
 

 

Legislatívne zmeny a úpravy v životnom prostredí:  3. Q. 2018  

 
 Právny predpis Zmena Účinnosť od 
1. 199/2018 Z. z.  

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

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. a vyhlášky č. 

317/2017 Z. z. sa dopĺňa takto: 

Príloha sa dopĺňa bodom 36, ktorý znie: 

„36. 

Delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2017/1975 zo 7. augusta 2017, 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 platnú pre kadmium vo svetelných emisných 

diódach (LED) konvertujúcich farbu na použitie v displejoch (Ú. v. EÚ L 281,  

31. 10. 2017).“. 

 

Táto vyhláška nadobúda 

účinnosť 21. novembra 

2018 

2. 200/2018 Z. z. VYHLÁŠKA Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 18. júna 2018, 

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach 

havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd 

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 81 ods. 2 písm. g) 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) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) 

ustanovuje: 

§ 1 

Táto vyhláška ustanovuje podrobnosti o 

Táto vyhláška nadobúda 

účinnosť 15. júla 2018. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2013/465/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2013/346/#paragraf-4.odsek-2
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2013/465/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/364/#paragraf-81.odsek-2.pismeno-g
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/364/#paragraf-81.odsek-2.pismeno-g


 

 

 Právny predpis Zmena Účinnosť od 
a) 

zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, 

b) 

náležitostiach plánu preventívnych opatrení na zábránenie vzniku neovládateľného úniku 

znečisťujúcich látok do životného prostredia a na postup pri ich úniku (ďalej len „havarijný plán“), 

c) 

postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia kvality vôd alebo mimoriadneho ohrozenia kvality vôd 

(ďalej len „mimoriadne zhoršenie vôd“). 

§ 6 

Havarijný plán schválený do 14. júla 2018 je havarijným plánom podľa tohto predpisu 

§ 7 

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 100/2005 Z. z., ktorou 

sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu 

a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd. 

 

Príloha k vyhláške č. 200/2018 Z. z. NÁLEŽITOSTI HAVARIJNÉHO PLÁNU 
 

3. 208/2018 Z. z.  

ZÁKON z 19. júna 2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone: 

Čl. I 

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

91/2016 Z. z., zákona č. 313/2016 Z. z., zákona č. 90/2017 Z. z., zákona č. 292/2017 Z. z., zákona č. 

106/2018 Z. z. a zákona č. 177/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto: 

1. 

V § 27 ods. 4 písm. j) sa za slovo „sídle“ vkladá bodkočiarka a slová „údaje potrebné pre výpočet 

trhového podielu zverejní ministerstvo najneskôr do 20. marca a údaje potrebné pre výpočet zberového 

podielu zverejní ministerstvo“. 

2. 

V § 27 ods. 17 sa na konci pripája táto veta: „Povinnosť zabezpečiť oddelené financovanie zberu podľa 

prvej vety sa nevzťahuje na organizáciu zodpovednosti výrobcov pre obaly, na organizáciu 

zodpovednosti výrobcov pre batérie a akumulátory a na tretie osoby.“. 

3. 

§ 27 sa dopĺňa odsekom 22, ktorý znie: 

„(22) 

Tento zákon nadobúda 

účinnosť 1. augusta 

2018. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/100/
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 
Povinnosť podľa odseku 4 písm. j) sa nevzťahuje na výrobcu obalov, ktorý si plní vyhradené povinnosti 

individuálne.“. 

4. 

V § 28 ods. 4 písm. r) v časti vety za bodkočiarkou sa vypúšťajú slová „a výrobcov vyhradených 

výrobkov, ktorí plnia vyhradené povinnosti individuálne a“ a slová „a výrobcovia vyhradených 

výrobkov, ktorí si plnia vyhradené povinnosti individuálne,“. 

5. 

V § 32 odseky 28 a 29 znejú: 

„(28) 

Trhový podiel výrobcu elektrozariadenia je percentuálny podiel množstva elektrozariadení kategórie 

podľa prílohy č. 6 druhej časti uvedených výrobcom elektrozariadení na trh v danom kalendárnom 
roku k celkovému množstvu elektrozariadení v danej kategórii podľa prílohy č. 6 druhej časti 

uvedených na trh v danom kalendárnom roku. Do výpočtu trhového podielu výrobcu elektrozariadenia 
vstupujú len množstvá elektrozariadení, z ktorých sa stane elektroodpad z domácností. 

(29) 

Zberový podiel výrobcu elektrozariadení kategórie podľa prílohy č. 6 druhej časti pre príslušný 
kalendárny rok je súčin celkového množstva vyzbieraného elektroodpadu z domácností v Slovenskej 

republike pochádzajúceho z elektrozariadení z kategórie podľa prílohy č. 6 druhej časti v 
predchádzajúcom kalendárnom roku a trhového podielu výrobcu elektrozariadení v danej kategórii 

podľa prílohy č. 6 druhej časti za predchádzajúci kalendárny rok.“. 

6. 

V § 44 ods. 7 sa slová „vzťahuje aj“ nahrádzajú slovom „nevzťahuje“. 

7. 

V § 52 odsek 24 znie: 

„(24) 

Trhový podiel výrobcu obalov pre príslušný kalendárny rok je percentuálny podiel množstva obalov 
uvedených na trh výrobcom obalov v predchádzajúcom kalendárnom roku k celkovému množstvu 

obalov uvedených na trh v predchádzajúcom kalendárnom roku; do celkového množstva obalov 

uvedených na trh v predchádzajúcom kalendárnom roku sa nezapočítavajú množstvá obalov uvedených 

na trh výrobcom obalov, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne. Do množstva obalov podľa 

prvej vety sa započítava celkové množstvo spotrebiteľských obalov, skupinových obalov a prepravných 
obalov.“. 

8. 

V § 52 ods. 25 sa za slovami „odpady z obalov“ vypúšťa čiarka a slová „ktoré sú súčasťou 
komunálnych odpadov“. 

9. 

V § 52 ods. 30 sa za slová „Slovenskej republiky“ vkladajú slová „v predchádzajúcom kalendárnom 

roku, a to najneskôr do 20. marca“. 



 

 

 Právny predpis Zmena Účinnosť od 
10. 

Za § 135c sa vkladá § 135d, ktorý vrátane nadpisu znie: 

„§ 135d 

  

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. augusta 2018 
(1) 

Trhový podiel výrobcu elektrozariadenia pre rok 2018 je percentuálny podiel množstva 
elektrozariadení kategórie podľa prílohy č. 6 prvej časti a členenia podľa vykonávacieho predpisu [§ 

105 ods. 3 písm. k)] uvedených výrobcom elektrozariadení na trh v danom kalendárnom roku k 

celkovému množstvu elektrozariadení v danej kategórii podľa prílohy č. 6 prvej časti a členenia podľa 
vykonávacieho predpisu [§ 105 ods. 3 písm. k)] uvedených na trh v danom kalendárnom roku. Do 

výpočtu trhového podielu výrobcu elektrozariadenia vstupujú len množstvá elektrozariadení, z ktorých 

sa stane elektroodpad z domácností. 
(2) 

Zberový podiel výrobcu elektrozariadenia pre rok 2018 je súčin celkového množstva vyzbieraného 
elektroodpadu z domácností v Slovenskej republike pochádzajúceho z elektrozariadení z kategórie 

podľa prílohy č. 6 prvej časti a členenia podľa vykonávacieho predpisu [§ 105 ods. 3 písm. k)] v 

predchádzajúcom kalendárnom roku a trhového podielu výrobcu elektrozariadení z kategórie podľa 
prílohy č. 6 prvej časti a členenia podľa vykonávacieho predpisu [§ 105 ods. 3 písm. k)] za 

predchádzajúci kalendárny rok. 
(3) 

Výrobca elektrozariadenia, ktorý je zapísaný v Registri výrobcov vyhradeného výrobku podľa 

doterajších predpisov, je povinný požiadať o zápis do Registra výrobcov vyhradeného výrobku pre 
kategórie elektrozariadení podľa prílohy č. 6 druhej časti do 31. decembra 2018. 

(4) 

Výrobca elektrozariadenia, ktorý od 15. augusta 2018 do 31. decembra 2018 prvýkrát uvedie 
elektrozariadenie na trh v Slovenskej republike, je povinný požiadať o zápis do Registra výrobcov 

vyhradeného výrobku podľa § 30 ods. 1 pre kategórie elektrozariadení podľa prílohy č. 6 prvej časti a 
druhej časti. 

(5) 

Výrobca elektrozariadenia, ktorý prvýkrát uvedie elektrozariadenie na trh v Slovenskej republike po 1. 
januári 2019, je povinný požiadať o zápis do Registra výrobcov vyhradeného výrobku podľa § 30 ods. 

1 pre kategórie elektrozariadení podľa prílohy č. 6 druhej časti.“. 

 

 

 


