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348
ZÁKON
z 12. novembra 2015,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov
a ktorým sa dopåòa zákon è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní (ivnostenský zákon)
v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových
plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení zákona è. 321/2012 Z. z. a zákona è. 180/2013
Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V poznámke pod èiarou k odkazu 1 sa citácia Èl. 2
bod 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES)
è. 842/2006 zo 17. mája 2006 o urèitých fluórovaných
skleníkových plynoch (Ú. v. EÚ L 161, 14. 6. 2006)
v platnom znení nahrádza citáciou Èl. 2 bod 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
è. 517/2014 zo 16. apríla 2014 o fluórovaných skleníkových plynoch, ktorým sa zruuje nariadenie (ES)
è. 842/2006 (Ú. v. EÚ L 150, 20. 5. 2014).
2. V poznámke pod èiarou k odkazu 2 sa citácia Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES)
è. 842/2006 (Ú. v. EÚ L 161, 14. 6. 2006) v platnom znení nahrádza citáciou Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) è. 517/2014 a citácia Nariadenie
Komisie (ES) è. 1493/2007 zo 17. decembra 2007, ktorým sa ustanovuje formát správ predkladaných výrobcami, dovozcami a vývozcami urèitých fluórovaných
skleníkových plynov v zmysle nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (ES) è. 842/2006 (Ú. v. EÚ L 332,
18. 12. 2007) sa nahrádza citáciou Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) è. 1191/2014 z 30. októbra 2014,
ktorým sa urèuje formát a spôsob nahlasovania informácií pod¾a èlánku 19 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) è. 517/2014 o fluórovaných skleníkových plynoch (Ú. v. EÚ L 318, 5. 11. 2014).
3. § 2 vrátane nadpisu znie:
§ 2
Základné pojmy
Na úèely tohto zákona sa rozumie
a) nakladaním s fluórovanými skleníkovými plynmi ich
výroba, dovoz, vývoz, uvedenie na trh,3) pouívanie,4) zhodnotenie,5) recyklácia,6) regenerácia7) alebo znekodnenie,8)
b) výrobkom alebo zariadením predmet, ktorý obsahuje fluórovaný skleníkový plyn alebo ktorého fungovanie od neho závisí,

c) nakladaním s výrobkami alebo zariadeniami ich výroba, dovoz, vývoz, uvedenie na trh, prevádzka, intalácia,8a) údrba alebo servis,8b) oprava,8c)
vyradenie8d) alebo znekodnenie,
d) zhodnoteným fluórovaným skleníkovým plynom látka odobratá z výrobku vrátane nádob alebo zo zariadenia poèas opravy, údrby alebo servisu alebo pred
likvidáciou výrobku alebo zariadenia a do okamihu
jej
odovzdania
osobe
oprávnenej
naklada
s odpadmi8e) na úèely recyklácie, zhodnocovania alebo znekodnenia..
3)
4
)
5
)
6
)
7
)
8
)
8a
)
8b
)
8c
)
8d
)
8e
)

Poznámky pod èiarou k odkazom 3 a 8e znejú:

Èl. 2 bod 10 nariadenia (EÚ) è. 517/2014.
Èl. 2 bod 9 nariadenia (EÚ) è. 517/2014.
Èl. 2 bod 14 nariadenia (EÚ) è. 517/2014.
Èl. 2 bod 15 nariadenia (EÚ) è. 517/2014.
Èl. 2 bod 16 nariadenia (EÚ) è. 517/2014.
Èl. 2 bod 17 nariadenia (EÚ) è. 517/2014.
Èl. 2 bod 20 nariadenia (EÚ) è. 517/2014.
Èl. 2 bod 21 nariadenia (EÚ) è. 517/2014.
Èl. 2 bod 19 nariadenia (EÚ) è. 517/2014.
Èl. 2 bod 18 nariadenia (EÚ) è. 517/2014.
§ 89, 97 a 98 zákona è. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov..

4. V poznámke pod èiarou k odkazu 9 sa citácia Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES)
è. 842/2006 (Ú. v. EÚ L 161, 14. 6. 2006) v platnom znení nahrádza citáciou Nariadenie (EÚ) è. 517/2014.
5. V poznámke pod èiarou k odkazu 10 sa citácia
Èl. 2 bod 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(ES) è. 842/2006 (Ú. v. EÚ L 161, 14. 6. 2006) v platnom znení nahrádza citáciou  Èl. 2 bod 8 nariadenia
(EÚ) è. 517/2014.
6. V § 3 ods. 2 sa za slová prevádzkovate¾a zariadenia vkladajú slová do 30 dní od uvedenia zariadenia
do prevádzky.
7. V § 4 ods. 1 sa slová stacionárneho zariadenia13)
nahrádzajú slovom zariadenia a poznámka pod èiarou k odkazu 13 sa vypúa.
8. V poznámke pod èiarou k odkazu 14 sa citácia
Èl. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES)
è. 842/2006 (Ú. v. EÚ L 161, 14. 6. 2006) v platnom
znení nahrádza citáciou Èl. 3 a 5 nariadenia (EÚ)
è. 517/2014.
9. V § 4 ods. 2 sa vypúa slovo benej a slová stacionárneho zariadenia sa nahrádzajú slovami stacionárneho chladiaceho zariadenia, stacionárneho klima-
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tizaèného zariadenia alebo stacionárneho tepelného
èerpadla.
10. V § 4 odsek 3 znie:
(3) Kontrola úniku fluórovaných skleníkových plynov zo zariadenia sa vykonáva v intervaloch pod¾a osobitného predpisu,14a) najneskôr vak do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom sa má kontrola úniku
vykona..
Poznámka pod èiarou k odkazu 14a znie:

14a) Èl. 4 ods. 3 nariadenia (EÚ) è. 517/2014..

11. V § 4 ods. 4 sa vypúa slovo stacionárneho.
12. V § 4 sa vypúa odsek 5.
13. V poznámke pod èiarou k odkazu 15 sa citácia
Èl. 3 ods. 6 nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (ES) è. 842/2006 (Ú. v. EÚ L 161, 14. 6. 2006)
v platnom znení nahrádza citáciou Èl. 6 nariadenia
(EÚ) è. 517/2014..
14. V § 5 ods. 2 sa nad slovo zariadenia umiestòuje
odkaz 15a a slová do 15. marca sa nahrádzajú slovami do 15. apríla.
Poznámka pod èiarou k odkazu 15a znie:

15a) Èl. 4 ods. 1 nariadenia (EÚ) è. 517/2014..

15. V § 5 ods. 3 úvodnej vete sa za slovo plynoch
vkladajú slová a iných fluórovaných skleníkových plynoch uvedených v osobitnom predpise,15b).
Poznámka pod èiarou k odkazu 15b znie:

15b) Príloha II nariadenia (EÚ) è. 517/2014..

16. V § 5 ods. 4 sa za slovo plynmi vkladajú slová
a inými fluórovanými skleníkovými plynmi uvedenými
v osobitnom predpise.
17. V § 5 odsek 5 znie:
(5) Výrobca, dovozca, vývozca alebo distribútor fluórovaných skleníkových plynov alebo iných fluórovaných skleníkových plynov uvedených v osobitnom
predpise je povinný oznámi ministerstvu prostredníctvom formulárov údaje o fluórovaných skleníkových
plynoch alebo iných fluórovaných skleníkových plynoch uvedených v osobitnom predpise kadoroène do
31. januára nasledujúceho roka. Výrobca, dovozca, vývozca alebo distribútor výrobkov alebo zariadení je povinný oznámi certifikaènému orgánu urèenému ministerstvom údaje o výrobkoch alebo zariadeniach
prostredníctvom elektronického systému oznamovania
údajov o výrobkoch a zariadeniach kadoroène do
31. januára nasledujúceho roka..
18. V poznámke pod èiarou k odkazu 16 sa citácia
Èl. 3 a 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(ES) è. 842/2006 (Ú. v. EÚ L 161, 14. 6. 2006) v platnom znení nahrádza citáciou Èl. 10 ods. 1 a 2 nariadenia (EÚ) è. 517/2014.
19. § 6 znie:
§ 6
(1) Uvedenie fluórovaných skleníkových plynov na
trh a èinnosti uvedené v osobitnom predpise16) môe vykonáva len fyzická osoba podnikate¾ alebo právnická
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osoba, ktorá získala odbornú spôsobilos na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi. Odborná
spôsobilos na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi sa preukazuje certifikátom o odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými
plynmi (ïalej len certifikát o odbornej spôsobilosti).
(2) Osvedèenie o odborných znalostiach je osobitnou
podmienkou prevádzkovania ivnosti.17)
(3) Certifikát o odbornej spôsobilosti získa fyzická
osoba podnikate¾, ktorá
a) má osvedèenie o odborných znalostiach v príslunej
èinnosti alebo zodpovedajúci certifikát vydaný
v inom èlenskom táte Európskej únie18) alebo v táte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom
hospodárskom priestore,
b) vyhlási a vie preukáza, e môe poui technické
prostriedky a vybavenie potrebné na vykonávanie
èinností uvedených v osobitnom predpise,16)
c) vyhlási a vie preukáa, e vedie dokumentáciu pre
èinnosti na kontrolu úniku pod¾a osobitného
predpisu19) v elektronickej forme, a predloí hlásenie
o pohybe fluórovaných skleníkových plynov a kontrolovaných látok19a) za predchádzajúci rok,
(4) Certifikát o odbornej spôsobilosti pre fyzickú osobu podnikate¾a, okrem náleitostí ustanovených v osobitnom predpise,20) obsahuje
a) dátum, miesto narodenia a miesto trvalého pobytu
drite¾a certifikátu o odbornej spôsobilosti a v prípade existencie aj jeho titul,
b) miesto vydania certifikátu o odbornej spôsobilosti,
c) odtlaèok peèiatky certifikaèného orgánu.
(5) Certifikát o odbornej spôsobilosti získa právnická
osoba, ktorá
a) zamestnáva fyzické osoby, ktoré sú drite¾mi osvedèenia o odborných znalostiach alebo zodpovedajúceho certifikátu vydaného v inom èlenskom táte Európskej únie alebo v táte, ktorý je zmluvnou
stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore,
b) vyhlási a vie preukáza, e môe poui technické
prostriedky a vybavenie potrebné na vykonávanie
èinností uvedených v osobitnom predpise,16)
c) vyhlási a vie preukáa, e vedie dokumentáciu pre
èinnosti na kontrolu úniku pod¾a osobitného
predpisu19) v elektronickej forme, a predloí hlásenie
o pohybe fluórovaných skleníkových plynov a kontrolovaných látok za predchádzajúci rok.
(6) Certifikát o odbornej spôsobilosti pre právnickú
osobu, okrem náleitostí ustanovených v osobitnom
predpise,21) obsahuje
a) sídlo právnickej osoby a jej identifikaèné èíslo, ak je
pridelené,
b) meno a priezvisko fyzickej osoby, èíslo osvedèenia
o odborných znalostiach a kategóriu èinností,22) ktoré je fyzická osoba, ktorú zamestnáva právnická osoba, oprávnená vykonáva,
c) miesto vydania certifikátu o odbornej spôsobilosti
a odtlaèok peèiatky certifikaèného orgánu.
(7) Doba platnosti osvedèenia o odborných znalostiach pre fyzickú osobu je pä rokov a doba platnosti
certifikátu o odbornej spôsobilosti pre fyzickú osobu
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podnikate¾a alebo právnickú osobu je jeden rok. Certifikát o odbornej spôsobilosti vydáva certifikaèný
orgán23) urèený ministerstvom. Certifikaèný orgán urèený ministerstvom vedie zoznam fyzických osôb, ktoré
získali osvedèenie o odborných znalostiach, fyzických
osôb podnikate¾ov a právnických osôb, ktoré získali
certifikát o odbornej spôsobilosti vydaný certifikaèným
orgánom.
(8) iados o udelenie certifikátu o odbornej spôsobilosti podáva fyzická osoba podnikate¾ alebo právnická osoba písomne alebo prostredníctvom na to urèeného elektronického systému, ak je vytvorený,
certifikaènému orgánu urèenému ministerstvom.
Správcom elektronického systému je certifikaèný orgán urèený ministerstvom.
(9) iados o udelenie certifikátu o odbornej spôsobilosti pre fyzickú osobu podnikate¾a obsahuje
a) meno a priezvisko, titul, dátum a miesto narodenia,
miesto trvalého pobytu,
b) osvedèenie o odborných znalostiach na výkon prísluných èinností,
c) vyhlásenie o tom, e fyzická osoba vlastní alebo
môe pouíva technické prostriedky a vybavenie
potrebné na vykonávanie èinnosti,
d) vyhlásenie o vedení dokumentácie pre èinnosti na
kontrolu úniku v elektronickej forme,
e) hlásenie o pohybe fluórovaných skleníkových plynov a kontrolovaných látok za predchádzajúci rok.
(10) iados o udelenie certifikátu o odbornej spôsobilosti pre právnickú osobu obsahuje
a) obchodné meno a sídlo, právnu formu a identifikaèné èíslo, ak je pridelené,
b) zoznam fyzických osôb, ktoré právnická osoba zamestnáva a sú drite¾mi osvedèenia o odborných
znalostiach na výkon prísluných èinností,
c) vyhlásenie o tom, e právnická osoba vlastní technické prostriedky a vybavenie potrebné na vykonávanie èinnosti,
d) vyhlásenie o vedení dokumentácie pre èinnosti na
kontrolu úniku v elektronickej forme,
e) hlásenie o pohybe fluórovaných skleníkových plynov a kontrolovaných látok za predchádzajúci rok.
(11) Osvedèenie o odborných znalostiach vo vzahu
k spôsobilosti na výkon príslunej èinnosti pod¾a odseku 1 vydáva certifikaèný orgán urèený ministerstvom
fyzickej osobe, ktorá má zodpovedajúce kvalifikaèné
predpoklady, absolvovala teoretickú a praktickú výuèbu a úspene vykonala teoretickú a praktickú skúku.
Teoretickú a praktickú výuèbu a teoretickú a praktickú
skúku osôb pod¾a odseku 1 organizuje hodnotiaci
orgán25) urèený ministerstvom.
(12) Kvalifikaèné predpoklady pod¾a odseku 11 sú:
a) stredné odborné vzdelanie a oprávnenie získané
pod¾a osobitných predpisov26) v prípade osvedèení
kategórie I a II27) v súvislosti so stacionárnymi chladiacimi zariadeniami, klimatizaènými zariadeniami
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a tepelnými èerpadlami obsahujúcimi fluórované
skleníkové plyny,
b) ukonèené základné vzdelanie v prípade osvedèení
kategórie III a IV28) v súvislosti so stacionárnymi
chladiacimi zariadeniami, klimatizaènými zariadeniami a tepelnými èerpadlami obsahujúcimi fluórované skleníkové plyny,
c) stredné odborné vzdelanie a oprávnenie získané
pod¾a osobitného predpisu29) v prípade èinností súvisiacich so stacionárnymi protipoiarnymi zariadeniami obsahujúcimi fluórované skleníkové plyny,
d) stredné odborné vzdelanie a oprávnenie získané
pod¾a osobitného predpisu30) pri zhodnotení fluórovaných skleníkových plynov a kontrolách úniku
z elektrických rozvádzaèov a zhodnotení rozpúadiel na báze fluórovaných skleníkových plynov.
(13) iados o overenie odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi na získanie osvedèenia o odborných znalostiach podáva fyzická
osoba písomne alebo prostredníctvom na to urèeného
elektronického systému, ak je vytvorený, hodnotiacemu orgánu urèenému ministerstvom. Správcom elektronického systému je hodnotiaci orgán urèený ministerstvom. Fyzická osoba v iadosti uvedie
a) meno, priezvisko, titul, dátum a miesto narodenia,
miesto trvalého pobytu,
b) kategóriu èinnosti alebo prísluné èinnosti, na ktoré
iada overenie odbornej spôsobilosti na získanie
osvedèenia o odborných znalostiach.
(14) K iadosti o osvedèenie o odborných znalostiach
fyzická osoba priloí
a) kópiu dokladu preukazujúceho poadovanú kvalifikáciu,
b) doklad alebo èestné vyhlásenie o dåke odbornej praxe,
c) kópie oprávnení alebo poverení pod¾a správnej ininierskej praxe.31)
(15) Náklady spojené s absolvovaním teoretickej
a praktickej výuèby a so skladaním skúky uhrádza
iadate¾ o osvedèenie o odborných znalostiach a náklady spojené s vydaním certifikátu o odbornej spôsobilosti uhrádza iadate¾ o vydanie certifikátu o odbornej
spôsobilosti.
(16) Certifikát o odbornej spôsobilosti zruí certifikaèný orgán urèený ministerstvom, ak jeho drite¾
a) písomne poiada o jeho zruenie,
b) prestane spåòa niektorú z podmienok na jeho udelenie,
c) je pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo
jeho spôsobilos na právne úkony je obmedzená,
d) nemá monos poui technické prostriedky a vybavenie potrebné na vykonávanie èinností, na ktoré bol
certifikát o odbornej spôsobilosti vydaný,
e) opätovne alebo závaným spôsobom poruí povinnosti ustanovené zákonom alebo osobitným predpisom.9)
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(17) Platnos certifikátu o odbornej spôsobilosti zanikne
a) smrou fyzickej osoby podnikate¾a, ktorá je drite¾om certifikátu o odbornej spôsobilosti, alebo jej vyhlásením za màtvu,
b) zánikom právnickej osoby, ktorá je drite¾om certifikátu o odbornej spôsobilosti,
c) uplynutím doby platnosti certifikátu o odbornej spôsobilosti.
(18) Osobitné predpisy,32) pod¾a ktorých je vykonávanie èinností uvedených v odseku 1 viazané na splnenie
ïalích podmienok, nie sú týmto zákonom dotknuté..
Poznámky pod èiarou k odkazom 17 a 19 znejú:

17) § 7 ods. 1 a príloha è. 2 k zákonu è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní (ivnostenský zákon) v znení neskorích
predpisov.
18
) Èl. 10 odsek 10 nariadenia (EÚ) è. 517/2014.
19
) Èl. 4 nariadenia (EÚ) è. 517/2014..

Poznámka pod èiarou k odkazu 24 sa vypúa.
20. V poznámke pod èiarou k odkazu 33 sa citácia
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES)
è. 842/2006 (Ú. v. EÚ L 161, 14. 6. 2006) v platnom znení nahrádza citáciou Nariadenie (EÚ) è. 517/2014.
21. V poznámke pod èiarou k odkazu 34 sa citácia
Èl. 7 nariadenia (ES) è. 842/2006 (Ú. v. EÚ L 161,
14. 6. 2006) v platnom znení nahrádza citáciou Èl. 12
nariadenia (EÚ) è. 517/2014.
22. V § 11 ods. 3 sa slová Prevádzkovate¾ zariadenia
je povinný nahrádzajú slovami Fyzická osoba podnikate¾ alebo právnická osoba, ktorá nakladá s fluórovanými skleníkovými plynmi alebo inými fluórovanými
skleníkovými plynmi uvedenými v osobitnom predpise,
výrobkami alebo zariadeniami, alebo prevádzkovate¾
zariadenia je povinný a slová pravdivé a úplné informácie sa nahrádzajú slovami pravdivú a úplnú evidenciu, dokumentáciu a informácie.
23. V poznámke pod èiarou k odkazu 36 sa citácia
Èlánky 8 a 9 nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (ES) è. 842/2006 (Ú. v. EÚ L 161, 14. 6. 2006)
v platnom znení nahrádza citáciou Èlánky 11 a 13 nariadenia (EÚ) è. 517/2014.
24. V § 12 písm. c) a p) znejú:
c) nesplní oznamovaciu povinnos o fluórovaných
skleníkových plynoch, iných fluórovaných skleníkových plynoch uvedených v osobitnom predpise,
výrobkoch alebo zariadeniach pod¾a § 5 ods. 2, 5 a 6
alebo nesplní oznamovaciu povinnos voèi Európskej komisii,37)
d) nevedie alebo neuchováva evidenciu o fluórovaných
skleníkových plynoch, iných fluórovaných skleníkových plynoch uvedených v osobitnom predpise,
výrobkoch alebo zariadeniach pod¾a § 5 a pod¾a osobitného predpisu,15)
e) neurèí prevádzkovate¾a zariadenia pod¾a § 3 ods. 2
alebo pod¾a § 15b,

Strana 3405

f) neoznámi prevádzkovate¾a zariadenia okresnému
úradu pod¾a § 3 ods. 3,
g) vykonáva èinnos uvedenú v osobitnom predpise16)
bez certifikátu o odbornej spôsobilosti alebo v rozpore s ním,
h) nevykonáva preventívne opatrenia proti únikom
fluórovaných skleníkových plynov alebo nezabezpeèí kontrolu zariadení na únik,14)
i) nezabezpeèí vykonanie opravy zariadenia po zistení
úniku pod¾a osobitného predpisu,37a)
j) nezabezpeèí, aby strata chladiva neprevýila ustanovené limity úniku,
k) nezabezpeèí prístup k rozoberate¾ným spojom pod¾a
§ 4 ods. 4,
l) nesplní povinnos pod¾a § 11 ods. 3 alebo neumoní
odobra vzorku fluórovaných skleníkových plynov
pod¾a § 11 ods. 4,
m) nevykoná opatrenia na nápravu pod¾a § 11 ods. 5,
n) nezabezpeèí intaláciu systému detekcie úniku
a jeho kontrolu pod¾a osobitného predpisu,37b)
o) prekroèí
kvótu
na
uvedenie
fluórovaných
uh¾ovodíkov37c) na trh, ktorá mu bola pridelená pod¾a osobitného predpisu,37d)
p) nesplní povinnos pod¾a § 14 ods. 2..
Poznámky pod èiarou k odkazom 37 a 37d znejú:

37)
37a
)
37b
)
37c
)
37d
)

Èl.
Èl.
Èl.
Èl.
Èl.

19 nariadenia (EÚ) è. 517/2014.
3 ods. 3 nariadenia (EÚ) è. 517/2014.
5 nariadenia (EÚ) è. 517/2014.
2 bod 2 nariadenia (EÚ) è. 517/2014.
16 ods. 5 a èl. 18 nariadenia (EÚ) è. 517/2014..

25. V § 13 odsek 2 znie:
(2) Inpekcia uloí pokutu
a) od 500 eur do 7 000 eur za správne delikty uvedené
v § 12 písm. b), c), e), f) alebo písm. p),
b) od 2 000 eur do 34 000 eur za správne delikty uvedené v § 12 písm. d), h), i), j), k), l) alebo písm. o),
c) od 7 000 eur do 99 600 eur za správne delikty uvedené v § 12 písm. a), g), m) alebo písm. n)..
26. Doterají text § 14 sa oznaèuje ako odsek 1 a dopåòa sa odsekom 2, ktorý znie:
(2) Prevádzkovate¾ zariadenia je povinný overi, èi
fyzická osoba podnikate¾ alebo právnická osoba, prostredníctvom ktorej má zabezpeèené vykonávanie èinností uvedených v osobitnom predpise,16) sú drite¾mi
certifikátov o odbornej spôsobilosti a èi sú uvedené
v zozname, ktorý vedie certifikaèný orgán urèený ministerstvom..
27. Za § 15a sa vkladá § 15b, ktorý znie:
§ 15b
Prechodné ustanovenie
k úpravám úèinným od 1. januára 2016
Vlastník zariadenia uvedeného do prevádzky pred
1. januárom 2016 je povinný urèi prevádzkovate¾a zariadenia do 30. júna 2016, ak ho neurèil pod¾a právnej
úpravy úèinnej do 31. decembra 2015..
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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.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
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420/2004 Z. z., zákona è. 533/2004 Z. z.,
544/2004 Z. z., zákona è. 578/2004 Z. z.,
624/2004 Z. z., zákona è. 650/2004 Z. z.,
656/2004 Z. z., zákona è. 725/2004 Z. z.,
8/2005 Z. z., zákona è. 93/2005 Z. z.,
331/2005 Z. z., zákona è. 340/2005 Z. z.,
351/2005 Z. z., zákona è. 470/2005 Z. z.,
473/2005 Z. z., zákona è. 491/2005 Z. z.,
555/2005 Z. z., zákona è. 567/2005 Z. z.,
124/2006 Z. z., zákona è. 126/2006 Z. z.,
17/2007 Z. z., zákona è. 99/2007 Z. z.,
193/2007 Z. z., zákona è. 218/2007 Z. z.,
358/2007 Z. z., zákona è. 577/2007 Z. z.,
112/2008 Z. z., zákona è. 445/2008 Z. z.,
448/2008 Z. z., zákona è. 186/2009 Z. z.,
492/2009 Z. z., zákona è. 568/2009 Z. z.,
129/2010 Z. z., zákona è. 136/2010 Z. z.,
556/2010 Z. z., zákona è. 249/2011 Z. z.,
324/2011 Z. z., zákona è. 362/2011 Z. z.,
392/2011 Z. z., zákona è. 395/2011 Z. z.,
251/2012 Z. z., zákona è. 314/2012 Z. z.,
321/2012 Z. z., zákona è. 351/2012 Z. z.,
447/2012 Z. z., zákona è. 39/2013 Z. z.,
94/2013 Z. z., zákona è. 95/2013 Z. z.,
180/2013 Z. z, zákona è. 218/2013 Z. z.,
1/2014 Z. z., zákona è. 35/2014 Z. z.,
58/2014 Z. z., zákona è. 182/2014 Z. z.,
204/2014 Z. z., zákona è. 219/2014 Z. z.,
321/2014 Z. z., zákona è. 333/2014 Z. z.,
399/2014 Z. z., zákona è. 77/2015 Z. z.,
79/2015 Z. z., zákona è. 128/2015 Z. z.,
266/2015 Z. z., zákona è. 272/2015 Z. z.,
274/2015 Z. z., zákona è. 278/2015 Z. z. a
331/2015 Z. z. sa dopåòa takto:

V prílohe è. 2  Viazané ivnosti sa v skupine è. 214 
Ostatné dopåòajú nové ivnosti s poradovým
èíslom 94, ktoré znejú:
94. Intalácia, servis, údrba, oprava

Osvedèenie

§ 6 ods. 12 zákona

alebo vyraïovanie zariadení s obsahom

o odborných

è. 286/2009 Z. z.

fluórovaných skleníkových plynov

znalostiach

o fluórovaných
skleníkových
plynoch a o zmene

Kontrola úniku fluórovaných skleníkových

a doplnení

plynov zo zariadení

niektorých zákonov
v znení neskorích

Zhodnotenie fluórovaných skleníkových
plynov
Znekodòovanie fluórovaných skleníkových
plynov vrátane podnikania v oblasti nakladania
s odpadmi s obsahom fluórovaných skleníkových
plynov
Uvádzanie fluórovaných skleníkových plynov na trh.

predpisov

zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
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Èl. III
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. januára 2016.

Andrej Kiska v. r.
Peter Pellegrini v. r.
Robert Fico v. r.
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