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LEGISLATÍVNY RÁMEC I 

Zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov 
 

V súlade s § 21 ods. 5 písm. d) zákona č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) je prevádzkovateľ prevádzky, v ktorej sa 

vykonáva jedna činnosť alebo viac činností uvedených v prílohe č. 1 tabuľkách A a B, povinný 

predložiť Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“) overenú správu 

o úrovni činnosti častí prevádzky počas príslušného kalendárneho roka každoročne do 31. decembra 

príslušného kalendárneho roka.  

 

V súlade s § 28 ods. 2 písm. d) zákona odbor starostlivosti o životné prostredie okresného úradu 

uloží prevádzkovateľovi pokutu od 1000 eur do 16 600 eur, ak nesplní v určenej lehote povinnosti 

podľa § 21 ods. 5. 

 



LEGISLATÍVNY RÁMEC II 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 601/2012 z 21. júna 2012 o monitorovaní 
a nahlasovaní emisií skleníkových plynov podľa smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2003/87/ES  
 

V súlade s čl. 12(3) Nariadenia Komisie (EÚ) č. 601/2012 z 21. júna 2012 o monitorovaní 
a nahlasovaní emisií skleníkových plynov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 
2003/87/ES (ďalej len „nariadenie (EÚ) č. 601/2012“) MŽP SR vyžaduje, aby prevádzkovateľ 
prevádzky, v ktorej sa vykonáva jedna činnosť alebo viac činností uvedených v prílohe č. 1 tabuľkách 
A a B, začlenil do plánu monitorovania ďalšie prvky v záujme splnenia požiadaviek článku 24 ods. 1 
rozhodnutia Komisie 2011/278/EÚ z 27. apríla 2011, ktorým sa ustanovujú prechodné pravidlá 
harmonizácie bezodplatného prideľovania emisných kvót podľa článku 10a smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2003/87/ES, platné v celej Únii, (ďalej len „rozhodnutie Komisie 2011/278/EÚ“) 
vrátane zhrnutia postupu, ktorým sa zabezpečí, aby: 

a) prevádzkovateľ pravidelne kontroloval, či sú informácie o akýchkoľvek plánovaných alebo 
účinných zmenách kapacity, úrovne činnosti a prevádzky zariadenia relevantné podľa uvedeného 
rozhodnutia; 

b) prevádzkovateľ do 31. decembra každého roka predložil príslušnému orgánu (MŽP SR) informácie 
uvedené v písmene a). 

 

V súlade s čl. 15(1) nariadenia (EÚ) č. 601/2012 je prevádzkovateľ prevádzky, v ktorej sa vykonáva 
jedna činnosť alebo viac činností uvedených v prílohe č. 1 tabuľkách A a B, povinný čo možno 
najskôr oznámiť príslušnému orgánu (príslušný odbor starostlivosti o životné prostredie okresného 
úradu) všetky návrhy zmien plánu monitorovania 



LEGISLATÍVNY RÁMEC III 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 600/2012 z 21. júna 2012 o overovaní správ 

o emisiách, správ o tonokilometroch a akreditácii overovateľov podľa 

smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES 
 

V súlade s čl. 17(4) Nariadenia Komisie (EÚ) č. 600/2012 z 21. júna 2012 o overovaní správ 

o emisiách, správ o tonokilometroch a akreditácii overovateľov podľa smernice Európskeho 

parlamentu a Rady 2003/87/ES (ďalej len „nariadenie (EÚ) č. 600/2012“) oprávnený overovateľ 

skontroluje správne uplatňovanie a vykonávanie postupov uvedených v článku 12. ods. 3 nariadenia 

(EÚ) č. 601/2012. Pritom oprávnený overovateľ skontroluje aj to, či prevádzkovateľ do 31. decembra 

obdobia nahlasovania predložil príslušnému orgánu (MŽP SR) informácie o akýchkoľvek 

plánovaných či skutočných zmenách kapacity, úrovni činnosti a prevádzkovania prevádzky. 

  

Ak oprávnený overovateľ spozoruje zmeny v kapacite, úrovni činnosti a prevádzkovania prevádzky, 

ktoré by mohli ovplyvniť výšku emisných kvót pridelených bezodplatne prevádzke a ktoré neboli do 

31. decembra obdobia nahlasovania nahlásené príslušnému orgánu podľa článku 24. ods. 1 

rozhodnutia 2011/278/EÚ, je povinný opis týchto zmien a súvisiace pripomienky zahrnúť do najbližšej 

správy o overení správy o emisiách skleníkových plynov z prevádzky v súlade s čl. 27(3) nariadenia 

Komisie (EÚ) 600/2012.  
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Záver 

 Je potrebné vyplniť aj polia, ktoré neboli 

prezentované v rámci tejto prezentácie. 

 Obsah tejto prezentácie má odporúčací 

charakter! 

 helpdesk: michal.gutman@mail.enviro.gov.sk 
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