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321
ZÁKON
z 19. septembra 2012
o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
§1
Predmet zákona
Tento zákon upravuje
a) povinnosti podnikate¾a,1) ktorý nakladá s kontrolovanou látkou,2) s novou látkou,3) s výrobkami a zariadeniami,4)
b) vydávanie certifikátov o odbornej spôsobilosti a odbornú spôsobilos osôb na vydávanie odborných posudkov,
c) spôsob nakladania s kontrolovanou látkou,
d) pôsobnos orgánov tátnej správy,
e) zodpovednos za poruenie povinností uloených
týmto zákonom alebo osobitným predpisom.5)
§2
Nakladanie s kontrolovanou látkou,
novou látkou, výrobkami a zariadeniami
(1) Nakladaním s kontrolovanou látkou sa rozumie
jej výroba,6) dovoz,7) vývoz,8) uvedenie na trh,9)
pouitie,10) odber, zhodnotenie,11) recyklácia,12) regenerácia13) alebo ich znekodnenia.
(2) Nakladaním s výrobkami a zariadeniami sa rozumie ich výroba, dovoz, vývoz, uvedenie na trh, prevádzka, intalácia, údrba, servis alebo znekodnenie.
(3) Naklada s kontrolovanou látkou, novou látkou
alebo s výrobkami a zariadeniami môe podnikate¾, ak
spåòa podmienky ustanovené týmto zákonom a osobitným predpisom.5)
1

(4) Na nakladanie s kontrolovanou látkou sa
nevzahuje osobitný predpis;14) to neplatí, ak osobitný
predpis15) alebo tento zákon neustanovujú inak a ak ide
o znekodòovanie
a) kontrolovanej látky, ktorú nemono recyklova alebo regenerova,
b) odpadu vzniknutého z procesu recyklácie a regenerácie kontrolovanej látky.
§3
Súhlas a vyjadrenie
(1) Súhlas alebo vyjadrenie sa vydá podnikate¾ovi, ktorý
a) má oprávnenie podnika,
b) má materiálovo-technické vybavenie na
1. prevádzkovanie zariadenia na recykláciu a regeneráciu kontrolovanej látky,
2. prevádzkovanie stabilného zariadenia na odber
kontrolovanej látky,
3. skladovanie halónov16) na kritické pouitie,17)
4. prevádzkovanie zariadenia na znekodòovanie
kontrolovanej látky.
(2) Ak je podnikate¾om právnická osoba, iados o súhlas alebo vyjadrenie obsahuje
a) obchodné meno, sídlo, identifikaèné èíslo,
b) druh, úèel, miesto a plánované zaèatie èinnosti, na
ktorú sa iada súhlas alebo vyjadrenie,
c) ïalie údaje pod¾a jednotlivých èinností uvedené
v prílohe è. 1.
(3) Ak je podnikate¾om fyzická osoba, iados o súhlas alebo vyjadrenie obsahuje
a) meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu alebo
miesto podnikania, ak je odliné od trvalého pobytu,
a identifikaèné èíslo,

) Èl. 3 ods. 26 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 1005/2009 zo 16. septembra 2009 o látkach, ktoré pokodzujú ozónovú
vrstvu (Ú. v. EÚ L 286, 31. 10. 2009) v platnom znení.
2
) Èl. 3 ods. 4 nariadenia (ES) è. 1005/2009 v platnom znení.
3
) Èl. 3 ods. 10 nariadenia (ES) è. 1005/2009 v platnom znení.
4
) Èl. 3 ods. 31 nariadenia (ES) è. 1005/2009 v platnom znení.
5
) Nariadenie (ES) è. 1005/2009 v platnom znení.
6
) Èl. 3 ods. 14 nariadenia (ES) è. 1005/2009 v platnom znení.
7
) Èl. 3 ods. 18 nariadenia (ES) è. 1005/2009 v platnom znení.
8
) Èl. 3 ods. 19 nariadenia (ES) è. 1005/2009 v platnom znení.
9
) Èl. 3 ods. 20 nariadenia (ES) è. 1005/2009 v platnom znení.
10
) Èl. 3 ods. 21 nariadenia (ES) è. 1005/2009 v platnom znení.
11
) Èl. 3 ods. 23 nariadenia (ES) è. 1005/2009 v platnom znení.
12
) Èl. 3 ods. 24 nariadenia (ES) è. 1005/2009 v platnom znení.
13
) Èl. 3 ods. 25 nariadenia (ES) è. 1005/2009 v platnom znení.
14
) Zákon è. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
15
) Èl. 22 nariadenia (ES) è. 1005/2009 v platnom znení.
16
) Èl. 3 ods. 6 nariadenia (ES) è. 1005/2009 v platnom znení.
17
) Èl. 13 ods. 1 nariadenia (ES) è. 1005/2009 v platnom znení.
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b) druh, úèel, miesto a plánované zaèatie èinnosti, na
ktorú sa iada súhlas alebo vyjadrenie,
c) ïalie údaje pod¾a jednotlivých èinností uvedené
v prílohe è. 1.

povinnosti a osobitné technické podmienky èinnosti
v súlade s monosami najlepích dostupných
techník20) s prihliadnutím na primeranos výdavkov na
ich obstaranie a prevádzku.

(4) K iadosti o súhlas alebo o vyjadrenie pod¾a odsekov 2 a 3 sa prikladá
a) ivnostenské oprávnenie alebo iné podnikate¾ské
oprávnenie na vykonávanie èinnosti, ktorá je zapísaná do obchodného registra,
b) dokumentácia alebo popis technologického postupu
na èinnosti uvedené v odseku 6,
c) kópia vyhlásenia o zhode s technickými predpismi,
ak ide o urèený výrobok.18)

(10) Ministerstvo alebo obvodný úrad rozhodnutím
zruí súhlas pod¾a odseku 6 tomu, kto nedodriava
podmienky v òom urèené alebo poruí povinnosti ustanovené týmto zákonom a osobitným predpisom.5)

(5) K iadosti o súhlas alebo o vyjadrenie sa prikladá
odborný posudok vydaný odborne spôsobilou osobou
pod¾a § 6 a vyjadrenie obce k plánovanému umiestneniu prevádzky a k plánovanému vykonávaniu èinnosti.
(6) Súhlas vydáva na základe iadosti
a) Ministerstvo ivotného prostredia Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo) na
1. prevádzkovanie zariadenia na recykláciu a regeneráciu kontrolovanej látky,
2. prevádzkovanie stabilného zariadenia na odber
kontrolovanej látky; odberom kontrolovanej látky
sa rozumie jej odèerpanie z výrobku, zo zariadenia alebo z nádoby pouívanej na prepravu alebo
skladovanie kontrolovanej látky,
3. skladovanie halónov na kritické pouitie,
b) Obvodný úrad ivotného prostredia (ïalej len obvodný úrad) na skladovanie kontrolovanej látky od
1 000 kg vrátane, okrem skladovania halónov na kritické pouitie.
(7) Vyjadrenie vydáva na základe iadosti
a) ministerstvo k zriaïovaniu a zmene stavieb na
1. recykláciu a regeneráciu kontrolovanej látky,
2. odber kontrolovanej látky,
3. znekodòovanie kontrolovanej látky,
4. skladovanie halónov na kritické pouitie,
5. výrobu kontrolovanej látky alebo výrobkov,
b) ministerstvo k prevádzkovaniu zariadenia na znekodòovanie kontrolovanej látky,
c) obvodný úrad k zriaïovaniu a zmene stavieb na
skladovanie kontrolovanej látky od 1 000 kg vrátane, okrem skladovania halónov na kritické pouite.
(8) Vyjadrenie pod¾a odseku 7 písm. a) a c) je záväzným stanoviskom v konaniach pod¾a osobitného predpisu,19) pre toto konanie je dotknutým orgánom tátnej
správy obvodný úrad.
(9) Ministerstvo alebo obvodný úrad urèí v súhlase
alebo vo vyjadrení úèel a èas, na ktoré sa vydávajú;
pod¾a potreby urèí aj údaje o druhu a mnostve kontrolovanej látky a výrobkov, ktoré sú predmetom èinnosti,
18

§4
Evidencia a oznamovacia povinnos
(1) Podnikate¾, ktorý prevádzkuje chladiace alebo klimatizaèné zariadenie, tepelné èerpadlo alebo protipoiarny systém s obsahom kontrolovanej látky, a podnikate¾,
ktorý pouíva regenerované alebo recyklované neúplne
halogénované chlórfluórované uh¾ovodíky na údrbu alebo na servis, vedie evidenciu pod¾a osobitného predpisu.21)
(2) Evidenciu o kontrolovaných látkach, výrobkoch
a zariadeniach vedie podnikate¾, ktorý
a) dováa, vyváa alebo uvádza na trh kontrolovanú
látku alebo novú látku,
b) dováa, vyváa alebo uvádza na trh výrobky alebo zariadenia,
c) zhodnocuje alebo pouíva kontrolovanú látku,
d) znekodòuje kontrolovanú látku,
e) prevádzkuje zariadenie na recykláciu kontrolovanej
látky alebo na regeneráciu kontrolovanej látky,
f) vykonáva údrbu alebo servis zariadení.
(3) Podnikate¾ vedie evidenciu tak, aby z nej bolo zrejmé, kde a v akom mnostve sa kontrolovaná látka, nová
látka, výrobky a zariadenia nachádzajú a ako sa s nimi
nakladá; záznamy podnikate¾ uchováva najmenej pä
rokov od nakladania s kontrolovanou látkou, novou
látkou, výrobkami a zariadeniami.
(4) Podnikate¾, ktorý dováa, vyváa alebo uvádza na
trh kontrolovanú látku, výrobky a zariadenia, znekodòuje kontrolovanú látku alebo prevádzkuje zariadenie
na recykláciu kontrolovanej látky alebo na regeneráciu
kontrolovanej látky, je povinný oznámi ministerstvu
údaje o nakladaní s kontrolovanou látkou, výrobkami
a zariadeniami na tlaèive, ktorého vzor je uvedený v prílohe è. 2, alebo na zhodných tlaèových výstupoch z elektronického spracovania dát kadoroène do 31. januára.
(5) Podnikate¾, ktorý vykonáva údrbu alebo servis
zariadení, kontroly úniku, zhodnocuje alebo pouíva
kontrolovanú látku, je povinný na základe evidencie
oznámi
certifikaènému
orgánu
urèenému
ministerstvom22) údaje o nakladaní s kontrolovanou
látkou, výrobkami a zariadeniami v poskytovanom
elektronickom informaènom systéme pod¾a osobitného
predpisu23) kadoroène do 31. januára.

) § 9 a 13 zákona è. 264/1999 Z. z. o technických poiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
19
) § 140b zákona è. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorích predpisov.
20
) § 5 zákona è. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole zneèisovania ivotného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
21
) Èl. 11 ods. 7 a èl. 23 ods. 3 nariadenia (ES) è. 1005/2009 v platnom znení.
22
) § 6 ods. 7 a 12 zákona è. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
23
) Príloha è. 3 k vyhláke Ministerstva ivotného prostredia Slovenskej republiky è. 314/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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§5
Certifikát o odbornej spôsobilosti
(1) Podnikate¾, ktorý získal certifikát o odbornej spôsobilosti pod¾a osobitného predpisu,24) môe vykonáva
a) servis a údrbu chladiacich a klimatizaèných zariadení
a tepelných èerpadiel s obsahom kontrolovanej látky,
b) servis, údrbu a revízie protipoiarnych systémov a hasiacich prístrojov s obsahom kontrolovanej látky,
c) kontrolu úniku kontrolovanej látky zo zariadenia,
d) prevádzkovanie zariadenia na recykláciu kontrolovanej látky alebo na regeneráciu kontrolovanej látky,
e) zhodnotenie kontrolovanej látky a odber kontrolovanej látky vrátane plnenia tlakových nádob na plyn
s obsahom kontrolovanej látky,
f) znekodòovanie kontrolovanej látky vrátane podnikania v oblasti nakladania s odpadmi s obsahom
kontrolovanej látky,
g) uvádzanie na trh kontrolovanej látky.
(2) Certifikát o odbornej spôsobilosti je osobitnou
poiadavkou prevádzkovania ivnosti pod¾a osobitného
predpisu.25)
(3) Rozsah poadovaných technických prostriedkov
a vybavenia potrebného na vykonávanie èinností uvedených v odseku 1 je uvedený v prílohe è. 3.
§6
Odborná spôsobilos na
vydávanie odborných posudkov
(1) Odborný posudok pod¾a tohto zákona vydáva odborne spôsobilá fyzická osoba alebo odborne spôsobilá
fyzická osoba  podnikate¾, ktorá získala odbornú spôsobilos na vydávanie odborných posudkov.
(2) Odborne spôsobilá právnická osoba môe vyda
odborný posudok len prostredníctvom odborne spôsobilej fyzickej osoby, ktorú zamestnáva.
(3) Kvalifikaènými predpokladmi osoby oprávnenej
vydáva odborné posudky je
a) vysokokolské vzdelanie strojárskeho, stavebného
a chemického zamerania, aspoò 1. stupòa a najmenej päroèná odborná prax v uvedenom zameraní
a s nakladaním s kontrolovanou látkou, výrobkami
alebo zariadeniami, alebo
b) úplné stredné odborné vzdelanie technického zamerania a najmenej desaroèná odborná prax v uvedenom zameraní a s nakladaním s kontrolovanou látkou, výrobkami alebo zariadeniami.
(4) Overenie odbornej spôsobilosti na vydávanie odborných posudkov sa vykonáva na základe iadosti
o overenie odbornej spôsobilosti na vydávanie odborných posudkov, ktorú podáva fyzická osoba, fyzická
osoba  podnikate¾ a právnická osoba ministerstvu.
(5) iados o overenie odbornej spôsobilosti na vydávanie odborných posudkov pre fyzickú osobu musí obsahova
24
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a) meno a priezvisko, titul, dátum a miesto narodenia,
miesto trvalého pobytu,
b) vymedzenie odboru èinnosti, v ktorom iada o overenie odbornej spôsobilosti na vydávanie odborných
posudkov,
c) kópiu dokladu preukazujúceho dostupnos informaèných prostriedkov o najlepích dostupných
technológiách a technického vybavenia na vydávanie odborných posudkov,
d) kópiu dokladu o najvyom dosiahnutom vzdelaní
a doklad o dåke odbornej praxe.
(6) iados o overenie odbornej spôsobilosti na vydávanie odborných posudkov pre fyzickú osobu  podnikate¾a musí obsahova
a) meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu alebo
miesto podnikania, ak je odliné od trvalého pobytu,
a identifikaèné èíslo,
b) vymedzenie odboru, v ktorom iada o overenie odbornej spôsobilosti na vydávanie odborných posudkov,
c) kópiu dokladu preukazujúceho dostupnos informaèných prostriedkov o najlepích dostupných
technológiách a technického vybavenia na vydávanie odborných posudkov,
d) kópiu dokladu o najvyom dosiahnutom vzdelaní
a doklad o dåke odbornej praxe.
(7) iados o overenie odbornej spôsobilosti na vydávanie odborných posudkov pre právnickú osobu musí obsahova
a) obchodné meno, miesto podnikania alebo sídlo,
predmet podnikania, právnu formu a identifikaèné
èíslo, ak je pridelené,
b) meno, priezvisko, titul, dátum a miesto narodenia,
miesto trvalého pobytu odborne spôsobilej fyzickej
osoby, ktorú právnická osoba zamestnáva a prostredníctvom ktorej bude právnická osoba vydáva odborný posudok, a náleitosti pod¾a odseku 5 písm. d),
c) vymedzenie odboru, v ktorom iada o overenie odbornej spôsobilosti na vydávanie odborných posudkov,
d) kópiu dokladu preukazujúceho dostupnos informaèných prostriedkov o najlepích dostupných
technológiách a technického vybavenia na vydávanie odborných posudkov,
e) meno, priezvisko a podpis tatutárneho orgánu, meno
a priezvisko a podpis fyzickej osoby, prostredníctvom ktorej bude vydáva odborný posudok, a odtlaèok peèiatky.
(8) Odbornú spôsobilos na vydávanie odborných posudkov overuje komisia zloená z troch èlenov, ktorých
vymenúva a odvoláva minister ivotného prostredia Slovenskej republiky. Komisia zasadá pod¾a potreby.
(9) Komisia pri overovaní odbornej spôsobilosti na
vydávanie odborných posudkov posudzuje
a) úplnos a správnos údajov a dokladov uvedených
v iadosti,
b) splnenie kvalifikaèných a odborno-technických predpokladov pod¾a údajov a dokladov uvedených v iadosti.
(10) Pri overovaní odbornej spôsobilosti na vydávanie odborných posudkov sa prihliada aj na inú odbor-

) § 6 zákona è. 286/2009 Z. z.
§ 3 vyhláky Ministerstva ivotného prostredia Slovenskej republiky è. 314/2009 Z. z.
25
) § 7 ods.1 a príloha è. 2 k zákonu è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní (ivnostenský zákon) v znení neskorích predpisov.
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nú spôsobilos fyzickej osoby26) a na preh¾ad publikaènej, vedeckej alebo inej odbornej èinnosti vo vzahu
k odboru, v ktorom iada o overenie odbornej spôsobilosti na vydávanie odborných posudkov.
(11) Osobe, ktorá splnila podmienky odbornej spôsobilosti na vydávanie odborných posudkov a uhradila
správny poplatok pod¾a osobitného predpisu,27) ministerstvo vydá na návrh komisie osvedèenie o odbornej
spôsobilosti na vydávanie odborných posudkov. Ministerstvo vydá osvedèenie do 15 dní od doruèenia návrhu
komisie.
§7
Osvedèenie o odbornej spôsobilosti na
vydávanie odborných posudkov
(1) Osvedèenie o odbornej spôsobilosti na vydávanie
odborných posudkov obsahuje
a) názov ministerstva,
b) èíslo osvedèenia o odbornej spôsobilosti na vydávanie odborných posudkov,
c) identifikaèné údaje odborne spôsobilej osoby
1. meno a priezvisko, titul, dátum a miesto narodenia, miesto trvalého pobytu fyzickej osoby, ktorá
získala osvedèenie o odbornej spôsobilosti na vydávanie odborných posudkov,
2. meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu alebo
miesto podnikania a identifikaèné èíslo fyzickej
osoby  podnikate¾a, ktorá získala osvedèenie
o odbornej spôsobilosti na vydávanie odborných
posudkov, alebo
3. názov, sídlo a identifikaèné èíslo právnickej osoby, ktorá získala osvedèenie o odbornej spôsobilosti na vydávanie odborných posudkov, a meno
a priezvisko, titul, miesto trvalého pobytu odborne spôsobilej fyzickej osoby, ktorú zamestnáva,
d) rozsah osvedèenia o odbornej spôsobilosti na vydávanie odborných posudkov,
e) èas platnosti osvedèenia o odbornej spôsobilosti na
vydávanie odborných posudkov,
f) dátum vydania osvedèenia o odbornej spôsobilosti
na vydávanie odborných posudkov,
g) podpis ministra alebo ním poverenej osoby,
h) odtlaèok úradnej peèiatky ministerstva.
(2) Osvedèenie o odbornej spôsobilosti na vydávanie
odborných posudkov platí pä rokov od jeho vydania.
(3) Na iados odborne spôsobilej osoby mono
predåi platnos osvedèenia o odbornej spôsobilosti na
vydávanie odborných posudkov najviac o pä rokov, ak
odborne spôsobilá osoba poèas platnosti osvedèenia
vykonávala èinnos, na ktorú má vydané osvedèenie
o odbornej spôsobilosti na vydávanie odborných posudkov; túto skutoènos preukáe zoznamom vydaných odborných posudkov. Platnos osvedèenia o odbornej spôsobilosti na vydávanie odborných posudkov
mono predåi len raz.
26
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(4) Platnos osvedèenia o odbornej spôsobilosti na
vydávanie odborných posudkov odborne spôsobilej fyzickej osoby zaniká
a) smrou odborne spôsobilej osoby alebo právoplatným rozhodnutím súdu o vyhlásení odborne spôsobilej osoby za màtvu,
b) právoplatným rozhodnutím súdu, ktorým bola odborne spôsobilá osoba pozbavená spôsobilosti na
právne úkony alebo ktorým bola jej spôsobilos obmedzená,
c) uplynutím platnosti osvedèenia o odbornej spôsobilosti na vydávanie odborných posudkov, ak odborne
spôsobilá osoba nepoiada o jeho predåenie najneskôr 30 dní pred uplynutím platnosti osvedèenia
o odbornej spôsobilosti na vydávanie odborných posudkov.
(5) Platnos osvedèenia o odbornej spôsobilosti na
vydávanie odborných posudkov odborne spôsobilej fyzickej osoby  podnikate¾a zaniká
a) smrou odborne spôsobilej osoby alebo právoplatným rozhodnutím súdu o vyhlásení odborne spôsobilej osoby za màtvu,
b) právoplatným rozhodnutím súdu, ktorým bola odborne spôsobilá osoba pozbavená spôsobilosti na
právne úkony alebo ktorým bola jej spôsobilos obmedzená,
c) ukonèením podnikate¾skej èinnosti,
d) uplynutím platnosti osvedèenia o odbornej spôsobilosti na vydávanie odborných posudkov, ak odborne
spôsobilá osoba nepoiada o jeho predåenie najneskôr 30 dní pred uplynutím platnosti osvedèenia
o odbornej spôsobilosti na vydávanie odborných posudkov.
(6) Platnos osvedèenia o odbornej spôsobilosti na
vydávanie odborných posudkov odborne spôsobilej
právnickej osoby zaniká
a) jej zánikom,
b) uplynutím platnosti osvedèenia o odbornej spôsobilosti na vydávanie odborných posudkov, ak odborne
spôsobilá právnická osoba nepoiada o jeho
predåenie najneskôr 30 dní pred uplynutím platnosti osvedèenia o odbornej spôsobilosti na vydávanie odborných posudkov,
c) dòom skonèenia pracovného pomeru odborne spôsobilej fyzickej osoby.
§8
Odborný posudok
(1) Odborný posudok vydáva odborne spôsobilá osoba v súlade s vydaným osvedèením o odbornej spôsobilosti na vydávanie odborných posudkov vo veciach
a) nakladania s kontrolovanou látkou,
b) nakladania s výrobkami a zariadeniami,
c) posudzovania vhodnosti zariadení na recykláciu
kontrolovanej látky alebo na regeneráciu kontrolovanej látky.

) Napríklad § 76 zákona è. 223/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov, § 16 zákona è. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmoèníkoch a prekladate¾och a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 19 zákona è. 137/2010 Z. z. o ovzduí.
27
) Poloka 170 prílohy k zákonu Národnej rady Slovenskej republiky è. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorích predpisov.
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(2) Odborný posudok obsahuje
a) názov, sídlo a identifikaèné èíslo odborne spôsobilej
právnickej osoby alebo meno, priezvisko, titul a trvalý pobyt odborne spôsobilej fyzickej osoby,
b) èíslo osvedèenia o odbornej spôsobilosti na vydávanie odborných posudkov,
c) úèas ïalích osôb na posudzovaní,
d) dôvod vypracovania odborného posudku,
e) názov, sídlo a identifikaèné èíslo iadate¾a, pre ktorého je posudok vypracovaný,
f) charakteristiku posudzovanej èinnosti,
g) postup a metódu posudzovania,
h) výsledok posudzovania,
i) závery vyplývajúce z výsledku posudzovania,
j) záver odborného posudku,
k) údaj o poète písomných vyhotovení odborného posudku,
l) dátum vydania odborného posudku, podpis a odtlaèok peèiatky odborne spôsobilej osoby, a ak ide
o právnickú osobu, aj meno, priezvisko a podpis
tatutárneho orgánu a odtlaèok úradnej peèiatky,
m) prílohy odborného posudku.
(3) Strany odborného posudku sa èíslujú a ich poèet
sa uvedie v závere odborného posudku; odborný posudok musí by zviazaný a overený podpisom a odtlaèkom
peèiatky odborne spôsobilej osoby alebo sa kadá strana autorizuje. Odborný posudok musí by vyhotovený
najmenej v troch exemplároch.
(4) Odborne spôsobilá osoba uchováva odborný posudok pä rokov od jeho vydania. Odborne spôsobilá osoba
odborný posudok nevydá, ak so zrete¾om na jej pomer
k veci, k orgánom konania, k úèastníkom konania alebo
k zástupcom mono ma pochybnos o jej nezaujatosti.
(5) Ak pre niektorý odbor pod¾a odseku 1 nie je ustanovená odborne spôsobilá osoba alebo iadna odborne
spôsobilá osoba nemôe vyda odborný posudok, môe
ministerstvo jednorazovo povoli vydanie odborného
posudku aj osobe, ktorá nie je odborne spôsobilá, ak
má na vydanie odborného posudku potrebné odborné
predpoklady pod¾a § 6 ods. 3.
(6) Náklady spojené s vydaním odborného posudku
uhrádza iadate¾.

)
)
)
31
)
30

(3) Pred odberom kontrolovanej látky treba zisti jej
druh, predpokladané mnostvo v zariadení a odborným
odhadom aj stav zneèistenia, ak je to moné. Odber
kontrolovanej látky sa vykonáva pri
a) údrbe a servise zariadení, výmene zneèistenej alebo
znehodnotenej kontrolovanej látky za recyklovanú
kontrolovanú látku alebo regenerovanú kontrolovanú látku,
b) modernizácii alebo prestavbe zariadenia na inú látku,
c) vyraïovaní zariadenia z prevádzky.
(4) Podnikate¾, ktorý prevádzkuje zariadenie s obsahom
kontrolovanej látky, zabezpeèí zhodnotenie a znekodnenie kontrolovanej látky z tohto zariadenia.
(5) Recyklovaná kontrolovaná látka alebo regenerovaná kontrolovaná látka sa môe uvies na trh alebo
poui na údrbu alebo na servis zariadení za podmienok ustanovených v osobitnom predpise.29)
(6) Zberná nádoba na kontrolovanú látku musí by
výrobcom urèená na zhodnotenie kontrolovanej látky
a musí vyhovova platným technickým normám pre tlakové nádoby.30) Zberné nádoby sa môu plni kontrolovanou látkou len na povolenú hmotnos.
(7) Pri skladovaní kontrolovanej látky sa skladové priestory èlenia na priestory na uloenie kontrolovanej látky
a) zneèistenej, urèenej na recykláciu alebo regeneráciu,
b) znehodnotenej, urèenej na znekodnenie,
c) recyklovanej,
d) regenerovanej.
§ 10
Informovanie verejnosti
Právnická osoba poverená ministerstvom sprístupòuje pre verejnos na svojom webovom sídle aktuálne
informácie o stave ozónovej vrstvy Zeme a o hodnotách
ultrafialového iarenia dopadajúceho na územie Slovenskej republiky.
§ 11

§9
Spôsob nakladania s kontrolovanou látkou

tátnu správu pod¾a tohto zákona vykonáva
a) ministerstvo,
b) obvodný úrad,
c) Slovenská inpekcia ivotného prostredia (ïalej len
inpekcia).31)

(2) Ak je pri údrbe alebo servise zariadení potrebné
otvori okruh s kontrolovanou látkou, pri ktorom by
mohlo dôjs k jej úniku a emisií, kontrolovaná látka sa
29

zo zariadenia pred otvorením okruhu odoberie do zbernej nádoby.

Orgány tátnej správy

(1) Podnikate¾, ktorý prevádzkuje chladiace alebo
klimatizaèné zariadenie, tepelné èerpadlá alebo protipoiarny systém, ktorý obsahuje kontrolovanú látku,
je povinný zabezpeèi poiadavky pod¾a osobitného
predpisu28) a prija preventívne opatrenia na zabránenie a minimalizáciu úniku a emisií kontrolovanej látky.

28
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§ 12
Ministerstvo
Ministerstvo ako orgán tátnej správy vo veciach nakladania s kontrolovanou látkou, výrobkami a zariadeniami

Èl. 23 nariadenia (ES) è. 1005/2009 v platnom znení.
Èl. 11 ods. 3, 4, 5 a 6 nariadenia (ES) è. 1005/2009 v platnom znení.
Napríklad STN 07 8304: Kovové tlakové nádoby na dopravu plynov. Prevádzkové pravidlá.
§ 9 zákona è. 525/2003 Z. z. o tátnej správe starostlivosti o ivotné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
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a) oznamuje Európskej komisii ustanovenia o sankciách uplatnite¾ných na poruenie ustanovení osobitného predpisu,5)
b) zhromaïuje údaje a vedie evidenciu o kontrolovaných látkach, výrobkoch a zariadeniach,
c) vydáva súhlas na prevádzkovanie zariadenia na recykláciu kontrolovanej látky a regeneráciu kontrolovanej látky a prevádzkovanie stabilného zariadenia
na odber kontrolovanej látky,
d) vydáva vyjadrenie k zriaïovaniu a zmene stavieb na
recykláciu kontrolovanej látky a regeneráciu kontrolovanej látky, odber kontrolovanej látky, znekodòovanie kontrolovanej látky, k skladovaniu halónov na kritické pouitie a k výrobe kontrolovanej
látky alebo výrobkov a vyjadrenie k prevádzkovaniu
zariadenia na znekodòovanie kontrolovanej látky,
e) zabezpeèuje opatrenia na propagovanie zhodnotenia, recyklácie, regenerácie a znekodòovania kontrolovanej látky,
f) vydáva súhlas na skladovanie halónov na kritické
pouitie,
g) poveruje organizáciu, ktorá sprístupòuje informácie
o stave ozónovej vrstvy Zeme,
h) zabezpeèuje prostredníctvom poverenej organizácie
predkladanie správ Európskej komisii pod¾a osobitného predpisu,32)
i) ude¾uje oprávnenia a plní úlohy pod¾a osobitného
predpisu.33)
§ 13
Obvodný úrad
Obvodný úrad
a) vydáva súhlas na skladovanie kontrolovanej látky
od 1 000 kg vrátane, okrem skladovania halónov na
kritické pouitie,
b) vydáva vyjadrenie k zriaïovaniu a zmene stavieb na
skladovanie kontrolovanej látky od 1 000 kg vrátane, okrem skladovania halónov na kritické pouitie.
§ 14
tátny dozor
(1) Inpekcia vykonáva tátny dozor vo veciach nakladania s kontrolovanou látkou, výrobkami a zariadeniami v súlade s osobitným predpisom o kontrole
v tátnej správe.34)
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subjekt je povinný umoni osobám vykonávajúcim
tátny dozor odobratie vzorky.
(4) Inpekcia uloí na odstránenie nedostatkov zistených kontrolnou èinnosou podniku opatrenia na nápravu, ak neplní povinnosti ustanovené týmto zákonom a osobitným predpisom.5)
(5) Inpekcia za poruenie povinnosti pod¾a tohto zákona a osobitného predpisu5) ukladá pokuty.
§ 15
Správne delikty
(1) Inpekcia uloí pokutu
a) od 300 eur do 7 000 eur podnikate¾ovi, ktorý
1. nesplní oznamovaciu povinnos o kontrolovanej
látke, výrobkoch a zariadeniach pod¾a § 4 ods. 4
a 5 alebo nesplní oznamovaciu povinnos voèi Európskej komisii,35)
2. nevedie alebo neuchováva evidenciu o kontrolovanej látke, výrobkoch a zariadeniach pod¾a § 4
ods. 1 a 3,
3. neoznaèí nádoby pouívané na prepravu alebo
skladovanie kontrolovanej látky, výrobky a zariadenia pod¾a osobitného predpisu,36)
b) od 7 000 eur do 34 000 eur podnikate¾ovi, ktorý
1. nevykonáva preventívne opatrenia na zabránenie
a minimalizáciu úniku a emisií kontrolovanej látky a nezabezpeèí kontrolu zariadení na únik pod¾a § 9 ods. 1,
2. nevykoná zhodnotenie kontrolovanej látky obsiahnutej v zariadení alebo nevykoná znekodnenie kontrolovanej látky a výrobkov obsahujúcich
kontrolovanú látku schválenými technológiami,15)
3. nesplní povinnos pod¾a § 14 ods. 2 alebo neumoní odobra vzorku kontrolovanej látky pod¾a
§ 14 ods. 3,
4. nevykoná opatrenia na nápravu pod¾a § 14 ods. 4,
c) od 34 000 eur do 99 600 eur podnikate¾ovi, ktorý
1. vyrába, uvádza na trh alebo pouíva kontrolovanú látku alebo novú látku, uvádza na trh výrobky
alebo zariadenia napriek zákazu a obmedzeniam
pod¾a osobitného predpisu,37)
2. vykonáva bez súhlasu alebo bez vyjadrenia, alebo
v rozpore s nimi èinnos uvedenú v § 3 ods. 6 a 7,
3. vykonáva èinnos uvedenú v § 5 ods. 1 bez certifikátu o odbornej spôsobilosti alebo v rozpore
s ním.

(2) Podnikate¾ je povinný umoni orgánom tátneho
dozoru prístup do priestorov, objektov a zariadení, na
vyiadanie predloi dokumentáciu a poskytnú pravdivé a úplné informácie súvisiace s nakladaním s kontrolovanou látkou, výrobkami a zariadeniami.

(2) Inpekcia pri rozhodovaní o výke pokuty pod¾a
odseku 1 prihliada na závanos a rozsah poruenia
povinnosti, na okolnosti, ktoré viedli k tomuto porueniu, a na èas trvania protiprávneho stavu.

(3) Osoby vykonávajúce tátny dozor sú oprávnené
na náklady kontrolovaného subjektu odobera vzorky
kontrolovanej látky na úèel ich analýzy. Kontrolovaný

(3) Ak povinný v urèenej lehote nevykoná opatrenia
na nápravu, uloí sa mu ïalia pokuta a do výky
dvojnásobku príslunej hornej hranice pokuty.

32

)
)
34
)
35
)
36
)
37
)
33

Èl. 26 nariadenia (ES) è. 1005/2009 v platnom znení.
Èl. 10 ods. 7 a 8, èl. 14 ods. 2 a 3 a èl. 17 ods. 3 nariadenia (ES) è. 1005/2009 v platnom znení.
§ 8 a 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 10/1996 Z. z. o kontrole v tátnej správe v znení neskorích predpisov.
Èl. 27 nariadenia (ES) è. 1005/2009 v platnom znení.
Èl. 7 ods. 2, èl. 8 ods. 3, èl. 10 ods. 3 a èl. 11 ods. 2, 3 a 6 nariadenia (ES) è. 1005/2009 v platnom znení.
Èlánky 4 a 13 a èlánok 24 nariadenia (ES) è. 1005/2009 v platnom znení.
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(4) Konanie o uloení pokuty mono zaèa do jedného
roka odo dòa, keï sa inpekcia dozvedela o poruení
povinnosti, najneskôr vak do troch rokov odo dòa, keï
k porueniu povinnosti dolo.
(5) Výnos pokút uloených za správne delikty pod¾a
odseku 1 je príjmom Environmentálneho fondu.38)
§ 16
Colné delikty
(1) Colného deliktu sa dopustí podnikate¾, ktorý
a) dováa alebo vyváa kontrolovanú látku bez povolenia Európskej komisie39) alebo v rozpore s ním,
b) poruí pri dovoze alebo vývoze kontrolovanej látky
alebo novej látky, výrobkov a zariadení povinnosti
ustanovené pod¾a osobitného predpisu.40)
(2) Na colné delikty pod¾a odseku 1 a ich prejednávanie sa vzahuje osobitný predpis.41)
Spoloèné, prechodné
a zruovacie ustanovenia
§ 17
Spoloèné ustanovenie
Na konanie pod¾a tohto zákona sa vzahuje veobecný predpis o správnom konaní,42) okrem náleitostí iadosti pod¾a § 3 ods. 1 a 3, vydávania vyjadrenia pod¾a
§ 3 ods. 7 a vydania osvedèenia o odbornej spôsobilosti
na vydávanie odborných posudkov pod¾a § 6 ods. 11.
§ 18
Prechodné ustanovenia
(1) Súhlas a vyjadrenie ministerstva a obvodného
úradu vydané pod¾a doterajieho predpisu sa povauje
za súhlas a vyjadrenie ministerstva a obvodného úradu
pod¾a tohto zákona.
(2) Osvedèenia o odbornej spôsobilosti na nakladanie s kontrolovanými látkami vydané pod¾a doterajieho zákona sa povaujú za osvedèenia o odbornej spôsobilosti pod¾a tohto zákona.
§ 19
Zruovacie ustanovenia
Zruujú sa:
1. zákon è. 76/1998 Z. z. o ochrane ozónovej vrstvy
Zeme a o doplnení zákona è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní (ivnostenský zákon) v znení neskorích predpisov v znení zákona è. 408/2000 Z. z.,
zákona è. 553/2001 Z. z., zákona è. 525/2003 Z. z.,
zákona è. 364/2004 Z. z., zákona è. 587/2004 Z. z.,
zákona è. 633/2004 Z. z. a zákona è. 515/2008 Z. z.,
2. vyhláka Ministerstva ivotného prostredia Slovenskej republiky è. 283/1998 Z. z., ktorou sa vykonáva
38

)
)
40
)
41
)
42
)
39
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zákon o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o doplnení
zákona è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní
(ivnostenský zákon) v znení neskorích predpisov
v znení vyhláky è. 437/2000 Z. z.
Èl. II
Zákon è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní
(ivnostenský zákon) v znení zákona è. 231/1992 Zb.,
zákona è. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 216/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 233/1995
Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 164/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 222/1996 Z. z., zákona Národnej
rady Slovenskej republiky è. 289/1996 Z. z., zákona
Národnej rady Slovenskej republiky è. 290/1996 Z. z.,
zákona è. 288/1997 Z. z., zákona è. 379/1997 Z. z., zákona è. 70/1998 Z. z., zákona è. 76/1998 Z. z., zákona
è. 126/1998 Z. z., zákona è. 129/1998 Z. z., zákona
è. 140/1998 Z. z., zákona è. 143/1998 Z. z., zákona
è. 144/1998 Z. z., zákona è. 161/1998 Z. z., zákona
è. 178/1998 Z. z., zákona è. 179/1998 Z. z., zákona
è. 194/1998 Z. z., zákona è. 263/1999 Z. z., zákona
è. 264/1999 Z. z., zákona è. 119/2000 Z. z., zákona
è. 142/2000 Z. z., zákona è. 236/2000 Z. z., zákona
è. 238/2000 Z. z., zákona è. 268/2000 Z. z., zákona
è. 338/2000 Z. z., zákona è. 223/2001 Z. z., zákona
è. 279/2001 Z. z., zákona è. 488/2001 Z. z., zákona
è. 554/2001 Z. z., zákona è. 261/2002 Z. z., zákona
è. 284/2002 Z. z., zákona è. 506/2002 Z. z., zákona
è. 190/2003 Z. z., zákona è. 219/2003 Z. z., zákona
è. 245/2003 Z. z., zákona è. 423/2003 Z. z., zákona
è. 515/2003 Z. z., zákona è. 586/2003 Z. z., zákona
è. 602/2003 Z. z., zákona è. 347/2004 Z. z., zákona
è. 350/2004 Z. z., zákona è. 365/2004 Z. z., zákona
è. 420/2004 Z. z., zákona è. 533/2004 Z. z., zákona
è. 544/2004 Z. z., zákona è. 578/2004 Z. z., zákona
è. 624/2004 Z. z., zákona è. 650/2004 Z. z., zákona
è. 656/2004 Z. z., zákona è. 725/2004 Z. z., zákona
è. 8/2005 Z. z., zákona è. 93/2005 Z. z., zákona
è. 331/2005 Z. z., zákona è. 340/2005 Z. z., zákona
è. 351/2005 Z. z., zákona è. 470/2005 Z. z., zákona
è. 473/2005 Z. z., zákona è. 491/2005 Z. z., zákona
è. 555/2005 Z. z., zákona è. 567/2005 Z. z., zákona
è. 124/2006 Z. z., zákona è. 126/2006 Z. z., zákona
è. 17/2007 Z. z., zákona è. 99/2007 Z. z., zákona
è. 193/2007 Z. z., zákona è. 218/2007 Z. z., zákona
è. 358/2007 Z. z., zákona è. 577/2007 Z. z., zákona
è. 112/2008 Z. z., zákona è. 445/2008 Z. z., zákona
è. 448/2008 Z. z., zákona è. 186/2009 Z. z., zákona
è. 492/2009 Z. z., zákona è. 568/2009 Z. z., zákona
è. 129/2010 Z. z., zákona è. 136/2010 Z. z., zákona
è. 556/2010 Z. z., zákona è. 249/2011 Z. z., zákona

Zákon è. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
Èl. 18 nariadenia (ES) è. 1005/2009 v platnom znení.
Èlánky 15 a 17 a èlánok 24 nariadenia (ES) è. 1005/2009 v platnom znení.
§ 73 a 79 zákona è. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorích predpisov.
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è. 324/2011 Z. z., zákona è. 362/2011 Z. z., zákona
è. 392/2011 Z. z., zákona è. 395/2011 Z. z., zákona
è. 251/2012 Z. z. a zákona è. 314/2012 Z. z. sa dopåòa
takto:
V prílohe è. 2  Viazané ivnosti sa v skupine è. 214
 Ostatné dopåòajú nové ivnosti s poradovým èíslom 89,
ktoré znejú:
89. Servis a údrba
certifikát
§ 5 ods. 1
chladiacich a klimatizaèných
o odbornej
zákona
zariadení a tepelných
spôsobilosti è. 321/
èerpadiel s obsahom
2012 Z. z.
kontrolovanej látky
o ochrane
ozónovej
vrstvy
Zeme
a o zmene
a doplnení
niektorých
zákonov
Servis, údrba a revízie
protipoiarnych systémov
a hasiacich prístrojov
s obsahom kontrolovanej látky
Kontrola úniku
kontrolovaných
látok zo zariadení
Prevádzkovanie zariadenia
na recykláciu
kontrolovaných látok alebo
na regeneráciu
kontrolovaných látok
Zhodnotenie kontrolovaných
látok a odber kontrolovaných
látok vrátane plnenia
tlakových nádob na plyny
s obsahom kontrolovanej
látky
Znekodòovanie
kontrolovaných látok
vrátane podnikania
v oblasti nakladania
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s odpadmi s obsahom
kontrolovanej látky
Uvádzanie kontrolovaných
látok na trh.
Èl. III
Zákon è. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových
plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa
mení a dopåòa takto:
1. V § 6 ods. 3 písm. c) sa za slová fluórovaných skleníkových plynov vkladajú slová a kontrolovaných
látok19a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 19a znie:

19a) Èl. 3 ods. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES)
è. 1005/2009 o látkach, ktoré pokodzujú ozónovú vrstvu
(Ú. v. EÚ L 286, 31. 10. 2009) v platnom znení..

2. V § 6 ods. 3 sa vypúa písmeno d).
3. V § 6 ods. 5 písm. c) sa za slová fluórovaných skleníkových plynov vkladajú slová a kontrolovaných látok.
4. V § 6 ods. 9 písm. e) sa za slová fluórovaných skleníkových plynov vkladajú slová a kontrolovaných látok.
5. V § 6 ods. 10 písm. e) sa za slová fluórovaných
skleníkových plynov vkladajú slová a kontrolovaných
látok.
6. V § 6 sa vypúa ods. 17.
7. Za § 15 sa vkladá § 15a, ktorý znie:
§ 15a
Konanie o vydanie certifikátu o odbornej spôsobilosti
zaèaté a právoplatne neukonèené do 1. novembra 2012
sa dokonèí pod¾a predpisov úèinných do 1. novembra
2012..
Èl. IV
Úèinnos
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. novembra 2012.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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Príloha è. 1
k zákonu è. 321/2012 Z. z.

NÁLEITOSTI IADOSTI
o súhlas alebo o vyjadrenie

I.

II.

Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na recykláciu a regeneráciu kontrolovanej látky [§ 3 ods. 6 písm. a)
bod 1. zákona]
1. druh kontrolovanej látky, ktorá sa bude na zariadení recyklova alebo regenerova,
2. kapacita zariadenia na recykláciu kontrolovanej látky alebo na regeneráciu kontrolovanej látky (t/rok/kontrolovaná látka),
3. úèinnos zariadenia na recykláciu kontrolovanej látky alebo na regeneráciu kontrolovanej látky.
Súhlas na prevádzkovanie stabilného zariadenia na odber kontrolovanej látky [§ 3 ods. 6 písm. a) bod 2. zákona]
1. popis technológie,
2. pecifikácia prevádzkového zariadenia na odber kontrolovanej látky.

III. Súhlas na skladovanie halónov na kritické pouite alebo súhlas na skladovanie kontrolovanej látky
[§ 3 ods. 6 písm. a) bod 3. a písm. b) zákona]
1. druh skladovanej kontrolovanej látky alebo druh halónu na kritické pouitie,
2. maximálna skladovacia kapacita (t) pod¾a druhu kontrolovanej látky alebo druhu halónu na kritické pouitie,
3. predpokladané mnostvo skladovanej kontrolovanej látky alebo skladovaného halónu na kritické pouitie (t)
pod¾a ich druhu,
4. potvrdenie (doklad) o vhodnosti pouitia skladu z h¾adiska bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci a poiarnej
bezpeènosti.
IV.

Vyjadrenie k zriadeniu a zmene stavieb na recykláciu a regeneráciu kontrolovanej látky [§ 3 ods. 7 písm. a)
bod 1. zákona]
1. druh kontrolovanej látky, ktorá sa bude na zariadení recyklova alebo regenerova,
2. kapacita zariadenia na recykláciu kontrolovanej látky alebo na regeneráciu kontrolovanej látky (t/rok/kontrolovaná látka),
3. úèinnos zariadenia na recykláciu kontrolovanej látky alebo na regeneráciu kontrolovanej látky (%).

V.

Vyjadrenie k zriadeniu a zmene stavieb na odber kontrolovanej látky [§ 3 ods. 7 písm. a) bod 2. zákona]
1. popis technológie,
2. projektovaná kapacita technologického zariadenia (ks/rok),
3. pecifikácia manipulácie so získanou kontrolovanou látkou.

VI.

Vyjadrenie k zriadeniu a zmene stavieb na znekodòovanie kontrolovanej látky [§ 3 ods. 7 písm. a) bod 3. zákona]
1. popis technológie znekodòovania,
2. projektovaná kapacita technologického zariadenia,
3. pecifikácia manipulácie s kontrolovanou látkou.

VII. Vyjadrenie k prevádzkovaniu zariadenia na znekodòovanie kontrolovanej látky [§ 3 ods. 7 písm. b) zákona]
1. popis technológie znekodòovania,
2. projektovaná kapacita technologického zariadenia,
3. pecifikácia manipulácie s kontrolovanou látkou.
VIII. Vyjadrenie k zriadeniu a zmene stavieb na skladovanie halónov na kritické pouitie alebo na skladovanie
kontrolovanej látky [§ 3 ods. 7 písm. a) bod 4. a písm. c) zákona]
1. druh skladovanej kontrolovanej látky alebo druh skladovaného halónu na kritické pouitie,
2. maximálna skladovacia kapacita (t) pod¾a druhu kontrolovanej látky alebo druhu halónu na kritické pouitie,
3. predpokladané mnostvo skladovanej kontrolovanej látky alebo skladovaného halónu na kritické pouitie (t)
pod¾a ich druhu,
4. potvrdenie (doklad) o vhodnosti pouitia skladu z h¾adiska bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci a poiarnej
bezpeènosti.
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IX. Vyjadrenie k zriadeniu a zmene stavieb na výrobu kontrolovanej látky alebo výrobkov [§ 3 ods. 7 písm. a) bod 5.
zákona]
1. plánované mnostvo výroby kontrolovanej látky (t/rok) alebo výrobkov (ks/rok),
2. druh kontrolovanej látky pri výrobe kontrolovanej látky,
3. druh a mnostvo kontrolovanej látky (t/rok) pouitej pri výrobe výrobkov,
4. spôsob znekodòovania výrobkov.
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Príloha è. 2
k zákonu è. 321/2012 Z. z.

Vzor
OZNAMOVANIE ÚDAJOV
I. Dovoz, vývoz alebo uvedenie na trh kontrolovanej látky
za rok ...............
A. Údaje o oznamovate¾ovi (dovoz, vývoz, uvedenie na trh*)
Obchodné meno alebo
meno a priezvisko:
Telefónne èíslo:
Sídlo:
E-mailová adresa:
IÈO:
B. Údaje o dodávate¾ovi látky
Obchodné meno alebo
meno a priezvisko:
Sídlo:
IÈO:
* Nehodiace sa preèiarknite.
C. Údaje o nakladaní s kontrolovanou látkou
Názov, oznaèenie kontrolovanej látky
Skladové zásoby na zaèiatku obdobia
(kg)
Mnostvo kontrolovanej látky dovezené
alebo uvedené na trh (kg)/krajina
dovozu
Vyvezené mnostvo kontrolovanej
látky (kg)/krajina vývozu
Predané mnostvo kontrolovanej látky
na vnútorný trh (kg)
Skladové zásoby na konci obdobia (kg)
Zodpovedná osoba:
Telefónne èíslo:
E-mailová adresa:
Miesto a dátum:

Telefónne èíslo:
E-mailová adresa:
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Vzor
OZNAMOVANIE ÚDAJOV
II. Údaje o nakladaní s látkou pri recyklácii kontrolovanej látky alebo regenerácii
kontrolovanej látky
za rok ...............
A. Údaje o oznamovate¾ovi
Obchodné meno alebo
meno a priezvisko:
Sídlo:
IÈO:
B. Údaje o odovzdávajúcom
Obchodné meno alebo
meno a priezvisko:
Sídlo:
IÈO:
C. Údaje o kupujúcom
Obchodné meno alebo
meno a priezvisko:
Sídlo:
IÈO:

Telefónne èíslo:
E-mailová adresa:

Telefónne èíslo:
E-mailová adresa:

Telefónne èíslo:
E-mailová adresa:

D. Údaje o nakladaní s kontrolovanou látkou
Názov, oznaèenie kontrolovanej látky:
Skladové zásoby zneèistenej kontrolovanej látky na zaèiatku obdobia ............................................................. kg
Skladové zásoby recyklovanej kontrolovanej látky na zaèiatku obdobia ........................................................... kg
Skladové zásoby regenerovanej kontrolovanej látky na zaèiatku obdobia ......................................................... kg
Nakúpené (prijaté) mnostvo kontrolovanej látky ............................................................................................. kg
Predané (vrátené) mnostvo kontrolovanej látky ............................................................................................. kg
Recyklované mnostvo kontrolovanej látky ...................................................................................................... kg
Regenerované mnostvo kontrolovanej látky ................................................................................................. kg
Mnostvo kontrolovanej látky odovzdané na znekodnenie ................................................................................ kg
Skladové zásoby zneèistenej kontrolovanej látky na konci obdobia .................................................................... kg
Skladové zásoby recyklovanej kontrolovanej látky na konci obdobia ................................................................... kg
Skladové zásoby regenerovanej kontrolovanej látky na konci obdobia ................................................................. kg
Zodpovedná osoba:
Telefónne èíslo:
E-mailová adresa:
Miesto a dátum:
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Vzor
OZNAMOVANIE ÚDAJOV
III. Údaje o nakladaní s látkou pri znekodòovaní kontrolovanej látky
za rok ..............

A. Údaje o oznamovate¾ovi
Obchodné meno alebo
meno a priezvisko:
Sídlo:
IÈO:
B. Údaje o odovzdávajúcom
Obchodné meno alebo
meno a priezvisko:
Sídlo:
IÈO:

Telefónne èíslo:
E-mailová adresa:

Telefónne èíslo:
E-mailová adresa:

C. Údaje o nakladaní s kontrolovanou látkou
Názov, oznaèenie kontrolovanej látky:
Skladové zásoby znehodnotenej kontrolovanej látky ....................................................................................... kg
Prijaté mnostvo kontrolovanej látky ............................................................................................................. kg
Znekodnené mnostvo kontrolovanej látky ................................................................................................... kg
Skladové zásoby znehodnotenej kontrolovanej látky na konci obdobia ............................................................ kg

Zodpovedná osoba:
Telefónne èíslo:
E-mailová adresa:
Miesto a dátum:
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Príloha è. 3
k zákonu è. 321/2012 Z. z.

Rozsah poadovaných technických prostriedkov a vybavenia na vykonávanie èinností
1. Servis a údrba chladiacich a klimatizaèných zariadení, tepelných èerpadiel a kontrola úniku
a) Odberové zariadenie,
b) Zberné nádoby na zhodnotenie chladiva,
c) Elektronický detektor úniku chladiva s citlivosou do 5 g/rok,
d) Dvojstupòové vákuové èerpadlo,
e) Manometrický mostík,
f) Digitálna váha,
g) Nástroje bene potrebné na odborný výkon servisnej èinnosti.
2. Servis, údrba a revízie protipoiarnych systémov a hasiacich prístrojov
a) Odberové zariadenie,
b) Zberné nádoby na zhodnotenie kontrolovanej látky,
c) Detektor úniku kontrolovanej látky,
d) Nástroje bene potrebné na odborný výkon servisnej èinnosti.
3. Prevádzkovanie zariadenia na recykláciu kontrolovanej látky alebo na regeneráciu kontrolovanej látky
a) Odberové zariadenie,
b) Recyklaèné alebo regeneraèné zariadenie,
c) Zberné nádoby na zneèistenú a recyklovanú alebo regenerovanú kontrolovanú látku,
d) Detektor úniku kontrolovanej látky,
e) Analyzátor na zisovanie vstupnej a výstupnej kvality kontrolovanej látky,
f) Nástroje bene potrebné na odborný výkon èinnosti.
4. Zhodnotenie a odber kontrolovanej látky
a) Odberové zariadenie,
b) Zberné nádoby na zhodnotenie kontrolovanej látky,
c) Detektor úniku kontrolovanej látky,
d) Nástroje bene potrebné na odborný výkon servisnej èinnosti.
5. Znekodòovanie kontrolovanej látky
a) Odberové zariadenie,
b) Detektor úniku kontrolovanej látky,
c) Nástroje bene potrebné na odborný výkon èinnosti.
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322
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 3. októbra 2012,
ktorým sa mení a dopåòa nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 735/2002 Z. z.,
ktorým sa ustanovujú minimálne normy ochrany oípaných v znení
nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 325/2003 Z. z.

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 2 ods. 1 písm. k)
zákona è. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximaèných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona è. 207/2002 Z. z. nariaïuje:
Èl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 735/2002
Z. z., ktorým sa ustanovujú minimálne normy ochrany
oípaných v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 325/2003 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. § 1 znie:
§ 1

a) najmenej 0,95 m2 pre prasnièku po pripustení
a 1,3 m2 pre prasnú prasnicu z celkovej vo¾nej plochy
podlahy pod¾a odseku 1 písm. b) musí ma súvislý
pevný povrch, ktorého odtokové otvory nepresahujú
15 % jeho plochy,
b) ak sú oípané chované v skupinách na betónovej
rotovej podlahe,
1. írka medzier medzi latkami rotu je najviac 11 mm
pre ciciaky, 14 mm pre odstavèatá, 18 mm pre
chovné oípané a 20 mm pre pripustené prasnièky a prasnice,
2. najuia latka rotu musí ma 50 mm pre ciciaky
a odstavèatá a 80 mm pre chovné oípané, pripustené prasnièky a prasnice..
3. Za § 7 sa vkladá § 7a, ktorý znie:

Toto nariadenie vlády ustanovuje minimálne normy
na ochranu oípaných urèených na odchov a výkrm..
Poznámky pod èiarou k odkazom 1, 2 a 3 sa vypúajú.
2. V § 3 odsek 2 znie:
(2) Povrch podlahy musí spåòa tieto poiadavky:

§ 7a
Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe è. 1..
4. Príloha è. 1 vrátane nadpisu znie:
Príloha è. 1
k nariadeniu vlády è. 735/2002 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Rady 2008/120/ES zo dòa 18. decembra 2008, ktorou sa stanovujú minimálne normy na ochranu oípaných (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 47, 18. 2. 2009)..

5. V prílohe è. 2 prvej vete sa nad slovom predpise
odkaz 1) nahrádza odkazom 5).
5

Èl. II

Poznámka pod èiarou k odkazu 5 znie:

 ) Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 322/2003 Z. z.
o ochrane zvierat chovaných na farmárske úèely v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 368/2007 Z. z..

Toto nariadenie vlády nadobúda úèinnos 1. novembra 2012.

Robert Fico v. r.
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323
VYHLÁKA
Národného bezpeènostného úradu
z 5. októbra 2012,
ktorou sa mení a dopåòa vyhláka Národného bezpeènostného úradu è. 131/2009 Z. z.
o formáte, obsahu a správe certifikátov a kvalifikovaných certifikátov a formáte,
periodicite a spôsobe vydávania zoznamu zruených kvalifikovaných certifikátov
(o certifikátoch a kvalifikovaných certifikátoch)

Národný bezpeènostný úrad pod¾a § 6 ods. 10, § 7
ods. 8 a § 8 ods. 6 zákona è. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení zákona è. 214/2008 Z. z. ustanovuje:
Èl. I
Vyhláka
Národného
bezpeènostného
úradu
è. 131/2009 Z. z. o formáte, obsahu a správe certifikátov a kvalifikovaných certifikátov a formáte, periodicite
a spôsobe vydávania zoznamu zruených kvalifikovaných certifikátov (o certifikátoch a kvalifikovaných certifikátoch) sa mení a dopåòa takto:

3. V § 4 ods. 1 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
b) osobné údaje iadate¾a uvedené v iadosti o vydanie
kvalifikovaného certifikátu súhlasia s údajmi v dokumentácii získanej pri predolom registraènom
procese tohto iadate¾a, ak ide o následné vydanie
kvalifikovaného certifikátu a iados o vydanie kvalifikovaného certifikátu bola podaná v podobe elektronického dokumentu podpísaného zaruèeným elektronickým podpisom,.
Doterajie písmená b) a e) sa oznaèujú ako písmená c) a f).

1. Slová svojej webovej stránke sa v celom texte vyhláky nahrádzajú slovami svojom webovom sídle.

Èl. II

2. V § 4 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: ak ide o prvé vydanie kvalifikovaného certifikátu,.

Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. novembra
2012.

Jozef Magala v. r.
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