TABUĽKA ZHODY
s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/851 z 30. mája 1. Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
2018, ktorou sa mení smernica 2008/98/ES o odpade (Ú. v. EÚ L 150, (ďalej len „zákon č. 79/2015 Z. z.“)
14.6.2018)
2. Zákon č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.
z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení
zákona č.111/2019 Z. z. (ďalej len „zákon č. 329/2018 Z. z“)
3. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov
a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 111/2019 Z. z. (ďalej len „návrh
zákona“)
1
2
Článok
(Č, O,
V, P)
Č.1 O4

3
Spôsob
transp.
(N, O, D,
n.a.)

3. Členské štáty využívajú hospodárske nástroje a N
ďalšie opatrenia na poskytovanie stimulov na
uplatňovanie hierarchie odpadového
hospodárstva, ako sú napríklad tie, ktoré sú
uvedené v prílohe IVa, alebo ďalšie vhodné
nástroje a opatrenia.
Č.1 O9 2. Členské štáty prijmú potrebné opatrenia,
N
ktorými zabezpečia, aby držitelia odpadu, na
ktorých sú zacielené systémy rozšírenej
zodpovednosti výrobcov zriadené podľa článku 8
ods. 1, boli informovaní o opatreniach na
predchádzanie vzniku odpadu, strediskách pre
opätovné použitie a prípravu na opätovné
použitie, o systémoch spätného zberu a zberu
odpadu a o predchádzaní znečisťovania odpadom.

Novelizačný bod (ďalej len „NB“)
4
5
6
Číslo
Článok (Č,
predpisu
§, O, V, P)

7
8
Zhoda Poznámky

Zákon č.
§6 O12
79/2015 Z.z.

Príklady hospodárskych nástrojov a ďalších Ú
opatrení
na
poskytovanie
stimulov na
uplatňovanie hierarchie odpadového hospodárstva
sú uvedené v prílohe č. 4a.

zákon č.
329/2018
Z.z.

Poplatok za uloženie odpadu na skládku odpadov Ú
alebo poplatok za uloženie odpadu na odkalisko
platí posledný držiteľ odpadu (ďalej len
„poplatník“). Poplatníkom je aj prevádzkovateľ
skládky odpadov alebo prevádzkovateľ odkaliska,
a to aj vtedy, ak skládka odpadov alebo odkalisko
je na jeho pozemku alebo na pozemku, ktorý má
prevádzkovateľ skládky odpadov alebo
prevádzkovateľ odkaliska v prenájme na účel
prevádzkovania skládky odpadov alebo

§3 O1

1

odkaliska. Poplatníkom za komunálne odpady je
obec.

Členské štáty takisto prijmú opatrenia na
vytvorenie stimulov pre držiteľov odpadu, aby
prevzali svoju zodpovednosť a odovzdávali
svoj odpad do zavedených systémov
triedeného zberu, predovšetkým, vo vhodných
prípadoch, v podobe ekonomických stimulov
alebo predpisov.

§ 7 O1

návrh
zákona

LEGENDA
V stĺpci (1):
Č – článok
O – odsek
V – veta
P – číslo (písmeno)

V stĺpci (3):
N – bežná transpozícia
O – transpozícia s možnosťou voľby
D – transpozícia podľa úvahy
(dobrovoľná)
n. a. – transpozícia sa neuskutočňuje

NB 1

V stĺpci (5):
Č – článok
§ – paragraf
O – odsek
V – veta
P – písmeno (číslo)

Príjmy podľa § 6 ods. 3 vo výške podľa
osobitného predpisu13) použije Environmentálny
fond pre
a) obec, na území ktorej sa nachádza skládka
odpadov alebo odkalisko, a obec, ktorej územím
prechádza príjazdová účelová komunikácia,14)
b) obec, ktorá spĺňa podmienky ustanovené v
odseku 9, do 30. júna príslušného kalendárneho
roka na základe žiadosti,
c) fyzické osoby – podnikateľov alebo právnické
osoby, ktoré podnikajú v odpadovom
hospodárstve, a obce,15)
d) fyzické osoby – podnikateľov a právnické
osoby, ktoré preukážu, že v rámci svojho
výrobného procesu znížia produkciu odpadov.15)
V § 7 ods. 1 sa za písmeno b) vkladá nové
písmeno c), ktoré znie:
„c) obec, ktorá spĺňa podmienky ustanovené
v odseku 11, do 31. augusta príslušného
kalendárneho roka na základe žiadosti“.
V stĺpci (7):
Ú – úplná zhoda (ak bolo ustanovenie smernice prebraté v celom rozsahu,
správne, v príslušnej forme, so zabezpečenou inštitucionálnou infraštruktúrou,
s príslušnými sankciami a vo vzájomnej súvislosti)
Č – čiastočná zhoda (ak minimálne jedna z podmienok úplnej zhody nie je
splnená)
Ž – žiadna zhoda (ak nebola dosiahnutá ani úplná ani čiast. zhoda alebo
k prebratiu dôjde v budúcnosti)
n. a. – neaplikovateľnosť (ak sa ustanovenie smernice netýka SR alebo nie je
potrebné ho prebrať)
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