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 Zákony  

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

zákonov 

Tento zákon upravuje: 
a) povinnosti podnikateľa, ktorý nakladá s kontrolovanou látkou, s novou látkou, s výrobkami a 

zariadeniami,  
b) vydávanie certifikátov o odbornej spôsobilosti a odbornú spôsobilosť osôb na vydávanie 

odborných posudkov,  
c) spôsob nakladania s kontrolovanou látkou, 
d) pôsobnosť orgánov štátnej správy, 
e) zodpovednosť za porušenie povinností uložených týmto zákonom alebo osobitným 

predpisom.  
  

Zákon MŽP SR č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov 

Tento zákon upravuje: 

a) 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 k Rámcovému dohovoru Organizácie Spojených 
národov o zmene klímy, ktoré podporuje znižovanie emisií skleníkových plynov ekonomicky 
výhodným spôsobom,  

b) práva a povinnosti toho, kto prevádzkuje alebo riadi stacionárnu prevádzku, prevádzkovateľov 
lietadiel a ostatných účastníkov systému obchodovania,  

c) pôsobnosť orgánov štátnej správy. 
  

Zákon MŽP SR č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov 

Tento 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. 
  

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/139/#prilohy.priloha-priloha_b.oznacenie


 

Vyhlášky 

Vyhláška MŽP SR 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  

  

Vyhláška MŽP SR č. 271/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú kritériá trvalej udržateľnosti a ciele na 

zníženie emisií skleníkových plynov z pohonných látok 

  

Vyhláška MŽP SR č. 314/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o fluórovaných skleníkových plynoch 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 Oznámenia  

Oznámenie MZ SR č. 343/1998 Z. z. o Kodanskom dodatku k Montrealskému protokolu o látkach, 

ktoré porušujú ozónovú vrstvu 

  

Oznámenie MZ SR  č. 140/2000 Z. z. o prijatí Dodatku k Montrealskému protokolu o látkach, ktoré 

porušujú ozónovú vrstvu 

 

Oznámenie MZ SR 226/2006 Z. z. o uzavretí Viedenského dohovoru o ochrane ozónovej vrstvy 
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