DÔVODOVÁ SPRÁVA

A. Všeobecná časť
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky predkladá na rokovanie vlády
Slovenskej republiky 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“) ako iniciatívny materiál.
Cieľom návrhu zákona je vytvoriť taký finančný mechanizmus na prerozdeľovanie príjmov
z poplatkov za uloženie odpadov na skládky odpadov a na odkaliská, aby mohli byť podporené aj
tie obce, ktoré majú zavedené a zabezpečené vykonávanie triedeného zberu biologicky
rozložiteľných kuchynských odpadov z domácností. Potreba finančnej podpory obcí, ktoré majú
zavedené a zabezpečené vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľných kuchynských
odpadov z domácností, vyplýva z finančnej náročnosti triedeného zberu tohto druhu odpadu,
keďže ide o odpad podliehajúci rýchlemu biologickému rozkladu a vyžadujúcemu si častejší zber
a prepravu. Táto potreba vyplynula aj z finančne náročného obdobia v súvislosti s ochorením
COVID-19, nakoľko z dôvodu vyhlásených opatrení Úradu verejného zdravotníctva sa zvýšilo
množstvo vyprodukovaného komunálneho odpadu (najmä zmesového odpadu) v obciach. Zároveň
je Slovenská republika ako členský štát povinná plniť svoje záväzky týkajúce sa problematiky
biologicky rozložiteľného odpadu.
Návrhom zákona sa upravujú ustanovenia týkajúce sa použitia príjmov z poplatkov za
uloženie odpadov. V rámci tejto problematiky sa dopĺňa možnosť získať príspevok na účely
zabezpečenia triedeného zberu a zhodnotenia biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu
z domácností.
Predkladaný návrh zákona predpokladá pozitívny vplyv na životné prostredie. Návrh zákona
nepredpokladá vplyv na rozpočet verejnej správy, na podnikateľov, sociálne vplyvy, vplyv na
informatizáciu, vplyv na služby verejnej správy pre občana a na procesy služieb vo verejnej
správe, ani vplyv na manželstvo, rodičovstvo a rodinu.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a nálezmi
Ústavného súdu SR, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými
je Slovenská republika viazaná a súčasne je v súlade s právom Európskej únie.
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