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S  T  A  N  O V  I  S  K O 

 

k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.  609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z 

elektriny, uhlia a zemného plynu  a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o 

spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a 

dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani  

z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov 

 

 

I. 

 

         Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.  609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z 

elektriny, uhlia a zemného plynu  a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej 

dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 

98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov na 

rokovanie vlády Slovenskej republiky predkladá minister financií Slovenskej republiky 

Ladislav Kamenický ako iniciatívny materiál. 

 

Cieľom návrhu zákona je spresniť a doplniť základné pojmy, zaviesť osobitné 

ustanovenia pre nabíjacie stanice na nabíjanie elektrických vozidiel, zaviesť ustanovenie pre 

oslobodenie od spotrebnej dane z uhlia pri technicky odôvodnených stratách, spresnenie 

predmetu dane a úprava podmienok na uplatnenie zníženej sadby dane na motorový benzín. 

Predkladaný návrh zákona je podľa predkladateľa v súlade s Ústavou Slovenskej 

republiky, s ústavnými zákonmi, s nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky a 

s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská 

republika viazaná, ako aj v súlade s právom Európskej únie. 

Predpokladané vplyvy na rozpočet verejnej správy a na podnikateľské prostredie sú 

vyjadrené v doložke vybraných vplyvov. Návrh zákona nemá vplyvy na manželstvo, 

rodičovstvo a rodinu, nemá sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie, na informatizáciu 

spoločnosti ani na služby verejnej správy pre občana.  

Návrh zákona nie je predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania. 

Predložený návrh zákona bol predmetom medzirezortného pripomienkového konania, 

ktorého vyhodnotenie tvorí prílohu materiálu. Návrh zákona sa predkladá na rokovanie vlády 

SR bez rozporov. 
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II. 

  

 

            Legislatívna rada  vlády Slovenskej republiky prerokovala predmetný návrh zákona  

na svojom zasadnutí 13. augusta 2019 a  odporučila návrh zákona schváliť podľa jej 

pripomienok a odporúčaní a na rokovanie vlády predložiť jeho nové znenie. 

 

  

 

III. 

  
 

    Sekcia vládnej legislatívy Úradu vlády Slovenskej republiky konštatuje, že v novom 

znení predloženého návrhu zákona sú jej pripomienky a odporúčania ( 12 pripomienok) 

zapracované a odporúča vláde Slovenskej republiky návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa 

zákon č.  609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu  a o zmene a 

doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších 

predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani  

z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov  schváliť v predloženom znení. 
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