ÚRAD VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Sekcia vládnej legislatívy
Na rokovanie vlády SR
Dňa 21. augusta 2019
K materiálu č. 20148/2019
K bodu č. 32
S T A N OV I S KO
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke
vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia
a dopĺňajú niektoré zákony – nové znenie
I.
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel
v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú
niektoré zákony – nové znenie predkladá na rokovanie vlády Slovenskej republiky minister
dopravy a výstavby Slovenskej republiky Arpád Érsek na základe Plánu legislatívnych úloh
vlády na rok 2019.
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II.
Cieľom návrhu zákona je
zabezpečiť implementáciu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/858
z 30. mája 2018 o schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, ako
aj systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre takéto vozidlá a o dohľade nad trhom s nimi, ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 715/2007 a (ES)
č. 595/2009 a zrušuje smernica 2007/46/ES,
zabezpečiť úplnú transpozíciu smernice Rady 96/53/ES z 25. júla 1996, ktorou
sa v Spoločenstve stanovujú najväčšie prípustné rozmery niektorých vozidiel
vo vnútroštátnej a medzinárodnej cestnej doprave a maximálna povolená hmotnosť
v medzinárodnej cestnej doprave,
zosúladiť niektoré ustanovenia zákona s judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie, najmä s rozsudkom Súdneho dvora (štvrtá komora) z 24. januára 2019 vo veci C-326/17,
riešiť problematiku podmienok prevádzky vozidiel v cestnej premávke v súlade
s požiadavkami novej legislatívy Európskej únie a s prihliadnutím na poznatky
a skúsenosti nadobudnuté v procese aplikácie v súčasnosti platného zákona,
sprievodné novely súvisiacich zákonov v čl. II až IV, a to zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 253/2015 Z. z. a zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Návrh zákona je podľa predkladateľa v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, zákonmi, s medzinárodnými
zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a súčasne aj s právom Európske únie.

Predložený návrh zákona bude mať pozitívny a negatívny vplyv na rozpočet verejnej
správy, na podnikateľské prostredie a sociálne vplyvy, žiaden vplyv na životné prostredie,
pozitívny vplyv na informatizáciu spoločnosti, a žiaden vplyv na služby verejnej správy pre
občana ani vplyv na manželstvo, rodičovstvo a rodinu.
Návrh zákona bol predmetom medzirezortného pripomienkového konania a na rokovanie vlády Slovenskej republiky sa predkladá s rozpormi s Národnou asociáciou STK a S EKA, spol. s r. o.
V súlade s čl. 17 ods. 1 písm. i) Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky
návrh zákona obsahuje aj návrhy vykonávacích právnych predpisov.
III.
Predložený návrh zákona bol predmetom rokovania Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky dňa 13. augusta 2019. Po prerokovaní návrhu zákona Legislatívna rada vlády
Slovenskej republiky odporučila predkladateľovi zapracovať do návrhu jej pripomienky a
predložiť návrh zákona na rokovanie vlády Slovenskej republiky v novom znení.
IV.
Sekcia vládnej legislatívy Úradu vlády Slovenskej republiky po posúdení upraveného
znenia návrhu zákona konštatuje, že pripomienky Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky (35 pripomienok) boli zapracované do návrhu zákona a odporúča vláde Slovenskej republiky návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel
v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú
niektoré zákony – nové znenie schváliť, avšak ešte s týmito legislatívno-technickými pripomienkami:
1. V čl. I bodoch 71. až 76. a 143. je potrebné pred slová „sama písomne nahlási“ vložiť slová „orgánu hlavného štátneho odborného dozoru“.
2. V čl. I bode 76. v § 85 ods. 5 písm. d) bod 7 znie:
„7. držiteľ oprávnenia napriek upozorneniu orgánu odborného dozoru opakovane poruší
niektorú z povinností podľa § 89 ods. 1 písm. b) až d), f) a ods. 2 písm. b), za ktorej
porušenie mu bola uložená pokuta počas 24 mesiacov odo dňa právoplatnosti predchádzajúceho rozhodnutia o uložení pokuty; ak oprávnená osoba montáže plynových
zariadení orgánu hlavného štátneho odborného dozoru sama písomne nahlási do 15
dní od vykonania montáže plynového zariadenia zistené porušenie povinnosti podľa §
89
ods. 1 písm. b), c), d) alebo písm. f) alebo ods. 2 písm. b), schvaľovací orgán oprávnenie nezruší, alebo“.
Bratislava 20. augusta 2019
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