
PRÍLOHA č. 23 DOKUMENTY A LEGISLATÍVA SR 
 
 
ZÁKONY SR 
 
 
Zákon Slovenskej Národnej rady č. 360 / 1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších zmien ( posledná úprava - Zákon č.70 / 2018 Z. z. s účinnosťou od 
01.04.2018 ). 
 
Zákon o podpore regionálneho rozvoja č. 539 / 2008 Z. z. v znení Zák. 309 / 
2014 Z. z., 378 / 2016 Z. z. a 58 / 2018 Z. z.  
 
Zákon č. 251/2012 Z.z. o energetike  
 
Zákon č. 326 / 2005 Z. z. o lesoch  
 
Zákon č. 220 / 2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy 
 
Zákon o vodách č. 364 / 2004 Z. z.  
 
Zákon č. 7 / 2010 Z. z. o ochrane pred povodňami  
 
Zákon č. 137 / 2010 Z. z. o ovzduší  
 
Zákon č. 543 / 2002 Z. z. o ochrane prírody  
 
Zákon č. č. 79 / 2015 Z. z. o odpadoch  
 
Zákon č. 24 / 2006 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie  
 
Zákon č. 50 / 1976 Zb. ( Stavebný zákon )  
 
Zákon č. 42 / 1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva 
 
Zákon č. 261 / 2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií  
 
Zákon č. 129 / 2002 Z. z. integrovanom záchrannom systéme  
 
Zákon č. 387 / 2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času 
vojny a vojnového stavu  
 
Zákon č. 355 / 2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia  
Akčný plán energetickej efektívnosti na roky 2017 - 2019 s výhľadom do roku 
2020.  
 
Návrh Zákona o podpore ekologických vozidiel cestnej dopravy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov, návrh 2021 
 
 



DOKUMENTY SR 
 
 
Stratégia adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny, 2018 
 
Zelenšie Slovensko - Envirostratégia 2030, v pripomienkovom konaní  
 
H2ODNOTA JE VODA - Akčný plán na riešenie dôsledkov sucha a nedostatku 
vody, marec 2018   
 
Akčný plán energetickej efektívnosti na roky 2017-2019 s výhľadom do roku 
2022  
 
Koncepcia územného rozvoja Slovenska ( KURS ), 2018 
 
NEHAP - Akčný plán pre životné prostredie a zdravie obyvateľov Slovenskej 
republiky IV. ( NEHAP IV. ), 2012  
 
Národný akčný plán pre zelené verejné obstarávanie v SR v rokoch 2016 až 
2020 
 
VPLYV KLIMATICKEJ ZMENY NA PRÁVNY PORIADOK, Zborník príspevkov 
z medzinárodnej vedeckej konferencie BRATISLAVSKÉ PRÁVNICKÉ FÓRUM 
2020, február 2020 
 
Národný program reforiem Slovenskej republiky 2020, máj 2020 
 
STRATÉGIA ADAPTÁCIE SLOVENSKEJ REPUBLIKY NA ZMENU KLÍMY - 
aktualizácia, 2018 
  
Katalóg vybraných adaptačných opatrení na nepriaznivé dôsledky 
zmeny klímy vo vzťahu k využitiu krajiny, SAŽP 2018 
 
PREHĽAD ENVIRONMENTÁLNYCH CIEĽOV na obdobie rokov 2020 až 2050 
platných pre SR, SAŽP 2020 

 

Metodické pokyny k tvorbe plánov udržateľnej mobility, Ministerstvo dopravy, 
výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, september 2015  
 

Zásady, postupy a príklady plánovania udržateľnej mestskej mobility, SAŽP, 
2020 
 

Plán udržateľnej mobility Trenčín, Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., Brno, 
november 2020 
 

PLÁN UDRŽATEĽNEJ MOBILITY PREŠOVSKEHO SAMOSPRÁVNEHO 
KRAJA, NDCon s.r.o., Praha, 2019 
 



Alchýmia triedenia komunálneho odpadu, Komplexný návod, ako triediť 
komunálny odpad, Barbora Nedeľková, Barbora Šablová, Oddelenie životného 
prostredia Magistrátu Hlavného mesta SR Bratislava 
 
BRATISLAVA - MESTO BEZ ODPADOV, Stratégia nakladania s komunálnymi 
odpadmi v meste Bratislava s cieľom prechodu na obehové hospodárstvo pre 
roky 2021 - 2026, sekcia životného prostredia, oddelenie životného prostredia 
magistrátu hlavného mesta SR 
 


