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S T A N O V I S K O 

k návrhu zákona, 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 

1. Popis návrhu 

Návrh zákona sa predkladá podľa bodu B.9 uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 177 z 7. apríla 2021 a 

úlohy č. 13 v mesiaci jún Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2022. Návrhom zákona 

sa do právneho poriadku Slovenskej republiky transponujú požiadavky smernice Európskeho parlamentu 

a Rady (EÚ) 2020/2184 zo 16. decembra 2020 o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu (prepracované 

znenie) (ďalej len „smernica (EÚ) 2020/2184“). Smernica (EÚ) 2020/2184 výrazným spôsobom mení 

prístup k dodávaniu pitnej vody. Zohľadnením nových iniciatív, dohovorov a záväzných dokumentov 

rozširuje oblasť pôsobenia pôvodnej smernice (EÚ) 2020/2184 aj na prístup k vode. V návrhu zákona sa 

orgánom štátnej správy podľa ich pôsobnosti dopĺňajú kompetencie a povinnosti, ktorých cieľom je 

chrániť zdravie spotrebiteľov pred rizikami z používania pitnej vody s nevyhovujúcou kvalitou, odstraňujú 

sa nedostatky, ktoré vyplynuli z aplikačnej praxe orgánov verejného zdravotníctva a s ohľadom na 

zvyšujúci sa počet legionelóz sa dopĺňajú základné požiadavky na teplú vodu. Návrhom zákona sa do 

právneho poriadku Slovenskej republiky aplikuje nariadenie komisie (EÚ) 2020/1149, ktorým sa mení 

príloha XVII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, 

autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH), pokiaľ ide o diizokyanáty, v časti týkajúcej sa odbornej 

prípravy osôb exponovaných pri práci diizokyanátom. 

 

2. Stanovisko SOS 

Spoločné odbory Slovenska nemajú k predloženému návrhu zákona pripomienky. 

 

3. Závery a odporúčania 

SOS odporúča návrh zákona na ďalšie legislatívne konanie. 
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