena Účinnosť od 
6. 161/2019 Z. z. VYHLÁŠKA Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 

z 27. mája 2019 o meradlách a metrologickej kontrole. 

 

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) podľa § 

59 písm. b) až l) a n) zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje: 

§ 1 

 Predmet úpravy 

Táto vyhláška upravuje 

a) 

podrobnosti o vykonávaní dohľadu nad národným etalónom, 

b) 

podrobnosti o certifikácii referenčného materiálu, 

c) 

druhy určených meradiel a oblasť ich použitia, 

d) 

podrobnosti o postupe pri schvaľovaní typu určeného meradla a postupe pri overovaní určeného 

meradla, 

e) 

značku schváleného typu, osobitnú značku a spôsob ich umiestnenia, 

f) 

podrobnosti o spôsobe metrologickej kontroly, 

g) 

podrobnosti o technických požiadavkách a metrologických požiadavkách na jednotlivé druhy 

určených meradiel vrátane metód ich technických skúšok, 

h) 

overovaciu značku a spôsob jej umiestnenia, 

i) 

najväčšiu dovolenú chybu v používaní pre jednotlivé druhy určených meradiel, 

j) 

čas platnosti overenia jednotlivých druhov určených meradiel a spôsob počítania času platnosti 

overenia a 

k) 

vzor preukazu inšpektora. 

 

Táto vyhláška 

nadobúda účinnosť 1. 

augusta 2019. 

 


