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D OL O ŽKA ZLU Č ITE ĽN OST I  

 

návrhu zákona s právom Európskej únie 

 

1. Navrhovateľ zákona: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky. 

2. Názov návrhu zákona: Návrh zákona č. .../2022, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 

Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. 

 

3. Predmet návrhu zákona je upravený v práve Európskej únie: 

a)  v primárnom práve  v  Zmluve o fungovaní Európskej únie  - Hlava XIV – Verejné zdravie (čl. 

168), 

b) v sekundárnom práve v  

1. smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/2184 zo 16. decembra 2020 o kvalite vody 

určenej na ľudskú spotrebu (Ú. v. EÚ L 435, 23.12.2020), gestor: Ministerstvo zdravotníctva 

Slovenskej republiky; 

2. smernici 2000/60/ES Európskeho parlamentu a Rady z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje 

rámec pôsobnosti pre opatrenia spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva (Ú. v. ES L 327, 

22.12.2000; Mimoriadne vydanie Ú. v EÚ, kap. 15/zv. 5) v platnom znení, gestor: Ministerstvo 

životného prostredia Slovenskej republiky; 

3. smernici Európskeho parlamentu a Rady 2006/7/ES z 15. februára 2006 o riadení kvality vody 

určenej na kúpanie, ktorou sa zrušuje smernica 76/160/EHS (Ú. v. EÚ L 64, 4.3.2006) v platnom 

znení, gestor: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky; 

4. smernici Rady 2013/51/Euratom z 22. októbra 2013 , ktorou sa stanovujú požiadavky na 

ochranu zdravia obyvateľstva vzhľadom na rádioaktívne látky obsiahnuté vo vode určenej na 

ľudskú spotrebu (Ú. v. EÚ L 296, 7.11.2013), gestor: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej 

republiky. 

 
c) nie je obsiahnutá  v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie. 

 

4. Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii: 

 a) lehota na prebratie smernice (EÚ) 2020/2184 alebo lehota na implementáciu nariadenia alebo 

rozhodnutia  

  - termín transpozície smernice (EÚ) 2020/2184 je 12. január 2023 

 b) informácia o začatí konania v rámci „EÚ Pilot“ alebo o začatí postupu Európskej komisie, alebo o 

konaní Súdneho dvora Európskej únie proti Slovenskej republike podľa čl. 258 a 260 Zmluvy o 

fungovaní Európskej únie v jej platnom znení, spolu s uvedením konkrétnych vytýkaných 

nedostatkov a požiadaviek na zabezpečenie nápravy so zreteľom na nariadenie Európskeho 

parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom 

Európskeho parlamentu, Rady a Komisie  

- šetrenie v rámci systému EU Pilot č. EUP(2020)9802 - konanie o porušení zmlúv č. 2014/4190, v 

štádiu dodatočného formálneho oznámenia z 9. februára 2022 
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  - nie je 

 c) informácia o právnych predpisoch, v ktorých sú preberané smernice už prebraté spolu s uvedením 

rozsahu tohto prebratia  

1. 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 

2. zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 

Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) 

3. zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 

4. zákon č. 87/2018  Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

  - nie je 

5. Návrh nariadenia vlády je zlučiteľný s právom Európskej únie: 

  - úplne 

 


