PREDKLADACIA správa



Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky predkladá návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov (ďalej len „návrh nariadenia“). 
Návrh nariadenia sa predkladá ako iniciatívny materiál. Pôvodne boli prílohy návrhu nariadenia, v ktorých sú uvedené predovšetkým sadzby pre výpočet poplatku za uloženie odpadu, súčasťou návrhu zákona 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. Z dôvodu flexibility potrebných zmien v nastavení mechanizmu prerozdeľovania príjmov z poplatkov za uloženie odpadov boli v rámci legislatívneho procesu z uvedeného návrhu zákona odčlenené niektoré prílohy a nevyhnutné ustanovenia.
Predmetom návrhu nariadenia je prijatie nových sadzieb poplatkov za skládkovanie odpadov a za uloženie odpadov na odkalisko na obdobie rokov 2019-2021, ako aj stanovenie výšky príjmov z poplatkov za uloženie odpadov pre obec, na ktorej území sa nachádza skládka odpadov alebo odkalisko, pre uvedené časové obdobie.  Hlavná zmena novej právnej úpravy je zameraná predovšetkým na oblasť skládkovania komunálnych odpadov, kde dlhodobo pretrváva negatívny trend v ich skládkovaní. Z uvedeného dôvodu je hlavným účelom nariadenia znevýhodnenie skládkovania, ktoré je posledné v hierarchii odpadového hospodárstva, vytvorenie motivačného faktora pre triedený zber komunálnych odpadov a zvýšenie recyklácie komunálnych odpadov.  
Návrh  nariadenia je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a nálezmi Ústavného súdu SR, inými zákonmi, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná a súčasne je v súlade s právom Európskej únie.
Návrh nariadenia nebude predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania. 
Účinnosť návrhu nariadenia je naplánovaná na 1. január 2019. Dôvodom navrhovanej účinnosti je zabezpečenie dostatočnej legisvakančnej lehoty pre všetky subjekty, ktorým budú z návrhu zákona 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 prepojení s návrhom nariadenia vyplývať nové, prípadne upravené práva a povinnosti. 

Predkladaný návrh nariadenia má nepriamy pozitívny vplyv na životné prostredie, nemá vplyv na informatizáciu, služby verejnej správy na občana a ani na procesy služieb vo verejnej správe. Návrh nariadenia má vplyv na štátny rozpočet, na rozpočet verejnej správy, na rozpočty obcí a zároveň má pozitívny a aj negatívny sociálny vplyv. Návrhom nariadenia sa predpokladá čiastočný negatívny vplyv na podnikateľov, ktorí produkujú komunálny odpad. 
	Návrh nariadenia sa predkladá s rozporom so Združením miest a obcí Slovenska.

