
 

 

Legislatívne zmeny a úpravy v životnom prostredí:  4. Q. 2017  

 
 Právny predpis Zmena Účinnosť od 
1. 246/2017 Z. z.  

VYHLÁŠKA Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, 

z 12. júna 2017, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia 

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

 
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 105 ods. 3 písm. 

c), d), f), g), i), k), l) a n) 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. 366/2015 Z. z. o evidenčnej 

povinnosti a ohlasovacej povinnosti sa mení a dopĺňa takto: 

1. 

V § 3 sa vypúšťajú odseky 3 a 4. 

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 3. 

2. 

§ 4, 5 a 12 sa vypúšťajú. 

3. 

V § 15 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Evidencia podľa odseku 1 sa vzťahuje aj na plastové tašky, 

ktoré sa evidujú samostatne v rozsahu údajov potrebných na vypracovanie ohlásenia, ktorého vzor je 

uvedený v prílohe č. 16 tabuľke č. 1a.“. 

4. 

V § 15 ods. 5 a § 16 ods. 4 sa vypúšťa slovo „súhrnne“. 

5. 

Za § 23 sa vkladá § 23a, ktorý vrátane nadpisu znie: 

„§ 23a 
  

Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 15. októbra 2017 
Ohlasovacia povinnosť o údajoch z evidencie o plastových taškách za rok 2017 sa plní za mesiace 

október až december.“. 

Táto vyhláška 

nadobúda účinnosť 

15. októbra 2017. 

2. 292/2017 Z. z.  

ZÁKON z 18. októbra 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 a ktorým sa menia a 

dopĺňajú niektoré zákony 

Tento zákon 

nadobúda účinnosť 1. 

decembra 2017 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/366/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/79/#paragraf-105.odsek-3.pismeno-c
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/79/#paragraf-105.odsek-3.pismeno-c
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/79/#paragraf-105.odsek-3.pismeno-d
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/79/#paragraf-105.odsek-3.pismeno-f
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/79/#paragraf-105.odsek-3.pismeno-g
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/2015/79/#paragraf-105.odsek-3.pismeno-n
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/366/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/79/


 

 

 Právny predpis Zmena Účinnosť od 
 okrem čl. I bodov 1 

až 27, § 20 ods. 1, 2, 

4 až 8 v bode 28, 

bodov 29 až 241, 243 

až 247, čl. II až IV, 

čl. V bodov 2 až 9 a 

čl. VI až IX, ktoré 

nadobúdajú účinnosť 

1. januára 2018 a 

okrem čl. I § 20 ods. 

3 v bode 28, ktorý 

nadobúda účinnosť 1. 

januára 2023. 
3. 293/2017 Z. z.  

ZÁKON zo 17. októbra 2017, 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 

 

 

 

Tento zákon 

nadobúda účinnosť 1. 

decembra 2017. 

4. 296/2017 Z. z.  

VYHLÁŠKA Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 20. novembra 

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

republiky č. 244/2016 Z. z. o kvalite ovzdušia 

 
Čl. I 

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 244/2016 Z. z. o kvalite ovzdušia 

sa mení a dopĺňa takto: 

1. 

V § 1 písm. a) sa za slová „výstražné prahy,“ vkladajú slová „podmienky na vydanie oznámenia o 

vzniku smogovej situácie a oznámenia o jej pominutí a výstrahy pred závažnou smogovou situáciou a 
oznámenia o jej zrušení,“. 

2. 

V § 2 odsek 10 znie: 

„(10) 

Táto vyhláška 

nadobúda účinnosť 1. 

decembra 2017. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2010/137/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2016/244/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2016/244/


 

 

 Právny predpis Zmena Účinnosť od 
Informačné prahy, výstražné prahy a podmienky na vydanie oznámenia o vzniku smogovej situácie, 

oznámenia o pominutí smogovej situácie, výstrahy pred závažnou smogovou situáciou a oznámenia o 

zrušení výstrahy pred závažnou smogovou situáciou sú uvedené v prílohe č. 10.“. 
3. 

V prílohe č. 1 časti B tabuľke v stĺpci „Limitná hodnota“ pri znečisťujúcej látke SO2 pre priemerované 

obdobie 1 h sa slová „4-krát“ nahrádzajú slovami „24-krát“. 

4. 

V prílohe č. 6 časti A tabuľke v prvom stĺpci sa nad slovom „merania“ odkaz „4)“ nahrádza odkazom 

„3a)“. 

Poznámka pod tabuľkou 3a znie: 
„3a) Indikatívne merania pre SO2, NO2, NOX, CO, benzén, častice PM10, častice PM2,5, Pb, ozón a 
súvisiace NO a NO2 sú merania, ktoré spĺňajú menej prísne ciele v kvalite údajov, ako sa vyžaduje pri 

stálych meraniach.“. 
5. 

V prílohe č. 6 časti A v poznámkach vo štvrtom bode sa za slová „Indikatívne merania“ vkladajú slová 

„pre BaP, As, Cd, Ni, PAH, plynnú ortuť a celkovú depozíciu“. 
5. 315/2017 Z. z.  

VYHLÁŠKA Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 11.12. 2017, 

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky 

č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení 

neskorších predpisov 

 

Táto vyhláška 

nadobúda účinnosť 

19. decembra 2017. 

6. 316/2017 Z. z.  

VYHLÁŠKA Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 11. decembra 

2017, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky 

č. 411/2012 Z. z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia 

a kvality ovzdušia v ich okolí 

 

Táto vyhláška 

nadobúda účinnosť 

19. decembra 2017. 

7. 317/2017 Z. z.  

VYHLÁŠKA Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 11. decembra 

2017, 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 

 

 

Táto vyhláška 

nadobúda účinnosť 

6. júla 2018. 

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2012/410/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2012/411/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2013/465/


 

 

 Právny predpis Zmena Účinnosť od 
8. 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 

 
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. 

9. 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. 

 

Táto vyhláška 

nadobúda účinnosť 1. 

januára 2018. 

10. 322/2017 Z. z.  

VYHLÁŠKA Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky zo 7. decembra 

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

republiky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o 

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/2015/365/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/366/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/371/


 

 

 Právny predpis Zmena Účinnosť od 

odpadoch 

 
11. 323/2017 Z. z.   

VYHLÁŠKA Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, zo 7. decembra 

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

republiky č. 372/2015 Z. z. o skládkovaní odpadov a dočasnom uskladnení kovovej ortuti 

 
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 105 ods. 3 písm. g) 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. 372/2015 Z. z. o skládkovaní 

odpadov a dočasnom uskladnení kovovej ortuti sa mení a dopĺňa takto: 

1. 

V § 10 sa slová „kovová ortuť“ vo všetkých tvaroch nahrádza slovami „odpadová ortuť“ v príslušnom 

tvare. 

2. 

§ 10 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie: 

„(11) 

Odseky 1 až 10 sa vzťahujú aj na úložisko trvalého uskladnenia odpadovej ortuti.“. 
ČI. II 

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2018. 

 

Táto vyhláška 

nadobúda účinnosť 1. 

januára 2018. 

12. 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 

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/2015/372/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/79/#paragraf-105.odsek-3.pismeno-g
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/79/#paragraf-105.odsek-3.pismeno-g
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/372/
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 
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 

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.“. 
 

 
13. 332/2017 Z. z.   

ZÁKON z 29. novembra 2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 414/2012 Z. z. o 

obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 587/2004  

Tento zákon 

nadobúda účinnosť 1. 

januára 2018 okrem 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2012/414/


 

 

 Právny predpis Zmena Účinnosť od 

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

neskorších predpisov 

 

čl. I bodov 2, 7 až 9, 

11, § 26 ods. 1 písm. 

t) v 12. bode, bodov 

14, 15, § 27 ods. 1 

písm. m) v 16. bode a 

§ 31 ods. 6 a 7 v 17. 

bode, ktoré 

nadobúdajú účinnosť 

1. mája 2018. 

 


