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PREHĽAD PRÁVNYCH PREDPISOV
ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO
Prehľad vybraných právnych predpisov
za mesiac február 2018
Milé kolegyne, vážení kolegovia,
v priebehu februára bola v Zbierke zákonov publikovaná iba
jedna novela zákona, ktorá sa týka miestnej územnej
samosprávy.
Konkrétna legislatívna zmena sa týka niektorých opatrení
na úseku environmentálnej záťaže.
Viac sa dočítate v spracovanom spravodajcovi.
Michal Sýkora, predseda ZMOS

Predmet:
•
Prehľad vybraných predpisov dotýkajúcich sa územnej samosprávy uverejnených v Zbierke
zákonov SR za mesiac február 2018.

Február 2018
Zákon č. 49/2018 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na
úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú
niektoré zákony
Čiastka: 26
Účinnosť: od 28. februára 2018
V čl. I. sa mení zákon č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o
zmene a doplnení niektorých zákonov a to hlavne v tom, že sa menia a dopĺňajú procesné ustanovenia zákona,
odstraňujú sa niektoré legislatívne chyby a nedostatky doterajšej právnej úpravy.
V čl. II. sa mení zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v
súvislosti s úpravami navrhovanými v bodoch 14, 19, 22, 24 a 34 návrhu novely zákona č. 409/2011 Z. z.
Výsledkom konania podľa § 8 je schválenie plánu prác a nie podaného návrhu na jeho schválenie.
V čl. III sa dopĺňa zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon). Nové paragrafové
znenie, ktoré upravuje problematiku vyvlastnenia alebo núteného obmedzenia vlastníckeho práva k
nehnuteľnosti a predbežnej držby v prípade, že sanácia environmentálnej záťaže je vo verejnom záujme. Na
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vyvlastňovacie konanie sa vzťahuje zákon č. 282/2015 Z. z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom
obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zároveň sa upravila v
stavebných konaniach týkajúcich sa stavieb súvisiacich so sanáciou environmentálnej záťaže možnosť vydať
stavebné povolenie aj pred právoplatným skončením vyvlastňovacích konaní, avšak s podmienkami uvedenými
v § 32b zákona č. 569/2007 Z. z. Vyvlastňovaný má za čas výkonu predbežnej držby právo na finančnú náhradu.
V prípade spôsobenej škody nie je dotknuté právo vyvlastňovaného domáhať sa po zrušení predbežnej držby
jej náhrady.
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