
Charakteristiky hodnotených zákonov schválených v NR SR v I. polroku 2021  
 

1) Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 3292018 Z. 
z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 
5872004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 
1112019 Z. z. 

Zavedeniu príspevku z prostriedkov environmentálneho fondu
 
 

Zámer opatrenia: 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.
 

Obsah opatrenia:    
 

   

 

Novelou zákona bola doplnená možnosť získania príspevku z environmentálneho fondu pre obce, ktoré majú 
zabezpečený triedený zber BRKO z domácností, lebo triedený zber tohto druhu odpadu je finančne náročný. Touto 
finančnou podporou by sa malo zlepšiť nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom z domácností 
a následne aj dosiahnutie cieľov, ktoré sú pre Slovenskú republiku záväzné.  

 

   

Príspevok obci bude poskytnutý do 30. septembra príslušného kalendárneho roka. Obec však musí zaslať a doručiť 
žiadosť do 30. júna príslušného kalendárneho roka. Príspevok možno použiť len na zabezpečenie triedeného zberu 
biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností a jeho následné zhodnotenie v zariadení na 
zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov. Obec získa príspevok, ak jej okrem iného nebola v posledných 
troch rokoch uložená sankcia za porušenie zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

Názory proponentov:   

   pozitívny vplyv na životné prostredie

   odklonenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností od skládkovania, čo je v súlade s 
požiadavkami Európskej Komisie 

   zlepšenie nakladania s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom z domácností

 Názory oponentov:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primárny zdroj:  Zákon (č. 67/2021),  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.

https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=8021 

Stav opatrenia v legislatívnom procese: Zákon vyšiel v zbierke Zákonov 16.2.2021; účinnosť od: 15.03.2021 

Navrhovateľ:  vláda (Ministerstvo životného prostredia SR)
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