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Zákon 348/2015 Z.z. z 12. novembra 2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 286/2009 Z. z. 
o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní 
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov  

Zákon č. 399/2014 Z.z. z 2. decembra 2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 414/2012 Z. z. 
o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa 
menia a dopĺňajú niektoré zákony 

Zákon č. 414/2012 Z. z. z 28. novembra 2012 o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov Tento zákon upravuje obchodovanie s emisnými kvótami 
skleníkových plynov v Slovenskej republike, medzi osobami registrovanými v Slovenskej 
republike a v Európskej únii a osobami registrovanými v krajinách uvedených v prílohe B 
Kjótskeho protokolu, ktoré podporuje znižovanie emisií skleníkových plynov ekonomicky 
výhodným spôsobom; obchodovanie s emisnými kvótami znečisťujúcich látok; práva a 
povinnosti toho, kto prevádzkuje alebo riadi stacionárnu prevádzku prevádzkovateľov 
lietadiel, ostatných účastníkov schémy obchodovania a ostatných účastníkov systému 
obchodovania a pôsobnosť orgánov štátnej správy. 

  
Zákon MŽP SR č. 321/2012 Z.z. o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov 

Zákon NR SR č. 572/2004 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení zákona č. 733/2004 Z. z., zákona č. 117/2007 Z. z., zákona č. 
515/2008 Z.z ., zákona č. 136/2010 Z. z. a zákona č. 137/2010 Z. z. ruší čl. II. 
Zákon upravuje obchodovanie s emisnými kvótami skleníkových plynov v SR, v Európskej 
únii a medzi osobami registrovanými v SR a osobami registrovanými v krajinách uvedených v 
prílohe B Kjótskeho protokolu, ktoré podporuje znižovanie emisií skleníkových plynov 
ekonomicky výhodným spôsobom, obchodovanie s emisnými kvótami znečisťujúcich látok, 
práva a povinnosti prevádzkovateľov prevádzok, ostatných účastníkov schémy obchodovania 
a ostatných účastníkov systému obchodovania, pôsobnosť orgánov štátnej správy. 
 
Vyhláška MŽP SR 191/2017 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného 
prostredia Slovenskej republiky č. 271/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú kritériá trvalej 
udržateľnosti a ciele na zníženie emisií skleníkových plynov z pohonných látok 
 
Vyhláška 382/2016 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia 
Slovenskej republiky č. 314/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o fluórovaných 
skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
 
Vyhláška MŽP SR č. 10/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje účel využitia výnosov z predaja 
kvót v dražbách 
 



Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 711/2004 Z. z., ktorou sa vykonávajú 
niektoré ustanovenia zákona o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov 
Táto vyhláška ustanovuje podrobnosti o náležitostiach žiadosti o vydanie oprávnenia na 
overovanie správ o emisiách skleníkových plynov z prevádzky počas predchádzajúceho 
kalendárneho roka, preukazovaní a overovaní splnenia predpokladov na vydanie oprávnenia. 
 
Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 131/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú 
národné emisné stropy a celkové množstvo kvót znečisťujúcich látok v znení vyhlášky č. 
203/2008 Z.z . a vyhlášky č. 159/2010 Z. z. 
Vyhláška ustanovuje národné emisné stropy oxidov síry vyjadrených ako oxid siričitý ( na 
roky 2007, 2008, 2009, 2010); národné emisné stropy oxidov dusíka vyjadrených ako oxid 
dusičitý na rok 2010; národné emisné stropy amoniaku na rok 2010; národné emisné stropy 
prchavých organických zlúčenín na rok 2010; celkové množstvo kvót oxidov síry vyjadrených 
ako oxid siričitý v tonách na roky 2011 a 2012 (príloha č.1); celkové množstvo kvót oxidov 
síry vyjadrených ako oxid siričitý na roky 2009 a 2010 (príloha č.2). 
 
Zákon NR SR č. 76/1998 Z. z. o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o doplnení zákona č. 
455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, 
v znení zákona č. 408/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 525/2003 Z. z., zákona 
č. 364/2004 Z. z., zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z. a zákona č. 515/2008 Z. 
z. 
Zákon upravuje povinnosti právnických osôb a fyzických osôb, ktoré nakladajú s látkami 
poškodzujúcimi ozónovú vrstvu Zeme a výrobkami; pôsobnosť orgánov štátnej správy a 
zodpovednosť za porušenie povinností uložených právnym aktom Európskych spoločenstiev a 
Európskej únie a týmto zákonom s cieľom obmedziť možnosti úniku látok poškodzujúcich 
ozónovú vrstvu Zeme do ovzdušia. 
 
Zákon NR SR č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov 
Zákon upravuje povinnosti fyzických osôb a právnických osôb, ktoré nakladajú s 
fluórovanými skleníkovými plynmi, výrobkami a zariadeniami, pôsobnosť orgánov štátnej 
správy a zodpovednosť za porušenie povinností uložených týmto zákonom alebo osobitným 
predpisom. 
 
Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 283/1998 Z. z., ktorou sa vykonáva 
zákon o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o 
živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení 
vyhlášky č. 437/2000 Z. z. Vyhláška ustanovuje odbornú spôsobilosť na vydávanie 
odborných posudkov, odbornú spôsobilosť na nakladanie s látkami, oznamovanie údajov o 
látkach a výrobkoch, podrobnosti o spôsobe nakladania s látkou. V prílohách sa uvádza 
rozsah požadovaného technického vybavenia na vykonávanie činností, oznamovanie údajov o 
nakladaní s látkami a výrobkami, metódy používané pri oprave chladiarenských zariadení s 
látkou. 
 
 
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 343/1998 Z. z. o 
Kodanskom dodatku k Montrealskému protokolu o látkach, ktoré porušujú ozónovú 
vrstvu Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 25. novembra 1992 
bol v Kodani na 4. zasadnutí zmluvných strán Montrealského protokolu o látkach, ktoré 



porušujú ozónovú vrstvu prijatý Kodanský dodatok k Montrealskému protokolu o látkach, 
ktoré porušujú ozónovú vrstvu. 
 
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 140/2000 Z.z. o 
prijatí Dodatku k Montrealskému protokolu o látkach , ktoré porušujú ozónovú vrstvu 
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že na 9. schôdzke zmluvných 
strán 15. až 17. septembra 1997 v Montreale bol prijatý Dodatok k Montrealskému protokolu 
o látkach, ktoré porušujú ozónovú vrstvu. 
 
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí SR č. 226/2006 Z. z. o uzavretí Viedenského 
dohovoru o ochrane ozónovej vrstvy 
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 22. marca 1985 bol vo 
Viedni uzavretý Viedenský dohovor o ochrane ozónovej vrstvy. 
 
 
 


