
Zoznam platných právnych predpisov SR ktoré 
priamo súvisia s   

Národným Emisným Informačným Systémom   

  

Zákony SR:  

• Zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení zákona č. 318/2012 Z.z.   

• Zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení zákona č.  

161/2001 Z.z. zákona č. 553/2001 Z.z. ,zákona č. 478/2002 Z. z., zákona č. 525/2003 

Z. z., zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 571 /2005 Z.z., zákona č. 203/2007 Z. z., 

zákona č. 529/2007 Z.z. , zákona č. 515/2008 Z z. a zákona č. 286/2009 Z. z.  

• Zákon č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)  

• Zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení zákona č. 127/1994 Z. z., zákona č. 

287/1994 Z. z., zákona č. 171/1998 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z. a zákona č. 

332/2007 Z. z.  

• Zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami v znení zákona č. 

399/2014 Z. z. a zákona č. 262/2015 Z. z.   

• Zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného 

prostredia v znení zákona č. 484/2013 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 

79/2015 Z. z., zákona č. 262/2015 Z. z. a zákona č. 148/2017 Z. z.– IPKZ   

  

Vyhlášky MŽP SR:  

• Vyhláška č. 410/2012 Z. z. v znení vyhlášky č. 270/2014 Z. z. a vyhlášky č. 252/2016  

Z.z.  

• Vyhláška 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 č. 195/2016 Z. z. ktorou sa ustanovujú technické požiadavky a všeobecné 

podmienky prevádzkovania stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia 

prevádzkujúcich zariadenia používané na skladovanie, plnenie a prepravu benzínu a 

spôsob a požiadavky na zisťovanie a preukazovanie údajov o ich dodržaní  

• Vyhláška č. 228/2014 Z. z. ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie 

prevádzkovej evidencie o palivách  

• Vyhláška č. 411/2012 Z. z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov 

znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí  



• Vyhláška č. 448/2010 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 205/2004 Z. z. o 

zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – elektronické formuláre 

týkajúce sa ovzdušia v zmysle tejto vyhlášky je možné vyplniť len v NEIS PZ  

 

Smernice EÚ:  

• Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/70/ES z 13. októbra 1998 týkajúca sa 

kvality benzínu a naftových palív  

• Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/802 z 11. mája 2016 o znížení 

obsahu síry v niektorých kvapalných palivách  

• Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/42/ES z 21. apríla 2004 o obmedzení 

emisií prchavých organických zlúčenín unikajúcich pri používaní organických 

rozpúšťadiel v určitých farbách a lakoch a vo výrobkoch na povrchovú úpravu vozidiel  

• Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/107/ES z 15. decembra 2004, ktorá sa 

týka arzénu, kadmia, ortuti, niklu a polycyklických aromatických uhľovodíkov v 

okolitom ovzduší  

• Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES z 12. decembra 2006 o 

službách na vnútornom trhu  

• Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/50/ES z 21. mája 2008 o kvalite 

okolitého ovzdušia a čistejšom ovzduší v Európe  

• Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ z 24. novembra 2010 o 

priemyselných emisiách (integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného 

prostredia)  

• Smernica Európskeho parlamentu a Rady 94/63/ES z 20. decembra 1994 o 

obmedzení emisií prchavých organických zlúčenín (POZ), ktoré vznikajú pri skladovaní 

benzínu a jeho distribúcii z distribučných skladov do čerpacích staníc  

• Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/126/ES z 21. októbra 2009 o II. stupni 

rekuperácie benzínových pár pri čerpaní pohonných látok do motorových vozidiel na 

čerpacích staniciach  

  

 

 

 

 

 

Slovenský hydrometeorologický ústav, platnosť ku dňu 2.11.2017   


