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Na rokovanie vlády SR
Dňa 22. 9. 2021
K materiálu č. 19207/2021
K bodu č. 13
STANOVISKO
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch
a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v
sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré
zákony – nové znenie
I.
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných
vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o
regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú
niektoré zákony predkladá na rokovanie vlády Slovenskej republiky minister životného
prostredia Slovenskej republiky Ján Budaj na základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej
republiky na mesiace jún až december 2021.
II.
Cieľom návrhu zákona je zmena vlastníckeho práva k verejným vodovodom a verejným
kanalizáciám tak, aby od nadobudnutia účinnosti návrhu zákona vlastníkom tejto vodárenskej
infraštruktúry mohli byť len obce alebo mestá, prípadne ich združenia a právnické osoby, na
ktorých podnikaní sa majetkovou účasťou podieľajú obce alebo združenia obcí, ako tzv.
subjekty verejného práva pôsobiace vo verejnom záujme. Cieľom návrhu zákona je aj upraviť
kompetencie pre okresné úrady v sídle kraja v rámci dohľadu na úseku verejných vodovodov
a verejných kanalizácií, upresňujú a dopĺňajú sa podmienky pre nútenú správu pre určeného
prevádzkovateľa ako aj povinnosti pre vlastníka verejného vodovodu alebo verejnej
kanalizácie v rámci nútenej správy, doplnili sa nové skutkové podstaty správnych deliktov a
priestupkov a vykonali sa legislatívno-technické zmeny. Upravujú sa ustanovenia týkajúce sa
vodovodných prípojok a kanalizačných prípojok vo verejnom priestranstve.
Podľa predkladateľa návrh zákona bude mať pozitívny aj negatívny vplyv na rozpočet
verejnej správy, pozitívny aj negatívny vplyv na podnikateľské prostredie, pozitívny aj
negatívny sociálny vplyv a pozitívny vplyv na životné prostredie. Návrh zákona nebude mať
vplyv na informatizáciu spoločnosti ani vplyv na služby verejnej správy pre občana.
Predkladateľ deklaruje súlad predloženého návrhu zákona s Ústavou Slovenskej
republiky, ústavným zákonmi, nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, zákonmi a
ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi ako aj s medzinárodnými zmluvami a
inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná a súčasne je v
súlade s právom Európskej únie.
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Predkladaný materiál bol predmetom medzirezortného pripomienkového konania a
materiál sa na rokovanie vlády SR predkladá s rozporom s Ministerstvom vnútra Slovenskej
republiky, Združením miest a obcí Slovenska a Úniou miest Slovenska.
III.
Návrh zákona bol predmetom rokovania Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky
dňa 7. septembra 2021. Po prerokovaní zákona Legislatívna rada vlády Slovenskej republiky
odporučila predkladateľovi zapracovať do návrhu jej pripomienky a predložiť návrh zákona na
rokovanie vlády Slovenskej republiky v novom znení.
IV.
Sekcia vládnej legislatívy Úradu vlády Slovenskej republiky po posúdení upraveného
nového znenia návrhu zákona konštatuje, že pripomienky Legislatívnej rady vlády Slovenskej
republiky boli do návrhu zákona zapracované a odporúča vláde Slovenskej republiky návrh
zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných
kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach
v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony schváliť avšak ešte
s týmito pripomienkami:
1. V čl. I bode 6 je potrebné odkazy 1b a 1c označiť ako odkazy 1c a 1d a poznámky pod čiarou
k odkazom 1b a 1c označiť ako poznámky pod čiarou k odkazom 1c a 1d .
2. V čl. I je potrebné znenie novelizačných bodov 7 a 8 uviesť v opačnom poradí.
3. V čl. I bode 21 je potrebné slovo „prehodnotenia“ nahradiť
prehodnotenia“ a slovo „doručenia“ slovami „odo dňa doručenia“.

slovami

„od

4. V čl. I bode 36 poznámke pod čiarou k odkazu 8c je potrebné slová „v znení neskorších
predpisov“ nahradiť slovami „v znení vyhlášky č. 562/2005 Z. z.“.
5. V čl. I bode 46 poznámke pod čiarou k odkazu 8f je potrebné slová „Vyhláška Úradu pre
reguláciu sieťových odvetví č. 21/2017 Z. z.“ nahradiť slovami „Vyhláška Úradu pre reguláciu
sieťových odvetví č. 21/2017 Z. z. v znení vyhlášky č. 204/2018 Z. z.“.
6. V čl. I bode 47 je potrebné za slová „§ 17 ods. 2 písm. i),“ vložiť slová „§ 17 ods. 2 písm.
j),“ a slová „a § 18 ods. 2 písm. i)“ nahradiť slovami „§ 18 ods. 2 písm. i) a § 18 ods. 2 písm. j)“.
7. V čl. I je potrebné vypustiť bod 48 v súlade so záverom Legislatívnej rady vlády Slovenskej
republiky. V nadväznosti na túto úpravu je potrebné upraviť znenie účinnosti v čl. IV
a osobitnej časti dôvodovej správy.
8. V čl. I bode 58 poznámke pod čiarou je potrebné slová „11c až 11e“ nahradiť slovami „11c
a 11d“.
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9. V čl. I bode 64 je potrebné novelizačný bod formulovať takto: „V poznámke pod čiarou
k odkazu 13 sa vypúšťajú slová „o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný
zákon)“.“.
10. V čl. I bode 75 je potrebné odkaz 8a nahradiť odkazom 8b a odkaz 8d nahradiť odkazom 8e
a odseku 10 slovo „od“ nahradiť slovami „odo dňa“.
11. V čl. I bode 100 je potrebné slová „§ 36 ods. 7 písm. b)“ nahradiť slovami „§ 36 ods. 7 písm.
d) a e)“.
12. V čl. I bode 104 je potrebné slová „§ 36 ods. 7 písm. b) a c)“ nahradiť slovami „§ 36 ods. 7
písm. d) a e)“.
13. V čl. II bode 10 úvodnej vete je potrebné slovo „písmeno“ nahradiť slovom „písmenom“.
14. V čl. II bode 27 § 80f ods. 1 je potrebné slovo „uskutoční“ nahradiť slovom „vykoná“.
15. V súlade s čl. 17 ods. 1 písm. j) Legislatívnych pravidiel vlády SR je potrebné predložiť
informatívne konsolidované znenie právnych predpisov uvedených v čl. II a III.
V Bratislave 16. septembra 2021
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