
Zoznam legislatívnych predpisov v kapitole Zmena klímy 

Aktualizované k 9. 9. 2020 

Zákon č. 296/2019 Z. z., 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 
 
Zákon č. 332/2017 Z. z., 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 
 
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  
 
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  

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. 
 
Vyhláška MŽP SR č. 197/2018 Z. z., 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. 
 
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 
 
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. 
 
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 
 
Zákon NR SR č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov 
 
 
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  
 
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 343/1998 Z. z. o 
Kodanskom dodatku 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. 
 
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí SR č. 226/2006 Z. z. o uzavretí Viedenského 
dohovoru o ochrane ozónovej vrstvy 
 
 
 


