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79
ZÁKON
zo 17. marca 2015
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
PRVÁ ÈAS
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§1
Predmet úpravy
(1) Tento zákon upravuje
a) programové dokumenty v odpadovom hospodárstve,
b) opatrenia na predchádzanie vzniku odpadu,
c) práva a povinnosti právnických osôb a fyzických
osôb pri predchádzaní vzniku odpadov a pri nakladaní s odpadmi,
d) rozírenú zodpovednos výrobcov,
e) nakladanie s vyhradenými výrobkami a prúdmi odpadov,
f) nakladanie s komunálnym odpadom,
g) cezhranièný pohyb odpadov,
h) informaèný systém odpadového hospodárstva,
i) pôsobnos orgánov tátnej správy a obcí vo veciach
tátnej správy odpadového hospodárstva,
j) zodpovednos za poruenie povinností na úseku odpadového hospodárstva a
k) èinnos Recyklaèného fondu, proces jeho zruenia
a zániku.
(2) Tento zákon sa nevzahuje na
a) hnoj,1) slamu alebo iný prírodný po¾nohospodársky
materiál alebo lesnícky materiál, ktorý nevykazuje
nebezpeèné vlastnosti a pouíva sa v po¾nohospodárstve, lesníctve alebo na získanie energie z tohto
1

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

i)

materiálu procesmi alebo spôsobmi, ktoré nepokodzujú ivotné prostredie ani neohrozujú zdravie
¾udí,
nakladanie s látkami zneèisujúcimi ovzduie,2)
nakladanie, zachytávanie, prepravu a trvalé ukladanie oxidu uhlièitého do geologického prostredia pod¾a osobitného predpisu,3)
nakladanie s odpadmi z drahých kovov,4)
nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi,5)
nakladanie s vyradenými výbuninami a zvykami
z výroby výbunín,6)
pôdu (in situ) vrátane nevykopanej kontaminovanej
zeminy a stavby7) trvalo spojené so zemou,
nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný poèas stavebných
prác, ak je isté, e sa materiál pouije na úèely výstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom bol
vykopaný,
sedimenty premiestòované v rámci povrchových vôd
na úèely vodného hospodárstva a riadenia vodných
tokov alebo na zabránenie záplavám, alebo na
zmiernenie úèinkov povodní a období sucha, alebo
na rekultiváciu pôdy, ak sa preukáe, e sedimenty
nevykazujú nebezpeèné vlastnosti uvedené v prílohe
osobitného predpisu.8)

(3) Ak osobitné predpisy9) neustanovujú inak, tento
zákon sa vzahuje aj na
a) nakladanie s aobným odpadom,10)
b) ukladanie odpadov na odkaliská,
c) nakladanie s telami zvierat a ich èasami, ktoré uhynuli iným spôsobom ako zabitím pre ¾udskú spotrebu vrátane zvierat usmrtených na úèely eradikácie
epizootických chorôb a ktoré sú znekodòované
pod¾a osobitného predpisu,11)

) Èl. 3 bod 20 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 1069/2009 z 21. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa ved¾ajích ivoèínych produktov a odvodených produktov neurèených na ¾udskú spotrebu a ktorým sa zruuje nariadenie (ES) è. 1774/2002 (nariadenie o ved¾ajích ivoèínych produktoch) (Ú. v. EÚ L 300, 14. 11. 2009) v platnom znení.
2
) § 2 písm. b) zákona è. 137/2010 Z. z. o ovzduí.
3
) Zákon è. 258/2011 Z. z. o trvalom ukladaní oxidu uhlièitého do geologického prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4
) § 2 ods. 1 zákona è. 94/2013 Z. z. o puncovníctve a skúaní drahých kovov (puncový zákon) a o zmene niektorých zákonov.
5
) § 2 písm. k) zákona è. 541/2004 Z. z. o mierovom vyuívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
6
) § 44 zákona è. 58/2014 Z. z. o výbuninách, výbuných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zákon è. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z aobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích
predpisov.
7
) § 43 zákona è. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorích predpisov.
8
) Nariadenie Komisie (EÚ) è. 1357/2014 z 18. decembra 2014, ktorým sa nahrádza príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady
2008/98/ES o odpade a o zruení urèitých smerníc (Ú. v. EÚ L 365, 19. 12. 2014).
9
) Zákon è. 44/1988 Zb. o ochrane a vyuití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorích predpisov.
Zákon Slovenskej národnej rady è. 51/1988 Zb. o banskej èinnosti, výbuninách a o tátnej banskej správe v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorích predpisov (vodný zákon) v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorích predpisov.
10
) § 2 písm. c) zákona è. 514/2008 Z. z. v znení zákona è. 255/2011 Z. z.
11
) Èl. 19 ods. 1 písm. a) a e) nariadenia (ES) è. 1069/2009 v platnom znení.
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d) nakladanie s ved¾ajími ivoèínymi produktmi vrátane odvodených produktov upravených v osobitnom predpise,12)
e) nakladanie s odpadovými vodami a osobitnými vodami.13)

ktorý pecifický odpad, ak prejde niektorou z èinností
zhodnocovania odpadu vrátane recyklácie a ak zároveò
ide o odpad, pre ktorý boli ustanovené osobitné kritériá
v osobitnom predpise16) alebo vo vykonávacom predpise [§ 105 ods. 3 písm. p)] a ktorý spåòa tieto kritériá.

(4) Ak sa ved¾ajie ivoèíne produkty vrátane odvodených produktov pod¾a odseku 3 písm. d) spa¾ujú,
skládkujú alebo pouijú v zariadeniach na výrobu bioplynu alebo kompostu, tento zákon sa uplatní vdy.

(6) Biologicky rozloite¾ný odpad je odpad, ktorý je
schopný rozloi sa anaeróbnym spôsobom alebo
aeróbnym spôsobom, ako je najmä odpad z potravín,
odpad z papiera a lepenky, odpad zo záhrad a parkov.

Vymedzenie základných pojmov
§2
Odpad
(1) Odpad je hnute¾ná vec alebo látka, ktorej sa jej drite¾ zbavuje, chce sa jej zbavi alebo je v súlade s týmto
zákonom alebo osobitnými predpismi14) povinný sa jej
zbavi.
(2) Odpadom nie je
a) látka alebo hnute¾ná vec, ktorá je ved¾ajím produktom,
b) pecifický odpad, ktorý dosiahol stav konca odpadu,
c) odpad, ktorý preiel procesom prípravy na opätovné
pouitie a spåòa poiadavky na výrobok uvádzaný na
trh ustanovené osobitným predpisom,15) alebo
d) odpad odovzdaný na pouitie do domácnosti.
(3) Prúd odpadu je skupina druhov odpadov s podobnými vlastnosami, ktoré umoòujú ich ïalie spoloèné nakladanie.

(7) Biologický odpad je biologicky rozloite¾ný odpad
zo záhrad a z parkov, odpad z potravín a kuchynský odpad z domácností, retaurácií, zo stravovacích a z maloobchodných zariadení a porovnate¾ný odpad z potravinárskych podnikov.
(8) Biologicky rozloite¾né komunálne odpady sú
vetky druhy biologicky rozloite¾ných odpadov, ktoré
je moné zaradi do skupiny 20 Komunálne odpady
[§ 105 ods. 3 písm. b)].
(9) Nebezpeèný odpad je odpad, ktorý má aspoò jednu nebezpeènú vlastnos uvedenú v prílohe osobitného
predpisu.8)
§3
Nakladanie a iné zaobchádzanie s odpadom
(1) Odpadové hospodárstvo je súbor èinností zameraných na predchádzanie a obmedzovanie vzniku odpadov a zniovanie ich nebezpeènosti pre ivotné prostredie a na nakladanie s odpadmi v súlade s týmto
zákonom.

(4) Ved¾ají produkt je látka alebo hnute¾ná vec, ktorá spåòa tieto podmienky:
a) je výsledkom výrobného procesu, ktorého primárnym cie¾om nie je výroba tejto látky alebo veci,
b) jej ïalie pouívanie je zabezpeèené,
c) môe sa poui priamo bez ïalieho spracovania iného ako bený priemyselný postup,
d) vzniká ako neoddelite¾ná súèas výrobného procesu,
e) jej ïalie pouitie je v súlade s týmto zákonom a osobitnými predpismi, ktoré ustanovujú poiadavky na
výrobok,15) ochranu ivotného prostredia a ochranu
zdravia ¾udí z h¾adiska jeho konkrétneho pouitia,
a nepovedie k celkovým nepriaznivým vplyvom na ivotné prostredie alebo zdravie ¾udí,
f) spåòa osobitné kritériá, ak boli pre látku alebo vec
ustanovené osobitným predpisom, a
g) bol udelený súhlas [§ 97 ods. 1 písm. o)].

(2) Nakladanie s odpadom je zber, preprava, zhodnocovanie a znekodòovanie odpadu vrátane doh¾adu
nad týmito èinnosami a nasledujúcej starostlivosti
o miesta znekodòovania a zahàòa aj konanie obchodníka alebo sprostredkovate¾a.

(5) Stav konca odpadu je stav, ktorý dosiahne nie-

(6) Výkup odpadu je zber odpadu, ak je odpad odobe-

12

(3) Skladovanie odpadu je doèasné uloenie odpadu
pred niektorou z èinností zhodnocovania odpadu alebo
znekodòovania odpadu v zariadení, v ktorom má by
tento odpad zhodnotený alebo znekodnený.
(4) Zhromaïovanie odpadu je doèasné uloenie odpadu u drite¾a odpadu pred ïalím nakladaním s ním,
ktoré nie je skladovaním odpadu.
(5) Zber odpadu je zhromaïovanie odpadu od inej
osoby vrátane jeho predbeného triedenia a doèasného
uloenia odpadu na úèely prepravy do zariadenia na
spracovanie odpadov.

) Nariadenie (ES) è. 1069/2009 v platnom znení.
) § 2 zákona è. 364/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
14
) Napríklad zákon è. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov, zákon è. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorích predpisov.
15
) Napríklad § 2 ods. 1 písm. i) zákona è. 264/1999 Z. z. o technických poiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 254/2003 Z. z.
16
) Napríklad nariadenie Rady (EÚ) è. 333/2011 z 31. marca 2011, ktorým sa ustanovujú kritériá na urèenie toho, kedy urèité druhy kovového rotu prestávajú by odpadom pod¾a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES (Ú. v. EÚ L 94, 8. 4. 2011), nariadenie
Komisie (EÚ) è. 1179/2012 z 10. decembra 2012, ktorým sa ustanovujú kritériá umoòujúce urèi, kedy drvené sklo prestáva by odpadom pod¾a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES (Ú. v. EÚ L 337, 11. 12. 2012), nariadenie Komisie (EÚ)
è. 715/2013 z 25. júla 2013, ktorým sa ustanovujú kritériá umoòujúce urèi, kedy medený rot prestáva by odpadom pod¾a smernice
Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES (Ú. v. EÚ L 201, 26. 7. 2013).
13
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raný právnickou osobou alebo fyzickou osobou  podnikate¾om za dohodnutú cenu alebo inú protihodnotu.
(7) Triedenie odpadov je delenie odpadov pod¾a druhov, kategórií alebo iných kritérií alebo odde¾ovanie
zloiek odpadov, ktoré mono po oddelení zaradi ako
samostatné druhy odpadov.
(8) Triedený zber je zber vytriedených odpadov.
(9) Úprava odpadu je èinnos, ktorá vedie k zmene
chemických vlastností, biologických vlastností alebo
fyzikálnych vlastností odpadu za úèelom umonenia
alebo u¾ahèenia jeho prepravy, zhodnotenia, spracovania alebo za úèelom zmenenia objemu alebo zníenia
jeho nebezpeèných vlastností.
(10) Príprava odpadu na opätovné pouitie je èinnos
zhodnocovania súvisiaca s kontrolou, èistením alebo
opravou, pri ktorej sa výrobok alebo èas výrobku, ktoré sa stali odpadom, pripravia, aby sa opätovne pouili
bez akéhoko¾vek iného predbeného spracovania.
(11) Spracovanie odpadu je èinnos zhodnocovania
alebo znekodòovania odpadu vrátane prípravy odpadu pred zhodnocovaním alebo znekodòovaním, ak nie
je v tomto zákone ustanovené inak.
(12) Opätovné pouitie je èinnos, pri ktorej sa výrobok alebo èas výrobku, ktorý nie je odpadom, znova
pouije na ten istý úèel, na ktorý bol urèený.
(13) Zhodnocovanie odpadu je èinnos, ktorej hlavným výsledkom je prospené vyuitie odpadu za úèelom nahradi iné materiály vo výrobnej èinnosti alebo
v irom hospodárstve, alebo zabezpeèenie pripravenosti odpadu na plnenie tejto funkcie; zoznam èinností
zhodnocovania odpadu je uvedený v prílohe è. 1.
(14) Recyklácia je kadá èinnos zhodnocovania odpadu, ktorou sa odpad opätovne spracuje na výrobky,
materiály alebo látky urèené na pôvodný úèel alebo na
iné úèely; zahàòa aj opätovné spracovanie organického
materiálu. Recyklácia nezahàòa energetické zhodnocovanie a opätovné spracovanie na materiály, ktoré sa
majú poui ako palivo alebo na èinnosti spätného zasypávania, ak nie je v § 42 ods. 12, § 52 ods. 18 a 19
a § 60 ods. 15 ustanovené inak.
(15) Znekodòovanie odpadu je èinnos, ktorá nie je
zhodnocovaním, a to aj vtedy, ak je druhotným výsledkom èinnosti spätné získanie látok alebo energie; zoznam èinností znekodòovania odpadu je uvedený
v prílohe è. 2.
(16) Skládkovanie odpadov je ukladanie odpadov na
skládku odpadov.
(17) Najlepie dostupné techniky sú uvedené v osobitnom predpise.17)
§4
Pôvodca odpadu a osoby nakladajúce s odpadom
(1) Pôvodca odpadu je
17
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a) kadý pôvodný pôvodca, ktorého èinnosou odpad
vzniká, alebo
b) ten, kto vykonáva úpravu, zmieavanie alebo iné
úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena povahy
alebo zloenia týchto odpadov.
(2) Drite¾ odpadu je pôvodca odpadu alebo osoba,
ktorá má odpad v drbe.
(3) Obchodník na úèely tohto zákona je podnikate¾,
ktorý pri kúpe a následnom predaji odpadu koná vo
vlastnom mene a na vlastnú zodpovednos, vrátane obchodníka, ktorý tento odpad nemá fyzicky v drbe.
(4) Sprostredkovate¾ na úèely tohto zákona je podnikate¾, ktorý organizuje zhodnocovanie odpadu alebo
znekodòovanie odpadu v mene iných osôb, vrátane
sprostredkovate¾a, ktorý tento odpad nemá fyzicky
v drbe.
§5
Zariadenia na nakladanie s odpadom
(1) Zariadenie na zber odpadov je priestor ohranièený plotom alebo nachádzajúci sa v stavbe, alebo inak
primerane zabezpeèený pred odcudzením odpadu
a vstupom cudzích osôb, v ktorom sa vykonáva zber odpadov.
(2) Zariadenie na zhodnocovanie odpadov je zariadenie urèené na výkon aspoò jednej z èinností uvedených
v prílohe è. 1, ktoré je tvorené technickou jednotkou so
súborom strojov a zariadení prevádzkovaných pod¾a
dokumentácie k nim, prièom èinnosti nimi vykonávané
navzájom súvisia a majú technickú nadväznos; ak je
takéto zariadenie vzh¾adom na jeho kontrukèné rieenie pevne spojené so stavbou, za zariadenie na zhodnocovanie odpadov sa povauje aj priestor, v ktorom sa
zariadenie nachádza.
(3) Zariadenie na znekodòovanie odpadov je zariadenie urèené na výkon aspoò jednej z èinností uvedených v prílohe è. 2, ktoré je tvorené technickou jednotkou so súborom strojov a zariadení prevádzkovaných
pod¾a dokumentácie k nim, prièom èinnosti nimi vykonávané navzájom súvisia a majú technickú nadväznos; ak je takéto zariadenie vzh¾adom na jeho kontrukèné rieenie pevne spojené so stavbou, za
zariadenie na znekodòovanie odpadov sa povauje aj
priestor, v ktorom sa zariadenie nachádza.
(4) Mobilné zariadenie na úèely tohto zákona je zariadenie na zhodnocovanie odpadov alebo zariadenie na
znekodòovanie odpadov, ak je prevádzkované na jednom mieste kratie ako es po sebe nasledujúcich mesiacov, ktoré
a) je kontrukène a technicky prispôsobené na èastý
presun z miesta na miesto,
b) vzh¾adom na jeho kontrukèné rieenie nemá by
a ani nie je pevne spojené so zemou alebo stavbou,
c) je urèené na zhodnocovanie odpadov alebo na znekodòovanie odpadov najmä v mieste ich vzniku a

) § 2 písm. l) zákona è. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole zneèisovania ivotného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Èiastka 27

Zbierka zákonov è. 79/2015

d) nevyaduje stavebné povolenie ani ohlásenie pod¾a
osobitného predpisu.18)
(5) Skládka odpadov je miesto so zariadením na
znekodòovanie odpadov, kde sa odpady trvalo ukladajú na povrchu zeme alebo do zeme. Za skládku odpadov
sa povauje aj interná skládka, na ktorej pôvodca odpadu vykonáva znekodòovanie svojich odpadov
v mieste výroby, ako aj miesto, ktoré sa trvalo, teda dlhie ako jeden rok, pouíva na doèasné uloenie odpadov. Za skládku odpadov sa nepovauje zariadenie alebo miesto so zariadením, kde sa ukladajú odpady na
úèel ich prípravy pred ich ïalou prepravou na miesto,
kde sa budú upravova, zhodnocova alebo znekodòova, ak èas ich uloenia pred ich zhodnotením alebo
upravením nepresahuje spravidla tri roky, alebo èas
ich uloenia pred ich znekodnením nepresahuje jeden
rok.
§6
Hierarchia odpadového hospodárstva,
ciele a záväzné limity odpadového hospodárstva
(1) Hierarchia odpadového hospodárstva je záväzné
poradie týchto priorít:
a) predchádzanie vzniku odpadu,
b) príprava na opätovné pouitie,
c) recyklácia,
d) iné zhodnocovanie, napríklad energetické zhodnocovanie,
e) znekodòovanie.
(2) Od hierarchie odpadového hospodárstva je moné
odkloni sa iba pre urèité prúdy odpadov, ak je to odôvodnené úvahami o ivotnom cykle výrobku vo vzahu
k celkovým vplyvom vzniku a nakladania s takým odpadom a ak to ustanoví tento zákon.
(3) Predchádzanie vzniku odpadu sú opatrenia, ktoré sa prijmú predtým, ako sa látka, materiál alebo výrobok stanú odpadom, a ktoré zniujú
a) mnostvo odpadu aj prostredníctvom opätovného
pouitia výrobkov alebo predåenia ivotnosti výrobkov,
b) nepriaznivé vplyvy vzniknutého odpadu na ivotné
prostredie a zdravie ¾udí alebo
c) obsah kodlivých látok v materiáloch a vo výrobkoch.
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a) pri ich výrobe na potrebu uprednostni technológie
a postupy etriace prírodné zdroje a obmedzujúce
vznik nevyuite¾ného odpadu z týchto výrobkov, obzvlá nebezpeèného odpadu,
b) na potrebu informovanosti verejnosti o spôsobe
zhodnotenia alebo znekodnenia odpadu z výrobku
a jeho èastí, predovetkým pri vyhotovovaní obalu
výrobku, návodu na pouitie alebo inej dokumentácie k výrobku.
(6) Pôvodca odpadu je povinný predchádza vzniku
odpadu zo svojej èinnosti a obmedzova jeho mnostvo
a nebezpeèné vlastnosti. Odpad, vzniku ktorého nie je
moné zabráni, musí by zhodnotený, prípadne znekodnený v súlade s odsekom 1 spôsobom, ktorý neohrozuje ¾udské zdravie, ivotné prostredie a ktorý je
v súlade s týmto zákonom a ïalími veobecne záväznými právnymi predpismi.
(7) Materiály a výrobky je potrebné vyuíva opätovným pouitím, ak nie je moné alebo úèelné predchádzanie vzniku odpadu.
(8) Zhodnocova odpad recykláciou umoòujúcou
získavanie surovín je prípustné, ak nie je moné alebo
úèelné predchádzanie jeho vzniku alebo nie je moný
a úèelný postup pod¾a odseku 7.
(9) Odpad je moné vyuíva ako zdroj energie, ak nie
je moné alebo úèelné predchádzanie jeho vzniku alebo
nie je moný a úèelný postup pod¾a odsekov 7 a 8.
(10) Znekodòova odpad je moné spôsobom, ktorý
neohrozuje zdravie ¾udí a nepokodzuje ivotné prostredie, ak nie je moné a úèelné predchádza jeho vzniku alebo nie je moný a úèelný postup pod¾a odsekov 7
a 9.
(11) Ciele a záväzné limity odpadového hospodárstva
sú ustanovené v prílohe è. 3.
DRUHÁ ÈAS
PROGRAMOVÉ DOKUMENTY
ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA
§7
Program predchádzania vzniku odpadu

(4) Predchádzaním vzniku odpadu z obalov je zniovanie
a) mnostva materiálov a látok obsiahnutých v obaloch
a odpadoch z obalov a ich kodlivosti pre ivotné
prostredie a
b) mnostva obalov a odpadov z obalov a ich kodlivosti
pre ivotné prostredie v etape výrobného procesu,
predaja, distribúcie, vyuitia a ich eliminácia; prevencia sa uplatòuje osobitne pri vývoji výrobkov
a technológií priaznivejích pre ivotné prostredie.

(1) Program predchádzania vzniku odpadu je programový dokument, ktorý vypracúva Ministerstvo ivotného prostredia Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo) v spolupráci s dotknutými ústrednými orgánmi
tátnej správy. Program predchádzania vzniku odpadu
po posúdení jeho vplyvov na ivotné prostredie19)
schva¾uje vláda Slovenskej republiky (ïalej len vláda)
a po jeho schválení ho ministerstvo uverejòuje vo Vestníku Ministerstva ivotného prostredia Slovenskej republiky (ïalej len vestník) a na svojom webovom sídle.

(5) Právnická osoba a fyzická osoba  podnikate¾,
ktorá vyrába výrobky, prihliada

(2) Program predchádzania vzniku odpadu vypracúva ministerstvo spravidla na obdobie desiatich rokov.

18
19

) § 57 a 66 zákona è. 50/1976 Zb.
) Zákon è. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na ivotné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
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(3) Program predchádzania vzniku odpadu obsahuje
ciele predchádzania vzniku odpadu vrátane odpadu
z obalov, existujúce opatrenia na dosiahnutie týchto
cie¾ov a v prípade potreby návrhy nových opatrení na
dosiahnutie týchto cie¾ov. Ciele a opatrenia v tomto
programe sú zamerané na vylúèenie priamej väzby medzi hospodárskym rastom a negatívnymi environmentálnymi vplyvmi spojenými so vznikom odpadu. Súèasou programu predchádzania vzniku odpadu je aj
vyhodnotenie efektívnosti opatrení uvedených v prílohe è. 4 alebo iných existujúcich opatrení.
(4) Program predchádzania vzniku odpadu obsahuje
pecifické kvalitatívne alebo kvantitatívne referenèné
hodnoty pre opatrenia na predchádzanie vzniku odpadu, ktoré sú ustanovené za úèelom monitorovania a posudzovania pokroku, ako aj kvalitatívne alebo kvantitatívne ciele a ukazovatele.
(5) Ministerstvo najneskôr do iestich rokov od nadobudnutia platnosti programu predchádzania vzniku
odpadu predloí vláde vyhodnotenie priebeného plnenia cie¾ov programu predchádzania vzniku odpadu na
základe vyhodnotenia kvalitatívnych alebo kvantitatívnych cie¾ov a ukazovate¾ov.
(6) Ministerstvo v prípade potreby zabezpeèí aktualizáciu programu predchádzania vzniku odpadu.
Programy odpadového hospodárstva
§8
Základné ustanovenia
(1) Program odpadového hospodárstva (ïalej len
program) je programový dokument, ktorý sa vypracúva pre urèenú územnú oblas v súlade s hierarchiou
a cie¾mi odpadového hospodárstva obsahujúci analýzu
súèasného stavu odpadového hospodárstva tejto
územnej oblasti a opatrenia, ktoré je potrebné prija na
zlepenie environmentálne vhodnej prípravy na opätovné pouitie, recyklácie, zhodnocovania a znekodòovania odpadu, ako aj hodnotenie, ako bude program
podporova plnenie týchto cie¾ov a ustanovení tohto zákona.
(2) Program sa vypracúva pre odpady uvedené v Katalógu odpadov a pre polychlórované bifenyly a zariadenia obsahujúce polychlórované bifenyly.
(3) Program obsahuje
a) názov orgánu, ktorý program vypracúva a základné
údaje o území, pre ktoré sa program vypracúva, alebo
základné údaje o drite¾ovi polychlórovaných bifenylov alebo o obci, ktorí program vypracúvajú,
b) charakteristiku aktuálneho stavu odpadového hospodárstva,
c) záväznú èas a smernú èas,
d) vyhodnotenie predchádzajúceho programu.
§9
Program Slovenskej republiky a program kraja
(1) Program Slovenskej republiky vypracúva ministerstvo spravidla na obdobie desiatich rokov, a to najmä na základe podkladov od okresných úradov v sídle
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kraja, okresných úradov a územnej samosprávy. Program Slovenskej republiky po posúdení jeho vplyvov na
ivotné prostredie19) schva¾uje vláda a po jeho schválení ho ministerstvo uverejòuje vo vestníku a na svojom
webovom sídle.
(2) Program Slovenskej republiky obsahuje najmä
a) charakteristiku aktuálneho stavu odpadového hospodárstva a odhad budúceho vývoja urèených prúdov odpadu,
b) informácie o druhu, mnostve a zdroji odpadu vzniknutého na území Slovenskej republiky s rozlíením
na kraje, informácie o odpade, ktorý sa pravdepodobne vyvezie z územia Slovenskej republiky, prepraví alebo dovezie na územie Slovenskej republiky,
c) opis existujúcich systémov zberu odpadov,
d) rozmiestnenie zariadení na spracovanie odpadov,
e) cie¾ové smerovanie nakladania s urèenými prúdmi
odpadov a mnostvami odpadov v urèenom èase
a opatrenia na ich dosiahnutie,
f) cie¾ové smerovanie nakladania s polychlórovanými
bifenylmi a zariadeniami obsahujúcimi polychlórované bifenyly v urèenom èase a opatrenia na ich dosiahnutie,
g) opatrenia na zniovanie mnostva biologicky rozloite¾ných komunálnych odpadov ukladaných na
skládky odpadov,
h) opatrenia na zvyovanie prípravy na opätovné pouitie a recyklácie komunálnych odpadov,
i) opatrenia na zvyovanie prípravy na opätovné pouitie a recyklácie stavebných odpadov a odpadov
z demolácií,
j) osobitnú kapitolu o nakladaní s obalmi a odpadom
z obalov vrátane podpory preventívnych opatrení
a systémov opätovného pouitia obalov,
k) posúdenie potreby budovania nových zariadení na
spracovanie odpadov, potreby zvýenia kapacity
alebo uzatvorenia existujúcich zariadení na spracovanie odpadov,
l) posúdenie potreby budovania nových systémov zberu odpadov,
m) návrhy na vybudovanie zariadení na nakladanie
s odpadmi nadregionálneho významu,
n) vyhodnotenie uitoènosti prijatých opatrení,
o) informácie o vyuívaní kampaní na zvyovanie povedomia verejnosti v oblasti nakladania s odpadmi,
p) rozsah finanènej nároènosti programu.
(3) Záväzná èas programu Slovenskej republiky obsahuje údaje uvedené v odseku 2 písm. e) a j). Smerná
èas programu Slovenskej republiky obsahuje údaje
uvedené v odseku 2 písm. k) a p).
(4) Okresný úrad v sídle kraja predloí do troch mesiacov od schválenia programu Slovenskej republiky
pod¾a odseku 1 návrh programu kraja na posúdenie
jeho vplyvov na ivotné prostredie;19) návrh programu
kraja vypracúva najmä na základe podkladov od okresných úradov a územnej samosprávy. Po posúdení vplyvov na ivotné prostredie19) záväznú èas programu
kraja vydáva okresný úrad v sídle kraja vyhlákou na
obdobie zhodné s obdobím platnosti programu Slovenskej republiky a zale ho na uverejnenie ministerstvu.
(5) Program kraja musí by v súlade s programom
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Slovenskej republiky a obsahuje skutoènosti uvedené
v odseku 2 okrem písm. g), m) a o) so zameraním na
územie kraja, pre ktorý sa vypracúva. Záväzná èas
programu kraja obsahuje údaje uvedené v odseku 2
písm. e), f), h), i) a j). Smerná èas programu kraja obsahuje údaje uvedené v odseku 2 písm. k), l), n) a p) a návrhy na vybudovanie zariadení na nakladanie s odpadmi regionálneho významu.
(6) Platný program Slovenskej republiky a program
kraja sú podkladom pre opatrenia na predchádzanie
vzniku odpadov, nakladanie s odpadmi, dekontamináciu a na spracúvanie územnoplánovacej dokumentácie.
(7) Rozhodnutia a vyjadrenia orgánov tátnej správy
odpadového hospodárstva vydávané pod¾a tohto zákona nesmú by v rozpore s programom prísluného kraja.
(8) Ak sa v èase po vydaní programu Slovenskej republiky a programu kraja zásadným spôsobom zmenia
skutoènosti, ktoré sú rozhodujúce pre obsah programu
Slovenskej republiky a programu kraja, ministerstvo
a okresný úrad v sídle kraja sú povinné aktualizova
nimi vypracovaný program. Na aktualizáciu týchto
programov platia rovnako ustanovenia odsekov 1 a 6.
(9) Orgány tátnej správy odpadového hospodárstva
alebo nimi poverené osoby sú oprávnené od kadého,
kto nakladá s obalmi, je drite¾om odpadu, nakladá
s odpadmi alebo je drite¾om polychlórovaných bifenylov, poadova informácie potrebné na vypracovanie
a aktualizáciu programu. Osobitné predpisy na ochranu údajov20) nie sú dotknuté.
(10) Ministerstvo predloí vláde na schválenie vyhodnotenie plnenia platného programu Slovenskej republiky raz za pä rokov odo dòa jeho schválenia.
§ 10
Program obce
(1) Obec, na území ktorej roèná produkcia komunálnych odpadov vrátane drobných stavebných odpadov
presahuje 350 ton alebo ktorej poèet obyvate¾ov prevyuje 1000, je povinná vypracúva program obce.
(2) Program obce obsahuje najmä
a) charakteristiku aktuálneho stavu odpadového hospodárstva,
b) predpokladané mnostvo vzniku komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu,
c) údaje o systéme zberu komunálnych odpadov
a drobných stavebných odpadov a o zabezpeèovaní
triedeného zberu komunálnych odpadov,
d) ciele a opatrenia zamerané na zníenie mnostva
vzniknutých komunálnych odpadov a na zvýenie
podielu triedeného zberu komunálnych odpadov
a ich následného zhodnotenia,
e) opatrenia na zniovanie mnostva biologicky rozloite¾ných komunálnych odpadov ukladaných na
skládky odpadov,
f) opatrenia na zabezpeèenie informovanosti obyvate20

) Napríklad § 17 a 20 Obchodného zákonníka.
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¾ov o triedenom zbere komunálnych odpadov
z obalov a o význame znaèiek na obaloch, ktoré znamenajú, e obal je moné zhodnoti,
g) informácie o dostupnosti zariadení na spracovanie
komunálnych odpadov a o tom, aké typy spracovate¾ských zariadení pre komunálny odpad je vhodné
vybudova,
h) informácie o vyuívaní kampaní na zvyovanie povedomia obyvate¾ov v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi,
i) rozsah finanènej nároènosti programu.
(3) Záväzná èas programu obce obsahuje údaje uvedené v odseku 2 písm. d) a f). Smerná èas programu
obce obsahuje údaje uvedené v odseku 2 písm. g) a i).
Program obce musí by v súlade so záväznou èasou
programu prísluného kraja.
(4) Obec je povinná predloi vypracovaný program
obce do tyroch mesiacov od vydania programu kraja
príslunému orgánu tátnej správy odpadového hospodárstva na posúdenie súladu s ustanoveniami tohto
zákona a so záväznou èasou programu prísluného
kraja. Prísluný orgán tátnej správy odpadového hospodárstva oznámi obci výsledok posúdenia do 30 dní
od doruèenia programu obce; výsledok posúdenia je
pre obec záväzný. Ak je výsledok posúdenia prísluného orgánu tátnej správy odpadového hospodárstva
kladný, obec
a) predloí program obce na posúdenie jeho vplyvu na
ivotné prostredie,19) ak program obce podlieha tomuto posúdeniu, a následne po ukonèení tohto posúdenia ho schváli,
b) schváli program obce, ktorý nepodlieha posúdeniu
vplyvu na ivotné prostredie.
(5) Ak prísluný orgán tátnej správy v posúdení
pod¾a odseku 4 upozorní obec na nesúlad s ustanoveniami tohto zákona alebo so záväznou èasou programu prísluného kraja, obec program upraví. Schválenie programu obce, ktorý nie je v súlade s týmto
zákonom je neplatné.
(6) Vydaním nového programu obce platnos predchádzajúceho programu obce zanikne.
(7) Obec je povinná vypracova program obce tak,
aby jeho obdobie platnosti bolo zhodné s obdobím platnosti programu kraja; v prípade pod¾a odseku 8 je obec
povinná zabezpeèi zhodu konca obdobia platnosti
svojho programu s koncom obdobia platnosti programu kraja.
(8) Ak obci vznikla povinnos pod¾a odseku 1 poèas
platnosti programu kraja, je povinná plni uvedenú povinnos v súlade s odsekmi 4 a 5, v lehotách v òom uvedených a so zaèiatkom ich plynutia od vzniku tejto povinnosti.
(9) Ak sa v èase po schválení programu obce zásadným spôsobom zmenia skutoènosti, ktoré sú rozhodujúce pre jeho obsah, obec je povinná svoj program aktualizova a bezodkladne ho predloi na posúdenie
príslunému orgánu tátnej správy.
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(10) Obec môe vypracova program obce v spolupráci s jednou obcou alebo viacerými obcami na základe
zmluvnej spolupráce.21) V spoloènom programe si obce
môu urèi ciele jednotlivo pre kadú obec.
(11) Obec je pri zostavovaní a aktualizovaní programu obce oprávnená bezplatne poadova od kadého,
kto je drite¾om komunálneho odpadu alebo drobného
stavebného odpadu alebo nakladá s komunálnymi odpadmi alebo drobnými stavebnými odpadmi na jej území, informácie potrebné na zostavenie a aktualizáciu
programu obce. Osobitné predpisy na ochranu
údajov20) nie sú dotknuté.
(12) Obec je povinná schválený program obce zverejni do 30 dní od jeho schválenia na svojom webovom
sídle.
§ 11
Program drite¾a polychlórovaných bifenylov
(1) Drite¾ polychlórovaných bifenylov, u ktorého sa
nachádzajú polychlórované bifenyly alebo zariadenie
obsahujúce polychlórované bifenyly, je povinný bezodkladne vypracova program drite¾a polychlórovaných
bifenylov so zameraním na dekontamináciu zariadení
obsahujúcich polychlórované bifenyly a na nakladanie
s pouitými polychlórovanými bifenylmi a predloi vypracovaný program na schválenie príslunému orgánu
tátnej správy odpadového hospodárstva. Schválený
program drite¾a polychlórovaných bifenylov je drite¾
polychlórovaných bifenylov povinný dodriava.
(2) Program drite¾a polychlórovaných bifenylov obsahuje ustanovené údaje [§ 105 ods. 3 písm. a)].
(3) Ak dôjde k zmene skutoèností uvedených v programe drite¾a polychlórovaných bifenylov v súlade s odsekom 2, je drite¾ polychlórovaných bifenylov povinný
do tyroch mesiacov vypracova a predloi na schválenie nový program drite¾a polychlórovaných bifenylov,
ak je napriek zmene skutoèností uvedených v súlade
s odsekom 2 stále drite¾om polychlórovaných bifenylov.
TRETIA ÈAS
POVINNOSTI PRÁVNICKÝCH OSÔB
A FYZICKÝCH OSÔB
§ 12
Veobecné povinnosti
spojené s nakladaním s odpadmi
(1) Kadý je povinný naklada s odpadmi alebo inak
s nimi zaobchádza v súlade s týmto zákonom; ten,
komu vyplývajú z rozhodnutia vydaného na základe
tohto zákona povinnosti, je povinný naklada s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádza aj v súlade s týmto
rozhodnutím.
(2) Kadý je povinný naklada s odpadom alebo inak
21
22
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s ním zaobchádza takým spôsobom, ktorý neohrozuje
zdravie ¾udí a nepokodzuje ivotné prostredie, a to
tak, aby nedochádzalo k
a) riziku zneèistenia vody, ovzduia, pôdy, horninového prostredia a ohrozenia rastlín a ivoèíchov,
b) obaovaniu okolia hlukom alebo zápachom a
c) nepriaznivému vplyvu na krajinu alebo miesta osobitného významu.22)
(3) Povinnos znáa náklady na èinnosti nakladania
s odpadom a èinnosti k nim smerujúce sú povinné plni
osoby v nasledujúcom poradí, ak nie je v odseku 4 ustanovené inak:
a) drite¾ odpadu, pre ktorého sa nakladanie s odpadom vykonáva, ak je známy, alebo
b) posledný známy drite¾ odpadu.
(4) Ustanovenie odseku 3 sa nevzahuje na oddelene
zbierané zloky komunálneho odpadu patriace do vyhradeného prúdu odpadu (§ 27 ods. 3), na ktoré sa
v ustanovenom rozsahu vzahuje rozírená zodpovednos výrobcov znáajúcich náklady na èinnosti nakladania s odpadom a na èinnosti k nim smerujúce.
(5) Ak je drite¾ odpadu známy, ale nezdriava sa na
území Slovenskej republiky, zabezpeèí nakladanie
s odpadom na náklady drite¾a odpadu orgán tátnej
správy odpadového hospodárstva, na ktorého území sa
odpad nachádza.
(6) Fyzické osoby nesmú naklada a inak zaobchádza s iným ako s komunálnym odpadom a drobným
stavebným odpadom s výnimkou zaobchádzania pod¾a
§ 63 ods. 1 a § 72.
§ 13
Zákazy
Zakazuje sa
a) uloi alebo ponecha odpad na inom mieste ako na
mieste na to urèenom v súlade s týmto zákonom,
b) znekodni odpad alebo zhodnoti odpad inak ako
v súlade s týmto zákonom,
c) znekodni odpad èinnosami D4, D6 a D7 uvedenými v prílohe è. 2,
d) vykonáva bez súhlasu pod¾a § 97 ods. 1 alebo v rozpore s ním èinnos, na ktorú sa súhlas vyaduje,
e) znekodòova skládkovaním
1. kvapalné odpady,
2. odpady, ktoré sú v podmienkach skládky výbuné, korozívne, okyslièujúce, vysoko hor¾avé alebo
hor¾avé,
3. odpad zo zdravotnej starostlivosti a veterinárnej
starostlivosti, ktorého katalógové èíslo pred jeho
spracovaním je uvedené v prílohe è. 8; spracovanie takéhoto odpadu a následná zmena jeho katalógového èísla nemá vplyv na zákaz jeho skládkovania,
4. odpadové pneumatiky okrem pneumatík, ktoré
sú pouité ako kontrukèný materiál pri budova-

) Napríklad § 20 zákona Slovenskej národnej rady è. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zákona è. 453/2001 Z. z.
) Napríklad zákon è. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorích predpisov, Dohovor o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedièstva (oznámenie Federálneho ministerstva zahranièných vecí è. 159/1991 Zb.), zákon è. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorích predpisov.
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ní skládky, pneumatík z bicyklov a pneumatík
s väèím vonkajím priemerom ako 1400 mm,
5. odpady, ktorých obsah kodlivých látok presahuje hranièné hodnoty koncentrácie kodlivých látok pod¾a prílohy è. 5,
6. vytriedený biologicky rozloite¾ný kuchynský
a retauraèný odpad,
7. vytriedené zloky komunálneho odpadu, na ktoré
sa vzahuje rozírená zodpovednos výrobcov, okrem nezhodnotite¾ných odpadov po dotriedení,
8. biologicky rozloite¾ný komunálny odpad zo záhrad a parkov, vrátane biologicky rozloite¾ného
odpadu z cintorínov, okrem nezhodnotite¾ných
odpadov po dotriedení,
f) riedi alebo zmieava odpady s cie¾om dosiahnu
hranièné hodnoty koncentrácie kodlivých látok
pod¾a prílohy è. 5,
g) znekodòova spa¾ovaním biologicky rozloite¾ný
odpad s výnimkou prípadu, na ktorý bol vydaný súhlas pod¾a § 97 ods. 1 písm. b),
h) spa¾ova komunálny odpad na vo¾nom priestranstve
a vo vykurovacích zariadeniach v domácnostiach.
§ 14
Povinnosti drite¾a odpadu
(1) Drite¾ odpadu je povinný
a) správne zaradi odpad alebo zabezpeèi správnos
zaradenia odpadu pod¾a Katalógu odpadov,
b) zhromaïova odpady vytriedené pod¾a druhov odpadov a zabezpeèi ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným neiaducim únikom,
c) zhromaïova oddelene nebezpeèné odpady pod¾a
ich druhov, oznaèova ich urèeným spôsobom a naklada s nimi v súlade s týmto zákonom a osobitnými
predpismi,23)
d) zabezpeèi spracovanie odpadu v zmysle hierarchie
odpadového hospodárstva, a to jeho
1. prípravou na opätovné pouitie v rámci svojej èinnosti; odpad takto nevyuitý ponúknu na prípravu na opätovné pouitie inému,
2. recykláciou v rámci svojej èinnosti, ak nie je moné alebo úèelné zabezpeèi jeho prípravu na opätovné pouitie; odpad takto nevyuitý ponúknu
na recykláciu inému,
3. zhodnotením v rámci svojej èinnosti, ak nie je
moné alebo úèelné zabezpeèi jeho recykláciu;
odpad takto nevyuitý ponúknu na zhodnotenie
inému,
4. znekodnením, ak nie je moné alebo úèelné zabezpeèi jeho recykláciu alebo iné zhodnotenie,
e) odovzda odpady len osobe oprávnenej naklada
s odpadmi pod¾a tohto zákona, ak nie je v odseku 5,
§ 38 ods. 1 písm. a) a d), § 49 písm. a) a b) a § 72 usta23
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novené inak a ak nezabezpeèuje ich zhodnotenie alebo znekodnenie sám,
f) vies a uchováva evidenciu o druhoch a mnostve
odpadov a o nakladaní s nimi,
g) ohlasova údaje z evidencie príslunému orgánu
tátnej správy odpadového hospodárstva a uchováva ohlásené údaje,
h) predloi na vyiadanie predchádzajúceho drite¾a
odpadu doklady s úplnými a pravdivými informáciami preukazujúce spôsob nakladania s odpadom, a to
najneskôr do 30 dní odo dòa doruèenia písomnej
iadosti; na základe iadosti predchádzajúceho drite¾a poskytnú aj kópie dokladov,
i) skladova odpad najdlhie jeden rok alebo zhromaïova odpad najdlhie jeden rok pred jeho znekodnením alebo najdlhie tri roky pred jeho zhodnotením; na dlhie zhromaïovanie môe da súhlas
orgán tátnej správy odpadového hospodárstva len
pôvodcovi odpadu,
j) zabezpeèi odpad pred prístupom medveïa hnedého
(Ursus arctos) v ustanovených oblastiach [§ 105
ods. 3 písm. q)],
k) umoni orgánom tátneho dozoru v odpadovom
hospodárstve prístup na pozemky, do stavieb, priestorov a zariadení, odoberanie vzoriek odpadov a na
ich vyiadanie predloi dokumentáciu a poskytnú
pravdivé a úplné informácie súvisiace s odpadovým
hospodárstvom; ustanovenia osobitného predpisu
týmto nie sú dotknuté,24)
l) vykona opatrenia na nápravu uloené orgánom
tátneho dozoru v odpadovom hospodárstve (§ 116
ods. 3),
m) zabezpeèi na základe vyjadrenia prísluného orgánu tátnej správy odpadového hospodárstva zhodnotenie odpadov, ktoré vznikli pri spracovate¾skej
operácii v colnom reime aktívny zu¾achovací
styk,25) alebo ich vývoz pod¾a tohto zákona,
n) na iados orgánov tátnej správy odpadového hospodárstva alebo nimi poverenej osoby bezplatne
poskytnú informácie potrebné na vypracovanie
a aktualizáciu programu alebo programu predchádzania vzniku odpadu.
(2) Na fyzickú osobu, ktorá nie je podnikate¾om, sa
ustanovenia odseku 1 nevzahujú s výnimkou písmena j).
(3) Ak je drite¾om odpadov osoba prevádzkujúca dopravu pre cudziu potrebu alebo vlastnú potrebu (ïalej
len dopravca), vzahujú sa na neho pri preprave odpadov iba ustanovenia odseku 1 písm. h) a j) a l).
(4) Povinnosti drite¾a odpadu uvedené v odseku 1
písm. b), c), i) a j) sa nevzahujú na obchodníka
a sprostredkovate¾a, ktorí nemajú tento odpad vo fyzickej drbe. Na obchodníka a sprostredkovate¾a, ktorí

) Napríklad zákon è. 355/2007 Z. z. v znení neskorích predpisov, zákon è. 541/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov, nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 345/2006 Z. z. o základných bezpeènostných poiadavkách na ochranu zdravia pracovníkov a obyvate¾ov
pred ionizujúcim iarením.
24
) Napríklad zákon è. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej tátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov, zákon
è. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutoèností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
25
) Èl. 114 nariadenia Rady (EHS) è. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Európskeho spoloèenstva (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ,
kap. 2/zv. 4) v platnom znení.
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majú tento odpad vo fyzickej drbe, sa vzahujú povinnosti uvedené v odseku 1.
(5) Drite¾ odpadu, ktorému bol vydaný súhlas pod¾a
§ 97 ods. 1 písm. n), je oprávnený odovzda odpad aj
inej osobe ako osobe uvedenej v odseku 1 písm. e), ak
ide o odpad vhodný na vyuitie v domácnosti, ako je
materiál, palivo26) alebo iná vec urèená na koneènú
spotrebu okrem nebezpeèného odpadu, elektroodpadu, odpadových pneumatík a pouitých batérií a akumulátorov; koneènou spotrebou sa rozumie spotreba,
v dôsledku ktorej vznikne komunálny odpad. Pri takomto postupe sa na drite¾a odpadov nevzahujú povinnosti pod¾a odseku 1 písm. d) a e). Ustanovenia osobitných predpisov27) týmto nie sú dotknuté.
(6) Osoba, ktorej bol odovzdaný odpad pod¾a odseku
5, je povinná s ním zaobchádza spôsobom a na úèel
pod¾a odseku 5; po prevzatí od drite¾a odpadu pod¾a
odseku 5 sa táto vec nepovauje za odpad.
(7) Ak je drite¾om odpadových pneumatík, elektroodpadu alebo pouitých batérií a akumulátorov distribútor, ktorý vykonáva ich spätný zber, ale ktorý nevykonáva servis, vzahujú sa na neho iba ustanovenia
odseku 1 písm. b), e), i), k) a l).
(8) Ak bol udelený súhlas pod¾a odseku 1 písm. i) pôvodcovi odpadu, nepovauje sa miesto zhromaïovania odpadu u pôvodcu odpadu za skládku odpadov.
§ 15
Zodpovednos za nezákonné umiestnenie odpadu
(1) Oznámi umiestnenie odpadu na nehnute¾nosti,
ktoré je v rozpore s týmto zákonom (ïalej len nezákonné umiestnenie odpadu) môe akáko¾vek fyzická osoba alebo právnická osoba príslunému orgánu tátnej
správy odpadového hospodárstva alebo obci, v ktorej
územnom obvode sa táto nehnute¾nos nachádza.
(2) Vlastník, správca alebo nájomca nehnute¾nosti je
povinný bezodkladne po zistení, e na jeho nehnute¾nosti bol nezákonne umiestnený odpad, oznámi túto
skutoènos orgánu uvedenému v odseku 1.
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na pobrených pozemkoch alebo v inundaèných územiach, je ten, kto oznámenie prijal, povinný bezodkladne o uvedenej skutoènosti informova prísluný orgán
tátnej vodnej správy.
(5) Na podklade oznámenia vlastníka, správcu alebo
nájomcu nehnute¾nosti, na ktorej bol nezákonne
umiestnený odpad, z vlastného podnetu alebo podnetu
iného orgánu tátnej správy prísluný orgán tátnej
správy odpadového hospodárstva overí, èi rozsah nezákonne umiestneného odpadu28) nasvedèuje tomu, e
bol spáchaný trestný èin,29) a vydá o tom odborné vyjadrenie.30)
(6) Ak z oznámenia inej osoby ako uvedenej v odseku 5 mono predpoklada, e bol spáchaný trestný èin,
prísluný orgán tátnej správy odpadového hospodárstva postupuje pod¾a odsekov 5 a 7.
(7) Ak prísluný orgán tátnej správy odpadového
hospodárstva zistí skutoènos nasvedèujúcu tomu, e
bol spáchaný trestný èin, vykoná jej oznámenie pod¾a osobitného predpisu31) a konanie o urèenie zodpovednej osoby nezaène.
(8) Ak prísluný orgán tátnej správy odpadového
hospodárstva nezistí skutoènos nasvedèujúcu tomu,
e bol spáchaný trestný èin, zaène konanie o urèenie
zodpovednej osoby, v ktorom postupuje pod¾a odsekov 9 a 12.
(9) Prísluný orgán tátnej správy odpadového hospodárstva v konaní o urèenie zodpovednej osoby
a) zisuje osobu zodpovednú za nezákonné umiestnenie odpadu,
b) zisuje, èi vlastník, správca alebo nájomca nehnute¾nosti, na ktorej dolo k nezákonnému umiestneniu odpadu, zanedbal povinnos urobi vetky opatrenia na ochranu svojej nehnute¾nosti pod¾a
osobitného predpisu32) alebo povinnos pod¾a rozhodnutia súdu,33) alebo èi mal z tohto umiestnenia
odpadu majetkový prospech alebo iný prospech, ak
nezistí osobu pod¾a písmena a).

(3) O oznámeniach podaných pod¾a odsekov 1 a 2 sa
obec a orgán tátnej správy odpadového hospodárstva
navzájom informujú najneskôr do siedmich pracovných dní odo dòa oznámenia.

(10) Ak prísluný orgán tátnej správy odpadového
hospodárstva v konaní o urèenie zodpovednej osoby
zistí osobu zodpovednú za nezákonné umiestnenie odpadu pod¾a odseku 9 písm. a), urèí ju za osobu povinnú
zabezpeèi nakladanie s nezákonne umiestneným odpadom.

(4) Ak z oznámenia pod¾a odsekov 1 a 2 vyplýva, e
ide o nezákonné umiestnenie odpadu do vodného toku,

(11) Ak prísluný orgán tátnej správy odpadového
hospodárstva v konaní o urèenie zodpovednej osoby

26

) Vyhláka Ministerstva ivotného prostredia Slovenskej republiky è. 228/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú poiadavky na kvalitu palív
a vedenie prevádzkovej evidencie o palivách.
27
) Napríklad zákon è. 264/1999 Z. z., zákon è. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebite¾a a o zmene zákona Slovenskej národnej rady
è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorích predpisov v znení neskorích predpisov, zákon è. 137/2010 Z. z. v znení neskorích
predpisov.
28
) Napríklad § 124 ods. 3 Trestného zákona, zákon è. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloenie odpadov v znení neskorích predpisov.
29
) § 300 a 302 Trestného zákona.
30
) § 126 Trestného zákona.
31
) § 3 ods. 2 Trestného poriadku.
32
) Vyhláka Slovenského úradu bezpeènosti práce è. 59/1982 Zb., ktorou sa urèujú základné poiadavky na zaistenie bezpeènosti práce
a technických zariadení v znení neskorích predpisov.
Vyhláka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky è. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpeènosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných èinností.
33
) Obèiansky zákonník.
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zistí, e nastali skutoènosti uvedené v odseku 9
písm. b), urèí vlastníka, správcu alebo nájomcu nehnute¾nosti, na ktorej dolo k nezákonnému umiestneniu odpadu, za osobu povinnú zabezpeèi nakladanie
s nezákonne umiestneným odpadom.
(12) Ak výsledkom postupu pod¾a odsekov 10 a 11
nebola urèená osoba povinná zabezpeèi nakladanie
s nezákonne umiestneným odpadom, prísluný orgán
tátnej správy odpadového hospodárstva ukonèí konanie o urèenie zodpovednej osoby rozhodnutím, v ktorom kontatuje uvedenú skutoènos.
(13) Osoba urèená ako zodpovedná za nakladanie
s nezákonne umiestneným odpadom v súlade s odsekom 10 alebo 11 je povinná zabezpeèi zhodnotenie alebo znekodnenie tohto odpadu v súlade s týmto zákonom na vlastné náklady; ak ide o komunálne odpady
alebo drobné stavebné odpady, urobí tak výluène prostredníctvom osoby, ktorá má na túto èinnos uzatvorenú zmluvu s obcou pod¾a § 81 ods. 13 alebo prostredníctvom obce, ak túto èinnos obec zabezpeèuje sama.
(14) V prípade uvedenom v odseku 12 zabezpeèí
zhodnotenie alebo znekodnenie odpadu v súlade
s týmto zákonom na vlastné náklady
a) obec, na ktorej území bol umiestnený odpad v rozpore s týmto zákonom, ak ide o komunálne odpady alebo drobné stavebné odpady,
b) prísluný orgán tátnej správy odpadového hospodárstva, ak ide o iné odpady ako odpady uvedené
v písmene a).
(15) Ak po oznámení pod¾a odseku 7 orgán policajného zboru oznámi orgánu tátnej správy odpadového
hospodárstva, e pre nezákonne umiestnený odpad je
moné zabezpeèi zhodnotenie alebo znekodnenie, postupuje sa pod¾a odseku 14.
(16) Kto zabezpeèil zhodnotenie odpadu alebo znekodnenie odpadu v súlade s odsekom 14, má nárok na
náhradu vynaloených nákladov voèi osobe, ktorá je
zodpovedná za nezákonné umiestnenie odpadu.
(17) Prísluný orgán tátnej správy odpadového hospodárstva môe poiada v konaní pod¾a odseku 9 o súèinnos orgány policajného zboru pri objasòovaní nezákonného umiestnenia odpadu.
(18) Obec je oprávnená zabezpeèi v súlade s týmto
zákonom zhodnotenie alebo znekodnenie nezákonne
umiestneného odpadu, ktorý je komunálnym odpadom
alebo drobným stavebným odpadom, bezodkladne po
jeho zistení, prièom v tomto prípade sa postup pod¾a
odsekov 3 a 17 neuplatní; obec je povinná o tom informova prísluný orgán tátnej správy odpadového hospodárstva najneskôr do troch pracovných dní.
§ 16
Zber odpadu a výkup odpadu
(1) Ten, kto vykonáva zber odpadu alebo výkup odpadu, je okrem povinností pod¾a § 14 ods. 1 povinný
a) zverejòova druhy zbieraných alebo vykupovaných
odpadov vrátane podmienok zberu odpadov alebo výkupu odpadov,
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b) oznaèi zariadenie na zber odpadov alebo výkup odpadov.
(2) Ten, kto vykonáva zber odpadu alebo výkup odpadu od fyzickej osoby, je okrem povinností pod¾a odseku 1 povinný
a) zaradi odpad odobratý od takejto osoby ako komunálny odpad; toto ustanovenie sa nevzahuje na zber
starých vozidiel a odpadových pneumatík,
b) oznamova obci, na ktorej území sa zber odpadu alebo výkup odpadu uskutoèòuje, údaje o druhu
a mnostve vyzbieraného odpadu alebo vykúpeného
odpadu [§ 105 ods. 3 písm. d)].
(3) Ten, kto vykonáva zber vyhradeného prúdu odpadu (§ 27 ods. 3) v zariadení na zber odpadov alebo bez
zariadenia na zber odpadov, je povinný ma uzatvorenú
zmluvu s príslunou organizáciou zodpovednosti výrobcov, príslunou treou osobou, alebo výrobcom prísluného vyhradeného výrobku; toto ustanovenie sa
nevzahuje na zber starých vozidiel, na osobu uvedenú
v odseku 4 a na distribútorov vykonávajúcich spätných
zber.
(4) Ten, kto vykonáva výkup vyhradeného prúdu odpadu, je povinný najneskôr do 15 pracovných dní po
ukonèení tvrroka oznamova druh a mnostvo vykúpeného odpadu a informácie o jeho zhodnotení v prvom
zariadení na zhodnocovanie odpadov èinnosami R1 a
R11 pod¾a prílohy è. 1 alebo v prvom inom zariadení na
zhodnocovanie odpadu na území iného tátu, v ktorom
je zabezpeèené, e výsledok zhodnotenia odpadov bude
rovnocenný s výsledkom zhodnotenia odpadov niektorou z èinností R 1 a R 11 pod¾a prílohy è. 1,
a) v prípade odpadov z obalov a odpadu z neobalových
výrobkov (§ 73 ods. 3) príslunej organizácii zodpovednosti výrobcov, ktorá má podpísanú zmluvu s obcou, v ktorej sa výkup realizuje,
b) v prípade elektroodpadu a pouitých batérií a akumulátorov príslunému koordinaènému centru, ak
je zriadené.
(5) Zakazuje sa zbiera a vykupova kovový odpad
inak, ako je uvedené v odsekoch 6 a 8.
(6) Ten, kto vykonáva zber alebo výkup kovového odpadu, je povinný zbiera alebo vykupova kovový odpad
a) pochádzajúci zo súèiastok a èastí zariadení z ko¾ajových vedení, zabezpeèovacej techniky a oznamovacej techniky, ko¾ajových vozidiel a výstroja tratí alebo javiace znaky, e z takýchto zariadení
pochádzajú, iba od prevádzkovate¾ov dráh a podnikate¾ských subjektov pracujúcich s nimi na zmluvnom základe,
b) pochádzajúci z dopravných znaèiek a dopravných
zariadení, zvodidiel, alebo javiaci znaky, e z nich
pochádza, iba od správcov pozemných komunikácií
a podnikate¾ských subjektov pracujúcich s nimi na
zmluvnom základe,
c) pochádzajúci z kanalizaèných poklopov a krytov kanalizaèných vpustí iba od vlastníka alebo prevádzkovate¾a vodovodu a kanalizácie,
d) pochádzajúci zo závlahových detailov, závlahových
èerpacích staníc, po¾nohospodárskych strojov a lesníckych strojov a ich súèastí, po¾nohospodárskych
technických zariadení a kovové èasti kontrukèných
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celkov stavieb alebo javiaci znaky, e z nich pochádza, iba od po¾nohospodárskych a lesných subjektov, súkromne hospodáriacich ro¾níkov alebo od
podnikate¾ských subjektov pracujúcich s nimi na
zmluvnom základe,
e) pozostávajúci z elektrických rozvodov, elektrických
transformátorov a ich súèastí alebo javiaci znaky, e
z nich pochádza, iba od subjektov, ktoré sú oprávnené s nimi pracova, alebo od podnikate¾ských subjektov pracujúcich s nimi na zmluvnom základe.

èených meradiel a spåòajúce poiadavky na urèené
meradlo,35)
g) zhromaïova prevzatý kovový odpad aspoò sedem
dní odo dòa jeho prevzatia pred jeho odovzdaním
ïaliemu drite¾ovi na ïalie nakladanie,
h) monitorova priestor s umiestneným kovovým odpadom kamerovým systémom, uchováva záznam z kamerového systému poèas 14 dní odo dòa jeho zhotovenia a na vyiadanie tento záznam poskytnú
orgánom tátnej správy odpadového hospodárstva.

(7) Ten, kto vykonáva výkup kovového odpadu, je povinný vykupova kovový odpad pochádzajúci
a) zo starých vozidiel a ich èastí a súèiastok alebo javiaci znaky, e z nich pochádza, iba od osôb, ktoré sú
oprávnené s nimi naklada a z vozidiel a ich èastí
a súèiastok alebo javiaci znaky, e z nich pochádza,
iba od drite¾a vozidla alebo od podnikate¾ských
subjektov vykonávajúcich servis vozidiel,
b) z elektroodpadu (§ 32 ods. 6) a jeho èastí a súèiastok
alebo javiaci znaky, e z neho pochádza, iba od osôb,
ktoré sú oprávnené s ním naklada, alebo od podnikate¾ských subjektov spolupracujúcich s nimi na
zmluvnom základe.

(9) Na zber kovového odpadu uvedeného v odseku 7,
ktorý nie je výkupom, sa vzahuje odsek 8 písm. c), f), g)
a h).

(8) Ten, kto vykonáva zber alebo výkup kovového odpadu pod¾a odseku 6 alebo výkup kovového odpadu
pod¾a odseku 7, je povinný
a) vyadova od osoby, od ktorej sa odpad zbiera alebo
vykupuje, ak ide o
1. fyzickú osobu, preukázanie totonosti predloením jej dokladu totonosti, a to v rozsahu meno,
priezvisko, adresa trvalého pobytu a èíslo dokladu totonosti,
2. fyzickú osobu, ktorá je zodpovedným zástupcom
právnickej osoby alebo fyzickej osoby  podnikate¾a alebo je osobou oprávnenou kona v ich mene
alebo ide o fyzickú osobu  podnikate¾a, preukázanie totonosti predloením jej dokladu totonosti v rovnakom rozsahu ako v prvom bode a obchodné meno, identifikaèné èíslo organizácie
a sídlo právnickej osoby alebo miesto podnikania
fyzickej osoby  podnikate¾a,
b) vies a uchováva evidenciu o osobách, od ktorých
odpad zbiera alebo vykupuje, v rozsahu uvedenom
pod¾a písmena a), o druhoch a mnostve kovových
odpadov od nich odobratých alebo vykúpených,
c) vies a uchováva opis a dokumentáciu, ktorú tvorí
fotodokumentácia alebo videodokumentácia o kovovom odpade od vstupu do zariadenia na zber odpadov a po jeho koneèné umiestnenie v zariadení na
zber odpadov,
d) uhrádza platbu za výkup kovového odpadu formou
peòaného poukazu na výplatu alebo formou bezhotovostného platobného styku,
e) pri platbách za výkup kovového odpadu od fyzickej
osoby vypoèíta a odvies daò pod¾a osobitného
predpisu,34)
f) pouíva pri zisovaní hmotnosti preberaného kovového odpadu výluène váhy zaradené do skupiny ur34
35

§ 17
Povinnosti prevádzkovate¾a zariadenia
na zhodnocovanie odpadov
alebo znekodòovanie odpadov
(1) Prevádzkovate¾ zariadenia na zhodnocovanie odpadov alebo znekodòovanie odpadov (ïalej len zariadenie) je okrem plnenia povinností pod¾a § 14 povinný
a) zhodnocova odpady alebo znekodòova odpady
v súlade s rozhodnutím, ktoré ho oprávòuje na prevádzkovanie zariadenia,
b) prevádzkova zariadenie v súlade so schváleným
prevádzkovým poriadkom,
c) vies prevádzkovú dokumentáciu zariadenia,
d) zverejni podmienky, za ktorých preberá odpad do
zariadenia,
e) uvádza do prevádzky a prevádzkova stroje, technológiu a vykonáva oprávnenú èinnos v súlade s platnou dokumentáciou a s technickými poiadavkami,
f) plni evidenènú a ohlasovaciu povinnos a povinnos uchovávania evidencie a uchovávania ohlasovaných údajov; ak ide o zariadenie na znekodòovanie pouitých polychlórovaných bifenylov, aj
o obsahu polychlórovaných bifenylov v týchto odpadoch,
g) plni povinnosti pôvodcu odpadu vo vzahu k ním
produkovaným odpadom,
h) ak ide o prevádzkovate¾a mobilného zariadenia, najneskôr sedem dní vopred písomne ohlási orgánu
tátnej správy odpadového hospodárstva, v ktorého
územnom obvode bude zhodnocova alebo znekodòova odpady, miesto, kde bude túto èinnos vykonáva, druh, kategóriu a predpokladané mnostvo
odpadu, ktorý bude zhodnocovaný alebo znekodòovaný, a predpokladaný èas výkonu èinnosti,
i) zverejòova druhy odpadov, na ktorých znekodòovanie alebo zhodnocovanie je oprávnený [§ 105
ods. 3 písm. d)],
j) ak ide o zariadenie na znekodòovanie pouitých polychlórovaných bifenylov, vyda drite¾ovi pouitých
polychlórovaných bifenylov alebo drite¾ovi zariadenia obsahujúceho polychlórované bifenyly, ktorý ich
do tohto zariadenia dodal, potvrdenie o ich prijatí,
k) na základe rozhodnutia orgánu tátnej správy odpadového hospodárstva v mimoriadnych prípadoch,

) § 43 zákona è. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorích predpisov.
) § 8 zákona è. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 431/2004 Z. z.
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najmä ak je to nevyhnutné z h¾adiska starostlivosti
o zdravie ¾udí a ivotné prostredie, znekodni odpad
alebo zhodnoti odpad, ak je to pre prevádzkovate¾a
technicky moné; náklady, ktoré vznikli pri zhodnotení odpadu alebo znekodnení odpadu na základe
takéhoto rozhodnutia, uhrádza drite¾ odpadu,
l) oznamova bezodkladne príslunému orgánu tátnej správy odpadového hospodárstva neprevzatie
odpadov do zariadenia na znekodòovanie odpadov
èinnosami D1, D5 a D10 uvedenými v prílohe è. 2,
m) zverejni vetky platné rozhodnutia, ktoré mu boli
vydané pod¾a tohto zákona, na svojom webovom sídle.
(2) Ak pod¾a odseku 1 písm. k) je drite¾ odpadu neznámy alebo ak nemôe uhradi náklady spojené so
znekodnením odpadov alebo zhodnotením odpadov
v primeranom èase a v plnej výke, povauje sa tento
prípad za haváriu a pri úhrade nákladov mono postupova pod¾a osobitného predpisu.36)

b)

c)
d)

e)

§ 18
Spa¾ovanie odpadov

f)

(1) Spa¾ovanie komunálneho odpadu v spa¾ovniach
komunálnych odpadov sa povauje za zhodnocovanie
odpadov èinnosou R1 pod¾a prílohy è. 1, ak sa energia
vo forme tepla alebo elektriny vyrába na komerèné úèely a ak energetická úèinnos takéhoto zariadenia sa
rovná alebo je vyia ako
a) 0,60, ak ide o zariadenie, ktoré získalo povolenie na
prevádzku do 31. decembra 2008 v súlade so veobecne záväznými právnymi predpismi,37) alebo
b) 0,65, ak ide o zariadenie, ktoré získalo povolenie na
prevádzku po 31. decembri 2008.

g)

(2) Spa¾ovanie iného ako komunálneho odpadu
v spa¾ovniach odpadov sa povauje za energetické
zhodnocovanie odpadov èinnosou R1 pod¾a prílohy
è. 1, ak sú splnené uvedené podmienky:
a) ide o èinnos uvedenú v § 3 ods. 13,
b) úèelom spa¾ovania odpadu je výroba energie,
c) energia získaná týmto spa¾ovaním odpadu je väèia
ako energia spotrebovaná poèas procesu jeho spa¾ovania,
d) poèas spa¾ovania odpadu sa musí spotrebova väèia èas odpadu a
e) väèia èas energie získanej poèas spa¾ovania odpadu sa musí zhodnoti a skutoène vyui, prièom uvedené vyuitie je buï okamité v podobe tepla získaného spa¾ovaním, alebo po spracovaní v podobe
elektrickej energie.
§ 19
Povinnosti prevádzkovate¾a skládky odpadov
(1) Prevádzkovate¾ skládky odpadov je okrem povinností pod¾a § 14 a 17 povinný
a) spracova a ma schválenú projektovú dokumentá36

h)

i)

j)

k)
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ciu na uzavretie, rekultiváciu, monitorovanie skládky odpadov a zabezpeèova starostlivos o skládku
odpadov po jej uzavretí; spracovanú projektovú dokumentáciu prikladá iadate¾ o udelenie súhlasu na
prevádzkovanie skládky odpadov pod¾a § 97 ods. 1
písm. a) k iadosti o udelenie tohto súhlasu,
zabezpeèova prevádzkovanie skládky odpadov osobou v pracovnoprávnom alebo inom právnom
vzahu38) s minimálne stredokolským vzdelaním
ukonèeným maturitou a s najmenej tromi rokmi
praxe v odbore, ak uvedenú podmienku nespåòa
sám prevádzkovate¾ skládky odpadov,
zabezpeèova odborné vzdelávanie a technické vzdelávanie personálu skládky odpadov,
skládku odpadov uzavrie, rekultivova, monitorova a zabezpeèi starostlivos o òu po jej uzavretí
v súlade so schválenou projektovou dokumentáciou,
oznámi príslunému orgánu tátnej správy odpadového hospodárstva negatívne stavy a vplyvy na ivotné prostredie zistené monitoringom poèas prevádzkovania skládky odpadov a po jej uzavretí,
odstraòova negatívne stavy a vplyvy na ivotné
prostredie zistené monitoringom skládky odpadov,
preukáza na iados prísluného orgánu tátnej
správy odpadového hospodárstva alebo obce, v katastrálnom území ktorej sa skládka odpadov nachádza, do troch pracovných dní aktuálnu výku úèelovej finanènej rezervy (§ 24),
doruèi kadoroène do 15. februára kalendárneho
roka príslunému orgánu tátnej správy odpadového hospodárstva ním podpísaný výpis z osobitného
úètu vedeného v banke alebo poboèke zahraniènej
banky, na ktorom sústreïuje finanèné prostriedky
viazané ako úèelová finanèná rezerva, ktorý dokladuje pohyby na tomto úète za predchádzajúci kalendárny rok,
uchováva záznamy z monitoringu poèas prevádzkovania skládky odpadov a po jej uzavretí a kadoroène do 31. januára nasledujúceho roka ohlasova výsledky monitoringu za predchádzajúci kalendárny
rok príslunému orgánu tátnej správy odpadového
hospodárstva,
plni evidenènú a ohlasovaciu povinnos a povinnos uchovávania evidencie o ohlasovaných údajoch
a o umiestnení nebezpeèných odpadov na skládke
odpadov,
zabezpeèi pod¾a potreby kontrolné náhodné odbery
vzoriek odpadu a skúky a analýzy odpadu s cie¾om
overi deklarované údaje drite¾a odpadu o pôvode,
vlastnostiach a zloení odpadu.

(2) Návrh rieenia spôsobu na uzavretie, rekultiváciu, monitorovanie a zabezpeèenie starostlivosti
o skládku odpadov po jej uzavretí musí by predloený
ako súèas dokumentácie pri posudzovaní vplyvov na
ivotné prostredie.19)
(3) Prevádzkovate¾ skládky odpadov je povinný najneskôr do iestich mesiacov odo dòa naplnenia kapaci-

) § 9 zákona è. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
) Zákon è. 39/2013 Z. z. v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 137/2010 Z. z. v znení neskorích predpisov.
38
) Napríklad § 566 a 577 Obchodného zákonníka, § 724 Obèianskeho zákonníka.
37
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ty skládky odpadov alebo odo dòa uplynutia doby platnosti rozhodnutia na jej prevádzkovanie vydaného
pod¾a § 97 ods. 1 písm. a) poiada o udelenie súhlasu
pod¾a § 97 ods. 1 písm. j).
Nakladanie s kovovou ortuou
§ 20
Základné ustanovenia
(1) Ustanovenia tohto zákona o nakladaní s kovovou
ortuou sa vzahujú na kovovú ortu uvedenú v osobitnom predpise,39) ktorá sa od 15. marca 2011 povauje
za odpad (ïalej len ortu) a ktorá sa musí znekodni.
(2) Ortu sa znekodòuje èinnosami D 12 alebo D 15
pod¾a prílohy è. 2 tak, aby bola zabezpeèená vysoká
úroveò ochrany ivotného prostredia a zdravia ¾udí.
(3) Ortu sa doèasne uskladòuje na viac ako rok v povrchových zariadeniach urèených a vybavených na
tento úèel, v so¾ných baniach na to prispôsobených alebo v hlboko poloených podzemných masívoch tvrdých
hornín s rovnakou úrovòou bezpeènosti a uzavretia
ako so¾né bane (ïalej len úloisko doèasného uskladnenia ortuti) za podmienok ustanovených v tomto zákone.
(4) Ustanovenia tohto zákona týkajúce sa skládky
odpadov a úèelovej finanènej rezervy (§ 24) sa primerane uplatnia aj na úloisko doèasného uskladnenia ortuti, ak nie je v § 20 a 22 ustanovené inak.
§ 21
Povinnosti prevádzkovate¾a úloiska
doèasného uskladnenia ortuti
(1) Prevádzkovate¾ úloiska doèasného uskladnenia
ortuti je povinný naklada s ortuou a prevádzkova
úloisko doèasného uskladnenia ortuti v súlade s rozhodnutím udeleným na jeho prevádzkovanie [§ 97
ods. 1 písm. q)] a týmto zákonom.
(2) Zakazuje sa prevádzkova úloisko doèasného
uskladnenia ortuti, ktoré nespåòa poiadavky pod¾a
odseku 1.
(3) Prevádzkovate¾ úloiska doèasného uskladnenia
ortuti je okrem povinností prevádzkovate¾a zariadenia
pod¾a § 17 povinný
a) spracova a ma schválenú projektovú dokumentáciu na uzavretie, rekultiváciu, monitorovanie a zabezpeèenie starostlivosti o úloisko doèasného
uskladnenia ortuti po jeho uzavretí; spracovanú
projektovú dokumentáciu prikladá iadate¾ o udelenie súhlasu na prevádzkovanie úloiska doèasného
uskladnenia ortuti pod¾a § 97 ods. 1 písm. q) k iadosti o udelenie tohto súhlasu,
b) prevádzkovanie úloiska doèasného uskladnenia
ortuti zabezpeèova osobou v pracovnoprávnom alebo inom právnom vzahu38) s minimálne stredokolským vzdelaním ukonèeným maturitou a s najmenej
39
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tromi rokmi praxe v odbore, ak uvedenú podmienku
nespåòa sám prevádzkovate¾ úloiska,
c) zabezpeèova odborné vzdelávanie a technické vzdelávanie personálu úloiska doèasného uskladnenia
ortuti,
d) zabezpeèi nepretrité monitorovanie úloiska doèasného uskladnenia ortuti poèas celej doby jeho
prevádzky, v èase, keï sú vykonávané úkony na
ukonèenie jeho prevádzky a po ukonèení jeho prevádzky,
e) oznámi bezodkladne príslunému orgánu tátnej
správy odpadového hospodárstva únik ortuti, negatívne stavy a vplyvy na ivotné prostredie zistené monitoringom poèas prevádzkovania úloiska doèasného uskladnenia ortuti a po jeho uzavretí,
f) odstraòova bezodkladne negatívne stavy a vplyvy
na ivotné prostredie zistené monitoringom úloiska
doèasného uskladnenia ortuti a únikom ortuti a obnovi bezpeènos doèasného uskladnenia ortuti,
g) bezodkladne prija opatrenia v prípade zistenia úniku ortuti, ktorými sa predíde akýmko¾vek ïalím
emisiám ortuti do ivotného prostredia,
h) preukáza na iados príslunému orgánu tátnej
správy odpadového hospodárstva alebo obce, v katastrálnom území ktorej sa úloisko doèasného
uskladnenia ortuti nachádza, do troch pracovných
dní aktuálnu výku úèelovej finanènej rezervy,
i) doruèi kadoroène do 15. februára kalendárneho
roka príslunému orgánu tátnej správy odpadového hospodárstva ním podpísaný výpis z osobitného
úètu vedeného v banke alebo poboèke zahraniènej
banky, na ktorom sústreïuje finanèné prostriedky
viazané ako úèelová finanèná rezerva, ktorý dokladuje pohyby na tomto úète za predchádzajúci kalendárny rok,
j) uskladòova kontajnery, v ktorých sa nachádza ortu tak, aby
1. bol zaistený ¾ahký a bezpeèný prístup ku vetkým
kontajnerom, v ktorých sa nachádza ortu bez
ohrozenia zdravia a ivota ¾udí, a
2. sa nachádzali v zberných nádriach bez prasklín
a netesností s povrchom, ktorý neprepúa ortu
a ich objem zodpovedá mnostvu uskladnenej ortuti,
k) oznamova bezodkladne príslunému orgánu tátnej správy odpadového hospodárstva neprevzatie
kontajnera, v ktorom sa nachádza ortu,
l) zabezpeèi aspoò raz mesaène kontrolu úloiska doèasného uskladnenia ortuti a kontajnerov osobou
zodpovednou za jeho prevádzku,
m) úloisko doèasného uskladnenia ortuti uzavrie, rekultivova, monitorova a zabezpeèi starostlivos
oò po jeho uzavretí v súlade so schválenou projektovou dokumentáciou,
n) návrh rieenia spôsobu na uzavretie, rekultiváciu
a monitorovanie úloiska doèasného uskladnenia
ortuti po jeho uzavretí predloi ako súèas dokumentácie pri posudzovaní vplyvov na ivotné prostredie,19)

) Èl. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 1102/2008 z 22. októbra 2008 o zákaze vývozu kovovej ortuti a niektorých zlúèenín a zmesí ortuti a o bezpeènom uskladnení kovovej ortuti (Ú. v. EÚ L 304, 14. 11. 2008).
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o) uchováva záznamy z monitoringu poèas prevádzkovania úloiska doèasného uskladnenia ortuti a po
jeho uzavretí a kadoroène do 31. januára nasledujúceho roka ohlasova výsledky monitoringu príslunému orgánu tátnej správy odpadového hospodárstva,
p) plni evidenènú a ohlasovaciu povinnos a povinnos uchovávania evidencie a ohlasovaných údajov,
q) uchováva doklady potrebné na prevzatie ortuti na
úloisko pod¾a § 22 ods. 3 a 4,
r) vyhotovi záznam o vyskladnení a odovzdaní ortuti,
bezodkladne ho zasla príslunému orgánu tátnej
správy odpadového hospodárstva a uchováva ho,
s) poiada o predloenie dokladov uvedených v § 23
ods. 6 a uchováva ich,
t) uskladòova ortu oddelene od iného odpadu.
(4) Kadý únik ortuti je udalosou s významným
vplyvom na ivotné prostredie.
§ 22
Odovzdanie ortuti a prevzatie ortuti
na úloisko doèasného uskladnenia ortuti
(1) Ten, kto je pôvodcom ortuti, je povinný odovzda
ortu na úloisko doèasného uskladnenia ortuti alebo
zabezpeèi jej trvalé uloenie v súlade s ustanoveniami
tohto zákona o nakladaní s ortuou.
(2) Prevádzkovate¾ úloiska doèasného uskladnenia
ortuti je oprávnený prevzia na doèasné uskladnenie
výluène ortu s obsahom vyím ako 99,9 hmotnostného percenta, ktorá je zbavená neèistôt, ktoré môu spôsobi koróziu uhlíkovej ocele alebo nehrdzavejúcej ocele, akou sú predovetkým roztok kyseliny dusiènej
a roztoky chloridových solí.
(3) Prevádzkovate¾ úloiska doèasného uskladnenia
ortuti je oprávnený prevzia ortu iba na doèasné
uskladnenie, a to po predloení
a) dokladu o mnostve ortuti,
b) sprievodného listu a identifikaèného listu nebezpeèného odpadu,
c) údajov o vlastnostiach a zloení ortuti a
d) potvrdenia o kontajneri.
(4) Prevádzkovate¾ úloiska doèasného uskladnenia
ortuti a ten, kto je pôvodcom ortuti, sú povinní uzavrie
písomnú zmluvu o doèasnom uskladnení ortuti. Zmluva sa uzatvára na dobu urèitú, a to najviac na obdobie
piatich rokov s monosou jej predåenia najviac o ïalích pä rokov.
(5) Prevádzkovate¾ úloiska doèasného uskladnenia
ortuti je oprávnený prevzia na doèasné uskladnenie
iba ortu, ktorá sa nachádza v nepokodenom, utesnenom a neskorodovanom kovovom kontajneri.
(6) Prevádzkovate¾ úloiska doèasného uskladnenia
ortuti je povinný kontajner, v ktorom sa nachádza ortu, pred jeho prevzatím vizuálne skontrolova. Pokodené, netesniace alebo skorodované kontajnery je povinný odmietnu prevzia na doèasné uskladnenie.
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§ 23
Vyskladnenie ortuti
(1) Ten, kto ortu odovzdal na doèasné uskladnenie
(ïalej len pôvodný drite¾ ortuti) je povinný zabezpeèi spätné prevzatie ortuti od prevádzkovate¾a úloiska
doèasného uskladnenia ortuti a jej následné trvalé uloenie.
(2) Prevádzkovate¾ úloiska doèasného uskladnenia
ortuti je povinný najneskôr ku koncu doby doèasného
uskladnenia ortuti vyskladni a odovzda túto ortu pôvodnému drite¾ovi ortuti, jeho právnemu nástupcovi
alebo s jeho súhlasom inej osobe oprávnenej na nakladanie s touto ortuou, a to výluène iba na úèely jej následného trvalého uloenia.
(3) Ak pôvodný drite¾ ortuti zomrel alebo zanikol bez
právneho nástupcu, prevádzkovate¾ úloiska doèasného uskladnenia ortuti splní povinnos pod¾a odseku 2
vyskladnením a odovzdaním tejto ortuti osobe oprávnenej na nakladanie s òou na úèel jej následného trvalého uloenia.
(4) Prevádzkovate¾ úloiska doèasného uskladnenia
ortuti je povinný vyskladni ortu pred uplynutím
doby, na ktorú bola doèasne uskladnená, na iados
pôvodného drite¾a ortuti alebo jeho právneho nástupcu alebo s jeho súhlasom na iados inej osoby oprávnenej na nakladanie touto ortuou a tejto osobe ju odovzda na úèely jej následného trvalého uloenia.
(5) Vyskladnenú ortu je prevádzkovate¾ úloiska doèasného uskladnenia ortuti povinný odovzda výluène
osobne, v areáli úloiska doèasného uskladnenia ortuti, a to osobe uvedenej v odseku 2 alebo 3 alebo osobe,
ktorá o vyskladnenie poiadala pod¾a odseku 4, ak sú
ako prijímatelia vyskladnenej ortuti oprávnení na nakladanie s òou a túto skutoènos prevádzkovate¾ovi
úloiska doèasného uskladnenia ortuti náleite preukázali; v prípade nepreukázania tejto skutoènosti sa
primerane uplatní postup pod¾a odseku 3.
(6) Ten, komu sa pod¾a odseku 5 odovzdáva vyskladnená ortu, je povinný prevádzkovate¾ovi úloiska doèasného uskladnenia ortuti preukáza, e má zmluvne
zabezpeèené trvalé uloenie tejto ortuti a na jeho iados predloi o tom doklad vystavený a podpísaný osobou, ktorá trvalé uloenie ortuti vykoná.
(7) Prevádzkovate¾ úloiska doèasného uskladnenia
ortuti je povinný zabezpeèi, aby sa vyskladnenie ortuti, jej odovzdanie a prevzatie prijímate¾om, vrátane vyhotovenia súvisiaceho záznamu, vykonalo v jeden deò.
Úèelová finanèná rezerva
§ 24
(1) Prevádzkovate¾ skládky odpadov je povinný poèas
prevádzky skládky odpadov vytvára úèelovú finanènú
rezervu, ktorej prostriedky sa pouijú na uzavretie, rekultiváciu, monitorovanie a zabezpeèenie starostlivosti
o skládku odpadov po jej uzavretí a na práce súvisiace
s odvrátením havárie alebo obmedzením dôsledkov havárie hroziacej alebo vzniknutej po uzavretí skládky.
Ten, kto prevádzkuje viac ako jednu skládku odpadov,
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vytvára úèelovú finanènú rezervu pre kadú skládku
odpadov osobitne.
(2) Úèelová finanèná rezerva sa vytvára roène na archu výdavkov (nákladov)40) vo výke urèeného podielu
z celkových nákladov na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov a zabezpeèenie starostlivosti o skládku odpadov po jej uzavretí.
(3) Roèná výka úèelovej finanènej rezervy sa vypoèíta ustanoveným spôsobom [§ 105 ods. 3 písm. h)].
(4) Prostriedky tvoriace úèelovú finanènú rezervu sa
vedú na osobitnom úète alebo osobitných úètoch prevádzkovate¾a skládky odpadov. Prevádzkovate¾ skládky odpadov je pred odvedením prvej splátky úèelovej finanènej rezervy povinný zabezpeèi vytvorenie
osobitného úètu alebo osobitných úètov, ktoré sú viazané v prospech ministerstva v banke alebo v poboèke
zahraniènej banky, na ktoré bude prostriedky úèelovej
finanènej rezervy kadoroène odvádza, a zároveò zabezpeèi viazanos pouitia odvedených prostriedkov
úèelovej finanènej rezervy na úèel uvedený v odseku 1.
(5) Prevádzkovate¾ skládky odpadov nesmie disponova s prostriedkami úèelovej finanènej rezervy, ktoré
ním boli odvedené na tvorbu úèelovej finanènej rezervy
a pripísané na osobitný úèet. Uvedené sa nevzahuje
na disponovanie s úrokmi ako výnosmi z prostriedkov
úèelovej finanènej rezervy.
(6) Prostriedky úèelovej finanènej rezervy mono poui po vydaní súhlasu pod¾a § 97 ods. 1 písm. j) na èinnos, na ktorú bol tento súhlas vydaný. Prostriedky
úèelovej finanènej rezervy mono èerpa do výky urèenej v písomnom potvrdení, ktorým prísluný orgán
tátnej správy odpadového hospodárstva vopred potvrdí oprávnenos èerpania týchto prostriedkov.
(7) Prevádzkovate¾ skládky odpadov odvádza roènú
výku prostriedkov úèelovej finanènej rezervy do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka. Úèelová finanèná rezerva ku dòu podania iadosti o udelenie súhlasu pod¾a § 97 ods. 1 písm. j) musí dosiahnu výku
celkových nákladov na uzavretie, rekultiváciu, monitorovanie a zabezpeèenie starostlivosti o skládku odpadov alebo jej èasti po jej uzavretí.
(8) Ak sa prevádzkovate¾ skládky odpadov rozhodol
pred ukonèením uzavretia, rekultivácie, monitorovania alebo zabezpeèenia starostlivosti o skládku odpadov po jej uzavretí ukonèi svoje podnikanie bez právneho nástupcu, prechádzajú ku dòu predchádzajúcemu
deò vstupu do likvidácie alebo deò zruenia ivnostenského oprávnenia vetky práva a povinnosti súvisiace
s uzavretím, rekultiváciou, monitorovaním a zabezpeèením starostlivosti o skládku odpadov na obec, na
ktorej území sa prevaná èas skládky odpadov nachádza; na túto obec prejde dòom prechodu práv a povinností aj právo naklada s prostriedkami vytvorenej úèelovej finanènej rezervy v súlade s odsekom 6.
Povinnosti súvisiace s uzavretím, rekultiváciou, moni40

)
)
42
)
43
)
44
)
41
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torovaním a zabezpeèením starostlivosti o skládku
odpadov prechádzajú na obec len do výky reálne vytvorenej úèelovej finanènej rezervy.
(9) Ak bol na prevádzkovate¾a skládky odpadov
vyhlásený konkurz, návrh na vyhlásenie konkurzu bol
zamietnutý pre nedostatok majetku alebo ak bola prevádzkovate¾ovi skládky odpadov povolená retrukturalizácia41) pred ukonèením uzavretia, rekultivácie,
monitorovania alebo zabezpeèenia starostlivosti
o skládku odpadov po jej uzavretí, prechádzajú ku dòu
predchádzajúcemu deò právoplatnosti uznesenia o vyhlásení konkurzu, uznesenia o zamietnutí návrhu na
vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo
uznesenia o povolení retrukturalizácie vetky práva
a povinnosti súvisiace s uzavretím, rekultiváciou, monitorovaním a zabezpeèením starostlivosti o skládku
odpadov na obec, na ktorej území sa prevaná èas
skládky odpadov nachádza; na túto obec prejde dòom
prechodu práv a povinností aj právo naklada s prostriedkami vytvorenej úèelovej finanènej rezervy
v súlade s odsekom 6. Povinnosti súvisiace s uzavretím, rekultiváciou, monitorovaním a zabezpeèením starostlivosti o skládku odpadov prechádzajú na obec len
do výky reálne vytvorenej úèelovej finanènej rezervy.
(10) Prevádzkovate¾ skládky odpadov uvedený v odseku 8 alebo 9 je povinný ku dòu predchádzajúcemu
deò vstupu do likvidácie alebo deò zruenia ivnostenského oprávnenia alebo deò právoplatnosti uznesenia
o vyhlásení konkurzu, uznesenia o zamietnutí návrhu
na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo
uznesenia o povolení retrukturalizácie previes prostriedky vytvorenej úèelovej finanènej rezervy na úèet
obce, na ktorú prechádza právo naklada s týmito prostriedkami v súlade s odsekom 6.
(11) V deò nadobudnutia právoplatnosti uznesenia
o zruení konkurzu,42) uznesenia súdu o skonèení
retrukturalizácie43) prechádzajú na prevádzkovate¾a
skládky odpadov spä vetky práva a povinnosti súvisiace s uzavretím, rekultiváciou, monitorovaním a zabezpeèením starostlivosti o skládku odpadov vrátane
práva naklada s prostriedkami úèelovej finanènej rezervy, ktoré preli na obec pod¾a odseku 9; to neplatí,
ak sa v dôsledku zruenia konkurzu prevádzkovate¾
zruuje pod¾a osobitného predpisu.44) Prechod práv
a povinností súvisiacich s uzavretím, rekultiváciou,
monitorovaním a zabezpeèením starostlivosti o skládku odpadov vrátane prechodu práva naklada s prostriedkami úèelovej finanènej rezervy z obce na prevádzkovate¾a skládky oznámi obci prevádzkovate¾
skládky odpadov bezodkladne.
(12) Obec, na ktorú preli práva a povinnosti vrátane
práva naklada s prostriedkami úèelovej finanènej rezervy pod¾a odseku 9, je povinná previes prevedené
prostriedky úèelovej finanènej rezervy na osobitný úèet
prevádzkovate¾a skládky odpadov do 14 dní od doruèenia oznámenia pod¾a odseku 11.

§ 20 zákona è. 595/2003 Z. z. v znení neskorích predpisov.
§ 116 zákona è. 7/2005 Z. z. o konkurze a retrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
§ 102 zákona è. 7/2005 Z. z.
§ 153 zákona è. 7/2005 Z. z.
§ 68 ods. 3 písm. e) Obchodného zákonníka.
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(13) Vlastník prostriedkov úèelovej finanènej rezervy
je po skonèení monitorovania skládky odpadov v lehote
urèenej v súhlase pod¾a § 97 ods. 1 písm. j) oprávnený
na základe potvrdenia prísluného orgánu tátnej
správy odpadového hospodárstva s nevyèerpanou èasou úèelovej finanènej rezervy vo¾ne naklada.
(14) Prevádzkovate¾ skládky odpadov alebo obec, na
ktorú preli práva a povinnosti súvisiace s uzavretím,
rekultiváciou, monitorovaním a zabezpeèením starostlivosti o skládku odpadov, sú povinní umoni orgánom
tátneho dozoru v odpadovom hospodárstve a prísluným orgánom tátnej správy v oblasti daní a poplatkov
kontrolu správnosti tvorby úèelovej finanènej rezervy
a správnosti jej èerpania.
(15) Prostriedky tvoriace úèelovú finanènú rezervu
nemôu by postihnuté výkonom rozhodnutia ani exekúciou pod¾a osobitných predpisov.45)
(16) Pri zmene prevádzkovate¾a skládky odpadov je
predchádzajúci prevádzkovate¾ skládky odpadov povinný prostriedky úèelovej finanènej rezervy previes
v plnej výke na úèet úèelovej finanènej rezervy nového
prevádzkovate¾a skládky odpadov, a to do 45 dní odo
dòa, keï ku zmene prevádzkovate¾a skládky odpadov
dolo.
(17) Pred zaèatím prevádzky skládky odpadov je prevádzkovate¾ skládky odpadov povinný jednorazovo zloi èas úèelovej finanènej rezervy vo výke minimálne
5 % z rozpoètových nákladov na uzavretie a rekultiváciu, monitorovanie a zabezpeèenie starostlivosti
o skládku odpadov.
(18) Povinnos vytvára úèelovú finanènú rezervu sa
vzahuje aj na prevádzkovate¾a úloiska doèasného
uskladnenia ortuti, a to za úèelom uzavretia, rekultivácie, monitorovania a zabezpeèenia starostlivosti o úloisko po jeho uzavretí a na práce súvisiace s odvrátením havárie alebo obmedzením dôsledkov havárie
hroziacej alebo vzniknutej po uzavretí úloiska.
§ 25
Nakladanie s nebezpeènými odpadmi
(1) Zakazuje sa riedi a zmieava
a) jednotlivé druhy nebezpeèných odpadov navzájom,
b) nebezpeèné odpady s odpadmi, ktoré nie sú nebezpeèné, a
45
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c) nebezpeèné odpady s látkami alebo s materiálmi,
ktoré nie sú odpadom.
(2) Odsek 1 sa neuplatní, ak zmieavanie nebezpeèných odpadov
a) je potrebné na zvýenie bezpeènosti poèas zhodnocovania alebo znekodòovania odpadu,
b) je v súlade s najlepími dostupnými technikami,
c) nebude vies k ohrozeniu zdravia ¾udí a ivotného
prostredia a sú dodrané podmienky uvedené v § 12
ods. 2 a
d) je v súlade so súhlasom udeleným pod¾a § 97 ods. 1
písm. i).
(3) Ak v rozpore s odsekmi 1 a 2 dolo k zmieaniu odpadov, prísluný orgán tátnej správy odpadového hospodárstva rozhodne o povinnosti nebezpeèné odpady
oddeli, ak je to technicky a ekonomicky moné a ak je
to nevyhnutné na ochranu zdravia ¾udí a ivotného
prostredia.
(4) Pri zbere, preprave a skladovaní musí by nebezpeèný odpad zabalený vo vhodnom obale46) a riadne
oznaèený pod¾a osobitného predpisu.47)
(5) Pôvodca nebezpeèného odpadu je povinný pri
vzniku kadého nového druhu nebezpeèného odpadu
alebo odpadu, ktorý vznikol pri úprave nebezpeèného
odpadu, ako aj pred zhodnotením alebo znekodnením
ním vyprodukovaného nebezpeèného odpadu zabezpeèi na úèely urèenia jeho nebezpeèných vlastností
a bliích podmienok nakladania s ním odber vzoriek
a analýzu jeho vlastností a zloenia kvalifikovanou osobou,48) s výnimkou, ak jeho nebezpeèné vlastnosti
a bliie podmienky nakladania s ním je moné zisti
z karty bezpeènostných údajov výrobku49) alebo zo
sprievodnej dokumentácie výrobku, ak výrobok kartu
bezpeènostných údajov nemá.
(6) Nebezpeèné odpady sa zhodnocujú a znekodòujú prednostne pred ostatnými odpadmi.
(7) Nebezpeèné odpady sa v ustanovených prípadoch
[§ 105 ods. 3 písm. d)] zakazuje skládkova bez ich
predchádzajúcej úpravy, ktorá zabezpeèí podstatné
zníenie ich nebezpeènosti, objemu alebo hmotnosti;
zákaz pod¾a § 13 písm. f) nie je týmto dotknutý.
(8) Ustanovenia tohto zákona o nakladaní s nebezpeènými odpadmi sa vzahujú na nakladanie s odpadmi, ktoré obsahujú jednu alebo viac kodlivých látok

) Napríklad § 251 Obèianskeho súdneho poriadku, zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch
a exekuènej èinnosti (Exekuèný poriadok) a o zmene a doplnení ïalích zákonov v znení neskorích predpisov, zákon è. 563/2009 Z. z.
o správe daní (daòový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
46
) Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpeèných vecí (ADR) (vyhláka ministra zahranièných vecí è. 64/1987 Zb.)
v platnom znení.
Dohovor o medzinárodnej elezniènej preprave (COTIF) (vyhláka ministra zahranièných vecí è. 8/1985 Zb.).
Zmeny a doplnky k Poriadku pre medzinárodnú elezniènú prepravu nebezpeèného tovaru (RID) (oznámenie è. 15/2001 Z. z.).
§ 3 zákona è. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon) v znení neskorích predpisov.
Nariadenie (ES) è. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, oznaèovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zruení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) è. 1907/2006 (Ú. v. EÚ L 353, 31.12. 2008) v platnom znení.
47
) Napríklad zákon è. 124/2006 Z. z. o bezpeènosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov, zákon è. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poiarmi v znení neskorích predpisov, zákon è. 67/2010 Z. z. v znení neskorích predpisov, nariadenie (ES) è. 1272/2008 v platnom znení.
48
) § 2 písm. c) zákona è. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
49
) § 6 zákona è. 67/2010 Z. z.
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a spåòajú aspoò jedno kritérium na posudzovanie nebezpeèných vlastností pod¾a Katalógu odpadov.
(9) Odbornou spôsobilosou50) na podnikanie
v oblasti nakladania s nebezpeènými odpadmi je vysokokolské vzdelanie prvého alebo druhého stupòa
technického, prírodovedného, farmaceutického, po¾nohospodárskeho, veterinárneho alebo lekárskeho
smeru a najmenej tri roky praxe v oblasti nakladania
s nebezpeènými odpadmi alebo skonèené stredokolské vzdelanie technického, po¾nohospodárskeho alebo
zdravotníckeho smeru a najmenej pä rokov praxe v oblasti nakladania s nebezpeènými odpadmi.
(10) Prevádzkovate¾ skládky odpadov na nebezpeèný
odpad musí vypracova havarijný plán tak, aby zabezpeèoval
a) vèasnú a primeranú reakciu na bezprostredne hroziacu alebo vzniknutú haváriu alebo inú mimoriadnu udalos (ïalej len udalos),
b) vykonanie opatrení potrebných na zaistenie ochrany ivota, zdravia, majetku a ivotného prostredia
pred úèinkami udalostí a na obmedzenie týchto
úèinkov vrátane obnovy pokodeného ivotného
prostredia,
c) dostatoènú informovanos zamestnancov, verejnosti, ktorá môe by dotknutá následkami udalosti,
ako aj prísluných orgánov a iných subjektov, s ktorých súèinnosou sa uvauje.
(11) Havarijným plánom pod¾a odseku 10 môe by aj
havarijný plán vypracovaný pod¾a osobitných predpisov,51) ak spåòa poiadavky pod¾a tohto zákona.
(12) Prevádzkovate¾ skládky odpadov na nebezpeèný
odpad je povinný aktualizova havarijný plán a podklady pri kadej závanej zmene podmienok alebo najmenej raz za tri roky.
§ 26
Povinnosti pri preprave nebezpeèného odpadu
na území Slovenskej republiky
(1) Ten, kto uzatvoril s dopravcom zmluvu, ktorej
predmetom je preprava nebezpeèného odpadu,52) alebo
ten, kto vykoná prepravu nebezpeèného odpadu sám
prostredníctvom vlastnej dopravy (ïalej len odosielate¾ nebezpeèného odpadu), je povinný
a) zabezpeèi prepravu nebezpeèného odpadu v súlade
s týmto zákonom, a ak sa na prepravu nebezpeèného
odpadu vyaduje súhlas pod¾a § 97 ods. 1 písm. f), aj
v súlade s týmto súhlasom,
50
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b) vykona prepravu nebezpeèného odpadu dopravnými prostriedkami, ktoré vyhovujú ustanoveniam
medzinárodných zmlúv o preprave nebezpeèných
vecí;53) ak nevykonáva prepravu sám, je povinný zabezpeèi ju u dopravcu oprávneného pod¾a osobitných predpisov.54)
(2) Odosielate¾ nebezpeèného odpadu a ten, komu je
nebezpeèný odpad urèený (ïalej len príjemca nebezpeèného odpadu), sú povinní
a) vies a uchováva evidenciu o prepravovanom nebezpeènom odpade,
b) ohlasova ustanovené údaje z evidencie pod¾a písmena a) okresnému úradu príslunému pod¾a miesta nakládky nebezpeèného odpadu a miesta vykládky nebezpeèného odpadu; ak súhlas na prepravu
nebezpeèného odpadu vydal okresný úrad v sídle
kraja, aj tomuto úradu,
c) umoni orgánom tátneho dozoru v odpadovom
hospodárstve (§ 112) kontrolu nakladania s odpadom v priebehu prepravy; na ich vyiadanie predloi dokumentáciu55) a poskytnú pravdivé a úplné informácie súvisiace s odpadovým hospodárstvom,
d) vykona opatrenie na nápravu uloené orgánom
tátneho dozoru v odpadovom hospodárstve (§ 116
ods. 3).
(3) Odosielate¾ nebezpeèného odpadu, príjemca nebezpeèného odpadu a dopravca sú pri preprave nebezpeèného odpadu povinní potvrdi sprievodný list nebezpeèného odpadu.
(4) Odosielate¾ nebezpeèného odpadu je povinný zasla fotokópiu sprievodného listu nebezpeèného odpadu okresnému úradu príslunému pod¾a miesta nakládky nebezpeèného odpadu a miesta vykládky
nebezpeèného odpadu; ak súhlas na prepravu nebezpeèného odpadu vydal okresný úrad v sídle kraja, aj tomuto úradu.
(5) Príjemca nebezpeèného odpadu je povinný zasla
sprievodný list nebezpeèného odpadu potvrdený pod¾a
odseku 3 odosielate¾ovi nebezpeèného odpadu, okresnému úradu príslunému pod¾a miesta nakládky nebezpeèného odpadu a miesta vykládky nebezpeèného
odpadu; ak súhlas na prepravu nebezpeèného odpadu
vydal okresný úrad v sídle kraja, aj tomuto úradu.
(6) Povinnosti uvedené v odseku 2 písm. b) a v odsekoch 3 a 5 sa nevzahujú na prepravu starých vozidiel
z miesta zberu starých vozidiel a z urèeného parkoviska
ku spracovate¾ovi starých vozidiel.

) § 7 zákona è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní (ivnostenský zákon).
) Napríklad zákon è. 261/2002 Z. z. o prevencii závaných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorích predpisov, zákon è. 514/2008 Z. z. v znení neskorích predpisov, zákon Slovenskej národnej rady è. 51/1988 Zb. v znení
neskorích predpisov.
52
) § 610 a 629 a § 638 a 641 Obchodného zákonníka.
§ 765 a 771 Obèianskeho zákonníka.
53
) Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpeèných vecí (ADR) (vyhláka ministra zahranièných vecí è. 64/1987 Zb.)
v platnom znení.
Dohovor o medzinárodnej elezniènej preprave (COTIF) (vyhláka ministra zahranièných vecí è. 8/1985 Zb.).
Zmeny a doplnky k Poriadku pre medzinárodnú elezniènú prepravu nebezpeèného tovaru (RID) (oznámenie è. 15/2001 Z. z.).
54
) Napríklad zákon è. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov, zákon è. 56/2012
Z. z. o cestnej doprave v znení neskorích predpisov.
55
) Napríklad zákon è. 56/2012 Z. z. v znení neskorích predpisov.
51
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TVRTÁ ÈAS
ROZÍRENÁ ZODPOVEDNOS VÝROBCOV
Prvý oddiel
§ 27
Základné ustanovenia
(1) Vyhradený výrobok je výrobok patriaci do skupiny výrobkov upravenej v druhom a treom oddiele tejto
èasti zákona, na ktoré sa vzahuje rozírená zodpovednos výrobcu.
(2) Výrobcom vyhradeného výrobku sa rozumie výrobca elektrozariadení (§ 32), výrobca batérií a akumulátorov (§ 42), výrobca obalov (§ 52), výrobca vozidiel
(§ 60), výrobca pneumatík (§ 69), výrobca neobalového
výrobku (§ 73).
(3) Rozírená zodpovednos výrobcu je súhrn povinností výrobcu vyhradeného výrobku, ustanovených
v tejto èasti zákona alebo v osobitnom predpise,56) vzahujúcich sa na výrobok poèas vetkých fáz jeho ivotného cyklu, ktorých cie¾om je predchádzanie vzniku
odpadu z vyhradeného výrobku (ïalej len vyhradený
prúd odpadu) a posilnenie opätovného pouitia, recyklácie alebo iného zhodnotenia tohto prúdu odpadu.
Obsah rozírenej zodpovednosti výrobcu tvoria ustanovené poiadavky na zabezpeèenie materiálového zloenia alebo kontrukcie vyhradeného výrobku, informovanosti o jeho zloení a o nakladaní s vyhradeným
prúdom odpadu, na zabezpeèenie nakladania s vyhradeným prúdom odpadu a na zabezpeèenie finanèného
krytia uvedených èinností.
(4) Výrobca vyhradeného výrobku je povinný
a) zaregistrova sa v Registri výrobcov vyhradeného výrobku a oznamova zmeny registrovaných údajov,
b) ustanovi splnomocneného zástupcu v súlade s odsekmi 18 a 20, ak je výrobcom vyhradeného výrobku uvedeným v odseku 18,
c) zabezpeèi materiálové zloenie vyhradeného výrobku, jeho kontrukciu a jeho oznaèenie v súlade
s osobitným oddielom tejto èasti zákona, pokia¾ mu
táto povinnos z nej vyplýva,
d) plni informaènú povinnos vo vzahu k verejnosti
a k spracovate¾ovi vyhradeného prúdu odpadu v súlade s osobitným oddielom tejto èasti zákona,
e) zabezpeèi plnenie cie¾ov ustanovených v prílohe
è. 3,
f) zabezpeèi nakladanie s vyhradeným prúdom odpadu v rozsahu a spôsobom uvedenom v osobitnom oddiele tejto èasti zákona,
g) zabezpeèi zhodnotenie a recykláciu vyhradeného
prúdu odpadu najmenej vo výke záväzných cie¾ov
a limitov zhodnocovania a recyklácie pre vyhradený
prúd odpadu, ustanovených v prílohe è. 3,
h) vies a uchováva evidenciu a ohlasova ministerstvu údaje z nej v ustanovenom rozsahu a uchováva
ohlasované údaje,
i) plni informaènú povinnos vo vzahu ku koneèným
pouívate¾om vyhradeného výrobku v súlade s oso56
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bitným oddielom tejto èasti zákona a ustanoveným
spôsobom [§ 105 ods. 3 písm. i)],
j) vypoèíta si svoj zberový podiel a trhový podiel v súlade s osobitným oddielom tejto èasti zákona, na základe údajov, ktoré zverejní ministerstvo na svojom
webovom sídle do 30. apríla,
k) zabezpeèi odobratie celého mnostva oddelene vyzbieranej zloky komunálneho odpadu patriacej do
vyhradeného prúdu odpadu z obce, v ktorej zodpovedá za vyhradený prúd odpadu; ustanovenia písmen
e) a g) týmto nie sú dotknuté.
(5) Výrobca vyhradeného výrobku znáa vetky finanèné náklady spojené so zberom, prepravou, prípravou na opätovné pouitie, zhodnotením, recykláciou,
spracovaním a znekodnením oddelene vyzbieraného
odpadu patriaceho do vyhradeného prúdu odpadu
s výnimkou, ak tieto povinnosti plní osoba pod¾a § 37
ods. 3, § 48 ods. 3, § 56 ods. 8, § 71 ods. 2 a § 73 ods. 10.
Ak sa uvedená povinnos realizuje formou úhrady nákladov osobe oprávnenej na zber odpadov alebo zhodnocovanie odpadov, rozsah tejto úhrady sa zníi o výnosy tejto osoby získané z uhrádzaného nakladania
s vyhradeným prúdom odpadu. Za finanèné náklady,
ktoré pod¾a prvej vety znáa výrobca vyhradeného výrobku, sa nepovaujú výdavky na vybudovanie alebo
výstavbu zariadenia na zber odpadov, zariadenia na
zhodnocovanie odpadov, zariadenia na znekodòovanie odpadov vrátane mobilného zariadenia, ako aj náklady na obstaranie techniky a technológie na vykonávanie uvedených èinností; ustanovenie § 81 ods. 4 nie
je týmto dotknuté.
(6) Ak v osobitnom oddiele tejto èasti zákona nie je
ustanovené inak, zabezpeèuje výrobca vyhradeného
výrobku plnenie povinností ustanovených v odseku 4
písm. d) a k) (ïalej len vyhradené povinnosti) jedným
z týchto spôsobov:
a) vytvorením systému individuálneho nakladania
s vyhradeným prúdom odpadu (ïalej len individuálne) alebo
b) prostredníctvom jednej organizácie zodpovednosti
výrobcov a jej systému zdrueného nakladania s vyhradeným prúdom odpadu (ïalej len kolektívne).
(7) Na výrobcu vyhradeného výrobku, okrem výrobcu
obalov a výrobcu neobalových výrobkov, sa nevzahujú
povinnosti uvedené v odseku 6 a v odseku 4 okrem písmen a), c), g) a h), ak
a) tento výrobok uvádza na trh Slovenskej republiky
výluène pre potrebu vlastného podnikania,
b) zabezpeèí zotrvanie tohto výrobku po celú jeho dobu
ivotnosti vo svojej drbe,
c) sa stane pôvodcom odpadu z tohto vyhradeného výrobku a
d) ako jeho drite¾ zabezpeèí nakladanie s odpadom
z tohto výrobku v súlade s týmto zákonom.
(8) Výrobca vyhradeného výrobku uvedený v odseku 7 je povinný ohlasova koordinaènému centru pre
vyhradený prúd odpadu:
a) údaje o objeme svojej výroby, cezhraniènej prepravy
z iného èlenského tátu Európskej únie (ïalej len

) Zákon è. 529/2010 Z. z. o environmentálnom navrhovaní a pouívaní výrobkov (zákon o ekodizajne).
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èlenský tát) do Slovenskej republiky, dovozu, cezhraniènej prepravy do iného èlenského tátu zo Slovenskej republiky alebo vývozu vyhradeného výrobku,
b) druh a mnostvo odpadu z vyhradeného výrobku a
c) druh a mnostvo odpadu z vyhradeného výrobku,
pre ktorý ako jeho drite¾ zabezpeèil zber a zhodnotenie v prvom zariadení na zhodnocovanie odpadov
èinnosou R1 a R11 pod¾a prílohy è. 1 alebo v prvom
inom zariadení na zhodnocovanie odpadov na území
iného tátu, v ktorom je zabezpeèené, e výsledok
zhodnotenia odpadov bude rovnocenný s výsledkom
zhodnotenia odpadov niektorou z èinností R1 a R11
pod¾a prílohy è. 1.
(9) Systém individuálneho nakladania s vyhradeným prúdom odpadu je súbor na seba nadväzujúcich,
vzájomne súvisiacich a podmienených aktivít úèastníkov hospodárskej súae v odpadovom hospodárstve,
ktorých cie¾om je komplexné zabezpeèenie zberu
a spracovania vyhradeného prúdu odpadu vrátane prípravy na opätovné pouitie a recyklácie vyhradeného
prúdu odpadu, ktorý je vytvorený zmluvnými vzahmi,
ktoré na úèel zabezpeèenia plnenia vyhradených
povinností v rozsahu udelenej autorizácie uzavrel výrobca vyhradeného výrobku, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne, s ostatnými úèastníkmi hospodárskej súae v odpadovom hospodárstve okrem
organizácie zodpovednosti výrobcov.
(10) Systém zdrueného nakladania s vyhradeným
prúdom odpadu je súbor na seba nadväzujúcich, vzájomne súvisiacich a podmienených aktivít úèastníkov
hospodárskej súae v odpadovom hospodárstve, ktorých cie¾om je komplexné zabezpeèenie zberu a spracovania vyhradeného prúdu odpadu vrátane prípravy na
opätovné pouitie a recyklácie vyhradeného prúdu odpadu, ktorý je vytvorený zmluvnými vzahmi, ktoré na
úèel zabezpeèenia plnenia vyhradených povinností
v rozsahu udelenej autorizácie uzavrela organizácia
zodpovednosti výrobcov s ostatnými úèastníkmi hospodárskej súae v odpadovom hospodárstve.
(11) Uzatvorením zmluvy o plnení vyhradených povinností medzi výrobcom vyhradeného výrobku a príslunou organizáciou zodpovednosti výrobcov prechádza zodpovednos výrobcu vyhradeného výrobku za
splnenie vyhradených povinností na túto organizáciu
zodpovednosti výrobcov, okrem povinností pod¾a odseku 4 písm. e) a g).
(12) Výrobca vyhradeného výrobku, ktorý si vyhradené povinnosti plní kolektívne, je povinný organizácii
zodpovednosti výrobcov, s ktorou uzavrel zmluvu o plnení vyhradených povinností,
a) uhradi skutoèné náklady, po odpoèítaní výnosov
z uhrádzaného nakladania s vyhradeným prúdom
odpadu, vzniknuté zo zabezpeèenia zberu, prepravy,
prípravy na opätovné pouitie, zhodnotenia, recyklácie, spracovania a znekodnenia oddelene vyzbieraného odpadu patriaceho do vyhradeného prúdu
odpadu z jeho výrobkov,
b) poskytova pravdivé a úplné údaje a informácie potrebné na plnenie vyhradených povinností za tohto
výrobcu a nevyhnutne potrebnú súèinnos,
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c) bezodkladne oznámi kadú zmenu v identifikaèných údajoch, právnom postavení èi v predmete èinnosti alebo v druhu, zloení, mnostve a vlastnostiach vyhradeného výrobku, pokia¾ to môe ma
vplyv na riadne plnenie vyhradených povinností,
d) predloi na vyiadanie doklady preukazujúce
správnos poskytnutých údajov o mnostve vyhradeného výrobku uvedeného na trh Slovenskej republiky, a to do 30 dní odo dòa doruèenia písomnej
iadosti.
(13) Organizácia zodpovednosti výrobcov, ktorá nezverejní riadne a vèas údaje zo správy o èinnosti pod¾a
§ 28 ods. 4 písm. p), je povinná výrobcovi vyhradeného
výrobku, s ktorým uzavrela zmluvu o plnení vyhradených povinností, umoni na jeho náklady riadny výkon kontroly efektivity òou vynaloených prostriedkov,
a to do 30 dní odo dòa doruèenia jeho písomnej iadosti.
(14) Výrobca vyhradeného výrobku je oprávnený vypoveda zmluvný vzah s organizáciu zodpovednosti
výrobcov, s ktorou uzavrel zmluvu o plnení vyhradených povinností,
a) do 30 kalendárnych dní po zistení poruenia povinností organizácie zodpovednosti výrobcov vyplývajúcich z § 28 ods. 4 písm. a) a c), e) a g, k) alebo o); výpovedná doba je 30 kalendárnych dní a zaèína
plynú dòom nasledujúcim po doruèení výpovede,
b) k 31. decembru kalendárneho roka bez udania dôvodu.
(15) Obec je oprávnená vypoveda zmluvu s organizáciou zodpovednosti výrobcov k 31. decembru kalendárneho roka bez udania dôvodu.
(16) Výpoveï pod¾a odseku 14 písm. b) a odseku 15
sa musí doruèi organizácii zodpovednosti výrobcov
najneskôr 60 kalendárnych dní pred ukonèením
zmluvného vzahu.
(17) Ten, kto vykonáva alebo zabezpeèuje zber vyhradeného prúdu odpadu z komunálneho odpadu a zároveò aj z iného odpadu ako komunálneho odpadu, je povinný zabezpeèi, aby zber prísluného vyhradeného
prúdu odpadu z komunálneho odpadu bol finanène
a evidenène oddelený a nezávislý od jeho zberu z iného
ako komunálneho odpadu; kríové financovanie nákladov na zber prísluného vyhradeného prúdu odpadu sa
zakazuje.
(18) Výrobca vyhradeného výrobku, ktorý nemá sídlo
alebo miesto podnikania v Slovenskej republike, ustanoví na plnenie povinností uloených týmto zákonom,
prostredníctvom splnomocnenia pod¾a odseku 19, splnomocneného zástupcu, ktorým je právnická osoba
alebo fyzická osoba  podnikate¾ a ktorá má sídlo alebo
miesto podnikania v Slovenskej republike.
(19) Splnomocnenie musí by udelené v písomnej
forme a v rozsahu, ktorý zabezpeèí vstup splnomocneného zástupcu do vetkých práv a povinností výrobcu
vyhradeného výrobku vyplývajúcich mu z tohto zákona. Splnomocnenie sa ude¾uje najmenej na dobu jedného roka.
(20) Na základe splnomocnenia pod¾a odseku 19 zodpovedá za plnenie vetkých povinností výrobcu vyhra-
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deného výrobku pod¾a tohto zákona splnomocnený zástupca, ktorý pri tom koná vo vlastnom mene.
(21) Odovzda odpady za úèelom ich zhodnotenia
a recyklácie do iného èlenského tátu alebo iného ako
èlenského tátu je moné, iba ak ten, kto zabezpeèuje
cezhraniènú prepravu alebo vývoz,57) preukáe, e preprava alebo vývoz odpadov je v súlade s osobitným
predpisom58) a existuje písomný doklad o tom, e ich
zhodnotenie a recyklácia sa uskutoèní za podmienok
rovnocenných s podmienkami pod¾a tohto zákona pri
repektovaní potreby zabezpeèi správne fungovanie
vnútorného trhu. Takéto odovzdanie sa povauje za
zhodnotenie a recykláciu pod¾a tohto zákona.
§ 28
Organizácia zodpovednosti výrobcov
a zabezpeèovanie plnenia vyhradených povinností
(1) Organizácia zodpovednosti výrobcov je právnická
osoba so sídlom v Slovenskej republike zaloená, vlastnená a prevádzkovaná výluène výrobcami vyhradených
výrobkov so sídlom v niektorom z èlenských tátoch.
Organizácia zodpovednosti výrobcov, v súlade s udelenou autorizáciou, zabezpeèuje na základe zmluvy o plnení vyhradených povinností plnenie týchto povinností
za zastúpených výrobcov vyhradeného výrobku. Úèelom organizácie zodpovednosti výrobcov nie je dosahovanie zisku.
(2) Zakladate¾om, vlastníkom ani prevádzkovate¾om
organizácie zodpovednosti výrobcov nesmie by osoba,
ktorá
a) má priamo alebo nepriamo akýko¾vek podiel na
vlastníckych, rozhodovacích èi hlasovacích právach
k vlastníkovi alebo prevádzkovate¾ovi zariadenia na
zber, zhodnocovanie, recykláciu, spracovanie alebo
znekodòovanie takého vyhradeného prúdu odpadu, ktorý patrí do predmetu jej autorizácie; uvedené
sa nevzahuje na zariadenie na úpravu odpadu èinnosou R12 pod¾a prílohy è. 1, ktorý pochádza z jeho
vlastnej èinnosti,
b) má priamo alebo nepriamo akýko¾vek podiel na
vlastníckych, rozhodovacích èi hlasovacích právach
v inej organizácii zodpovednosti výrobcov oprávnenej pôsobi pre zhodný vyhradený prúd odpadu,
c) je s organizáciou pod¾a písmena b) prepojená prostredníctvom osôb pôsobiacich v akomko¾vek orgáne tejto organizácie,
d) má priamo alebo nepriamo akýko¾vek podiel na
vlastníckych, rozhodovacích èi hlasovacích právach
k vlastníkovi alebo prevádzkovate¾ovi zariadenia
uvedenom v písmene a), ktorý pôsobí v inom èlenskom táte.
(3) Organizácia zodpovednosti výrobcov nesmie zaloi alebo ma majetkovú úèas alebo osobnú úèas ale57
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bo úèas na hlasovacích právach alebo by majetkovo
alebo personálne prepojená vo vzahu k
a) osobe, ktorá vykonáva nakladanie so zhodným vyhradeným prúdom odpadu,
b) inej organizácii zodpovednosti výrobcov pre zhodný
vyhradený prúd odpadu.
(4) Organizácia zodpovednosti výrobcov je povinná
a) vytvori, financova, prevádzkova a udriava funkèný systém zdrueného nakladania s vyhradeným
prúdom odpadu poèas celej doby jej oprávneného
pôsobenia,
b) uzavrie za nediskriminaèných podmienok s výrobcom vyhradeného výrobku patriaceho do predmetu
jej autorizácie, ak o to tento výrobca prejaví záujem,
zmluvu o plnení vyhradených povinností, s výnimkou prípadov uvedených v odseku 8,
c) dodriava podmienky udelenej autorizácie,
d) plni spoloène za vetkých zastúpených výrobcov
ich vyhradené povinnosti a v prípade
1. evidenèných a ohlasovacích povinností
1.1. vies evidenciu aj samostatne za jednotlivých
zastúpených výrobcov,
1.2. podáva sumárne hlásenie za vetkých zastúpených výrobcov a uchováva ohlasované
údaje,
1.3. na vyiadanie orgánu tátnej správy odpadového hospodárstva predloi evidenciu vedenú samostatne za jednotlivého zastúpeného
výrobcu,
2. zabezpeèenia nakladania s vyhradeným prúdom
odpadu za zastúpených výrobcov v rozsahu, ktorý
zodpovedá súhrnnému objemu týchto povinností
jednotlivých zastúpených výrobcov prenesených
na organizáciu zodpovednosti výrobcov a ktorý
im zabezpeèí splnenie povinností pod¾a § 27
ods. 4 písm. e) a g),
e) zabezpeèi odobratie celého mnostva oddelene vyzbieranej zloky komunálneho odpadu patriacej do
vyhradeného prúdu odpadu z obce, v ktorej zodpovedá za vyhradený prúd odpadu,
f) uzatvori zmluvu s koordinaèným centrom prísluným pod¾a vyhradeného prúdu odpadu, ak je zriadené, a plni povinnosti z nej vyplývajúce,
g) vykonáva propagaèné a vzdelávacie aktivity s celoslovenským pôsobením so zameraním na koneèného
pouívate¾a o nakladaní s vyhradeným prúdom odpadu, triedenom zbere komunálnych odpadov
a predchádzaní vzniku odpadov,
h) doruèi ministerstvu kadoroène do 31. januára kalendárneho roka aktuálny zoznam zastúpených výrobcov,
i) najneskôr do 31. marca kalendárneho roka informova zastúpeného výrobcu o rozsahu splnenia vyhradených povinností pod¾a § 27 ods. 4 písm. e) a g),

) Èl. 2 ods. 15 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 1013/2006 o preprave odpadu (Ú. v. EÚ L 190, 12. 7. 2006) v platnom
znení.
Nariadenie Komisie (ES) è. 1418/2007 o vývoze na zhodnotenie urèitého odpadu uvedeného v prílohe III alebo IIIA k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 1013/2006 do urèitých krajín, na ktoré sa nevzahuje rozhodnutie OECD o riadení pohybov odpadov
cez tátne hranice (Ú. v. EÚ L 316, 4. 12. 2007) v platnom znení.
58
) Nariadenie (ES) è. 1013/2006 v platnom znení.
Nariadenie (ES) è. 1418/2007 v platnom znení.
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ktoré za neho plnila v predchádzajúcom kalendárnom roku,
j) vykonáva pravidelne overenie správnosti údajov
poskytnutých zastúpenými výrobcami pod¾a § 27
ods. 12 písm. b) a c) v rozsahu minimálne pä percent z poètu zastúpených výrobcov v priebehu troch
rokov a následne ohlasova koordinaènému centru
a Slovenskej inpekcii ivotného prostredia (ïalej
len inpekcia) nedostatky zistené týmto overením,
k) kadoroène najneskôr do 30. apríla kalendárneho
roka zasla ministerstvu zoznam obcí, s ktorými má
na prísluný kalendárny rok uzatvorené zmluvy
o úèasti v systéme zdrueného nakladania s vyhradeným prúdom odpadu; v prípade elektroodpadu,
pouitých batérií a akumulátorov a odpadových
pneumatík aj zoznam miest ich zberu,
l) bezodkladne informova ministerstvo o tom, e nastali skutoènosti, ktoré vedú k ukonèeniu výkonu jej
èinnosti,
m) prípadný zisk hospodárenia z èinností súvisiacich so
zdrueným nakladaním s vyhradeným prúdom odpadov v zmysle tohto zákona poui výluène na plnenie povinností vyplývajúcich z tohto zákona,
n) doruèi ministerstvu kadoroène najneskôr do
31. júla kalendárneho roka za predchádzajúci kalendárny rok správu pod¾a odseku 9,
o) uchováva údaje, ktoré boli podkladom na vypracovanie správy pod¾a odseku 9, najmenej poèas troch
rokov od jej doruèenia ministerstvu,
p) zverejni údaje zo správy pod¾a odseku 9 v rozsahu
pod¾a odseku 10 na svojom webovom sídle kadoroène do 31. júla kalendárneho roka za predchádzajúci
rok,
q) plni povinnosti, vyplývajúce z rozdelenia zodpovednosti urèeného koordinaèným centrom vo vzahu
k tej èasti vyhradeného prúdu odpadu odobratej
z obce príslunou organizáciou zodpovednosti výrobcov v súlade s písmenom e), výrobcom vyhradeného výrobku, ktorý si plní vyhradené povinnosti individuálne alebo treou osobou, ktorá presahuje
súhrnný zberový podiel zastúpených výrobcov príslunej organizácie zodpovednosti výrobcov alebo zastúpených výrobcov tretej osoby alebo zberový
podiel výrobcu vyhradeného výrobku, ktorý si plní
vyhradené povinnosti individuálne (ïalej len presahujúce mnostvo), a plni povinnosti vyplývajúce
z jej urèenia za povinnú osobu koordinaèným centrom v súlade s postupmi pod¾a § 31 ods. 11 písm. d)
a ods. 12 písm. a) a c),
r) oznámi presahujúce mnostvá koordinaènému
centru; na základe zmluvných podmienok pod¾a písmena f) môe tieto mnostvá poskytnú v prospech
organizácií zodpovedností výrobcov, výrobcov zastúpených treou osobou a výrobcov vyhradených výrobkov, ktorí plnia vyhradené povinnosti individuálne a ktorí sú èlenmi koordinaèného centra (ïalej len
klienti),
s) bezodkladne informova zastúpených výrobcov
o sankcii, ktorá jej bola uloená za poruenie tohto
zákona,
t) ohlasova koordinaènému centru kadého zastúpeného výrobcu, ktorý meká s úhradou záväzku vy-
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plývajúceho zo zmluvného vzahu s òou v trvaní
dlhom ako 30 kalendárnych dní,
u) zakotvi v zmluve organizácie zodpovednosti výrobcov pre elektrozariadenia so zastúpeným výrobcom
povinnos odpoètu úhrady, ktorú platí výrobca za
výkon vyhradených povinností, za mnostvá elektrozariadení, pri ktorých preukáe cezhraniènú prepravu do èlenského tátu alebo vývoz do iného ako èlenského tátu.
(5) Vytvorenie, financovanie, prevádzkovanie a udriavanie funkèného systému zdrueného nakladania
s vyhradeným prúdom odpadu preukazuje organizácia
zodpovednosti výrobcov poèas celej doby jej oprávneného pôsobenia ministerstvu, prvýkrát vak pri iadosti
o udelenie autorizácie na èinnos organizácie zodpovednosti výrobcov, najmä
a) predloením právneho aktu preukazujúceho zaloenie a vznik organizácie zodpovednosti výrobcov vrátane preukázania splnenia podmienky uvedenej
v odseku 1,
b) pecifikovaním vyhradeného prúdu odpadu, ktorý
bude predmetom systému zdrueného nakladania
s vyhradeným prúdom odpadu, s rozlíením komunálneho odpadu a iného ako komunálneho odpadu,
c) predloením zoznamu zastúpených výrobcov,
d) uvedením údajov o èinnostiach zabezpeèovaných
v rámci systému zdrueného nakladania s vyhradeným prúdom odpadu, a to
1. opisom spôsobu ich zabezpeèenia, vrátane opisu
technických kapacít, ktoré preukazujú technickú
spôsobilos na realizáciu èinnosti vykonávanej
minimálne v rozsahu zberu, prepravy, spracovania, zhodnotenia a znekodnenia vyhradeného
prúdu odpadu vrátane jeho prípravy na opätovné
pouitie a recyklácie,
2. vo vzahu k zberu, okrem skutoèností uvedených
v prvom bode, uvedením spôsobu zberu, zberových kapacít a miest zberu, ako aj preukázaním
spôsobu plnenia cie¾ov zberu a záväzných limitov
ustanovených pre vyhradené prúdy odpadu v prílohe è. 3,
e) predloením zoznamu zmluvných partnerov zabezpeèujúcich pre organizáciu zodpovednosti výrobcov
zber, prepravu, prípravu na opätovné pouitie,
zhodnotenie, recykláciu, spracovanie a znekodnenie vyhradeného prúdu odpadu,
f) predloením zoznamu obcí, s ktorými je organizácia
zodpovednosti výrobcov v zmluvnom vzahu vo veci
zabezpeèenia zdrueného nakladania s oddelene vyzbieranou zlokou komunálneho odpadu patriacej
do vyhradeného prúdu odpadu; organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly preukazuje, e uvedené
zmluvné zabezpeèenie zodpovedá objemu zberu,
ktorý zaruèuje splnenie vyhradených povinností
v rozsahu súhrnného zberového podielu zastúpených výrobcov pod¾a § 52 ods. 25,
g) pecifikáciou nákladov na zabezpeèenie nakladania
s vyhradeným prúdom odpadu v súlade s udelenou
autorizáciou; na vyiadanie ministerstva predloi aj
ïaliu pecifikáciu nákladov na èinnosti vykonávané
v systéme zdrueného nakladania s vyhradeným prú-

Èiastka 27

Zbierka zákonov è. 79/2015

dom odpadu; ustanovenia osobitného predpisu20)
týmto nie sú dotknuté,
h) pecifikovaním opatrení na podporu budovania systémov triedeného zberu komunálneho odpadu a preukázanie ich realizácie, ak zabezpeèuje nakladanie
s vyhradeným prúdom odpadu patriaceho do komunálneho odpadu; ustanovenia osobitného predpisu20)
nie sú týmto dotknuté,
i) údajmi o rozsahu územného pokrytia Slovenskej republiky na úèely zabezpeèenia zberu vyhradeného
prúdu odpadu.
(6) Pri podaní iadosti o udelenie autorizácie na èinnos organizácie zodpovednosti výrobcov sa preukázanie podmienok uvedených v odseku 5 písm. d) a i)
uskutoèòuje vo vzahu k podmienke pod¾a
a) písm. d) uvedením zamý¾aného spôsobu plnenia
týchto podmienok, a to najmä uzavretím zmlúv o budúcej zmluve,
b) písm. e) predloením zoznamu zmluvných partnerov
pod¾a zmlúv uvedených v písmene a),
c) písm. f) preukázaním uzavretia zmlúv o budúcej
zmluve so zmluvnými partnermi,
d) písm. g) pecifikáciou predpokladaných nákladov,
e) písm. h) pecifikáciou zamý¾aných opatrení,
f) písm. i) údajmi o predpokladanom rozsahu územného pokrytia.
(7) Po preukázaní splnenia podmienok postupom
pod¾a odseku 6 je organizácia zodpovednosti výrobcov
povinná do troch mesiacov odo dòa platnosti autorizácie udelenej ministerstvom preukáza splnenie podmienok postupom pod¾a odseku 5 písm. d) a i).
(8) Organizácia zodpovednosti výrobcov nie je povinná uzavrie zmluvu o plnení vyhradených povinností
v zmysle odseku 4 písm. b) s výrobcom vyhradeného výrobku patriaceho do predmetu jej autorizácie, ak výrobca vyhradeného výrobku
a) nie je ochotný akceptova jej veobecné zmluvné
podmienky jednotne uplatòované vo vzahu k zastúpeným výrobcom,
b) je v úpadku,
c) má voèi akejko¾vek organizácii zodpovednosti výrobcov neuhradené záväzky evidované v registri vedenom prísluným koordinaèným centrom, alebo
d) vykonáva svoju èinnos v takom rozsahu, ktorý by
pre organizáciu zodpovednosti výrobcov predstavoval odôvodnené riziko, e nebude môc riadne a vèas
plni svoje zmluvné záväzky voèi zastúpeným výrobcom vyhradených výrobkov, najmä vak prísluné
ciele zberu a záväzné limity odpadového hospodárstva pod¾a prílohy è. 3.
(9) Organizácia zodpovednosti výrobcov je povinná
doruèi ministerstvu pod¾a odseku 4 písm. n) Správu
o èinnosti organizácie zodpovednosti výrobcov za predchádzajúci kalendárny rok, ktorá obsahuje najmä
a) údaje o mnostve vyhradeného prúdu odpadu, pre
ktorý zabezpeèila zber, prepravu, prípravu na opätovné pouitie, zhodnotenie, recykláciu, spracova59

b)

c)
d)
e)
f)

g)
h)
i)

Strana 1107

nie a znekodnenie s rozlíením na jednotlivé druhy
odpadov,
identifikáciu osôb, prostredníctvom ktorých zabezpeèila èinnosti uvedené v písmene a) s konkrétnym
uvedením druhu a mnostva odpadu pri jednotlivej
osobe; uvedené sa vzahuje aj na identifikáciu osôb
pôsobiacich mimo územia Slovenskej republiky, ak
si prostredníctvom nich zabezpeèila plnenie uvedených èinností,
informácie o spôsobe zabezpeèenia zberu, zhodnotenia, recyklácie, spracovania a znekodnenia vyhradeného prúdu odpadu,
informácie o splnení cie¾ov a záväzných limitov uvedených v prílohe è. 3 a o presahujúcom mnostve,
informácie o mnostve vyhradených výrobkov uvedených na trh òou zastúpenými výrobcami,
informácie o spôsobe financovania systému zdrueného nakladania s vyhradeným prúdom odpadu
a nákladoch na èinnosti vykonávané v systéme
zdrueného nakladania s vyhradeným prúdom odpadu,
informácie o návrhu na rozdelenie zisku alebo vyrovnaní straty,
výku finanèných prostriedkov vynaloených na
propagaèné a vzdelávacie aktivity a struèný popis
týchto aktivít,
zoznam miest a zariadení, prostredníctvom ktorých
zabezpeèuje zber vyhradeného prúdu odpadu.

(10) Organizácia zodpovednosti výrobcov zverejní
správu pod¾a odseku 9 v rozsahu písm. a) a c) a h).
Týmto nie sú dotknuté osobitné predpisy o ochrane
osobných údajov.59)
(11) Organizácia zodpovednosti výrobcov je povinná
umoni obci, v ktorej zabezpeèuje zber vyhradeného
prúdu odpadu pochádzajúceho z komunálneho odpadu, zapojenie jej miestneho systému nakladania s komunálnym odpadom do systému zdrueného nakladania s týmto vyhradeným prúdom odpadu prevádzkovaného organizáciou zodpovednosti výrobcov.
§ 29
Individuálne plnenie vyhradených povinností
(1) Výrobca vyhradeného výrobku, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne, je vo vzahu k vyhradenému prúdu odpadu pochádzajúcemu z jeho vyhradeného výrobku okrem povinností pod¾a § 27 ods. 4 ïalej
povinný
a) vytvori, prevádzkova a udriava funkèný systém
individuálneho nakladania s vyhradeným prúdom
odpadu poèas celej doby individuálneho plnenia si
povinností,
b) dodriava podmienky udelenej autorizácie,
c) uzatvori zmluvu s koordinaèným centrom prísluným pod¾a vyhradeného prúdu odpadu pochádzajúceho z jeho vyhradeného výrobku, ak je zriadené,
a plni povinnosti z nej vyplývajúce,
d) vykonáva propagaèné a vzdelávacie aktivity v okrese, v ktorom zabezpeèuje zber odpadu, so zamera-

) Napríklad zákon è. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 84/2014 Z. z.,
§ 17 a 20 Obchodného zákonníka.
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ním na koneèného pouívate¾a o nakladaní s vyhradeným
prúdom
odpadu,
triedenom
zbere
komunálnych odpadov a prevencii vzniku odpadov,
predloi na vyiadanie ministerstva a koordinaèného centra doklady preukazujúce správnos údajov
a informácií poskytnutých pod¾a § 27 ods. 4
písm. h),
bezodkladne informova ministerstvo o tom, e nastali skutoènosti, ktoré vedú k ukonèeniu výkonu
jeho èinnosti,
doruèi ministerstvu kadoroène najneskôr do 31.
júla kalendárneho roka za predchádzajúci kalendárny rok Správu o funkènosti systému individuálneho
nakladania,
zverejni v ustanovenom rozsahu údaje zo správy
pod¾a písmena g) na svojom webovom sídle kadoroène do 31. júla kalendárneho roka za predchádzajúci rok,
uchováva údaje, ktoré boli podkladom na vypracovanie správy pod¾a písmena g), najmenej poèas
troch rokov od jej doruèenia ministerstvu,
oznámi ministerstvu kadú zmenu v systéme individuálneho nakladania s vyhradeným prúdom odpadu do 30 dní odo dòa vzniku zmeny a na vyiadanie ministerstva oznámenú zmenu preukáza,
plni povinnosti, ktoré vyplývajú z rozdelenia zodpovednosti urèeného koordinaèným centrom vo vzahu k presahujúcemu mnostvu pod¾a § 31 ods. 11
písm. c) a z jeho urèenia za osobu zodpovednú za zabezpeèenie náhradného odvozu pod¾a § 31 ods. 11
písm. d),
oznámi presahujúce mnostvá koordinaènému
centru; na základe zmluvných podmienok pod¾a písmena c) môe tieto mnostvá poskytnú v prospech
ostatných klientov koordinaèného centra.

(2) Vytvorenie, prevádzkovanie a udriavanie funkèného systému individuálneho nakladania a zaobchádzania s vyhradeným prúdom odpadu preukazuje výrobca vyhradeného výrobku, ktorý plní vyhradené
povinnosti individuálne, poèas celej doby jeho individuálneho plnenia vyhradených povinností ministerstvu, prvýkrát vak pri iadosti o udelenie autorizácie
individuálneho plnenia povinností, najmä
a) pecifikovaním vyhradeného výrobku, pre ktorý
bude zabezpeèova plnenie vyhradených povinností,
b) pecifikovaním vyhradeného prúdu odpadu, ktorý
bude predmetom jeho systému individuálneho nakladania s vyhradeným prúdom odpadu,
c) uvedením údajov o èinnostiach zabezpeèovaných
v rámci systému individuálneho nakladania s vyhradeným prúdom odpadu, a to
1. opisom spôsobu ich zabezpeèenia, vrátane opisu
technických kapacít, ktoré preukazujú technickú
spôsobilos na realizáciu èinnosti vykonávanej
minimálne v rozsahu zberu, prepravy, spracovania, zhodnotenia a znekodnenia vyhradeného
prúdu odpadu vrátane jeho prípravy na opätovné
pouitie a recyklácie,
2. vo vzahu k zberu, okrem skutoèností uvedených
v prvom bode uvedením spôsobu zberu, zbero60

) Zákon è. 587/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.

d)

e)

f)
g)
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vých kapacít a miest zberu, ako aj preukázaním
spôsobu plnenia cie¾ov a záväzných limitov ustanovených pre vyhradené prúdy odpadu v prílohe
è. 3,
predloením zoznamu zmluvných partnerov zabezpeèujúcich pre jeho systém individuálneho nakladania s vyhradeným prúdom odpadu zber, prepravu,
prípravu na opätovné pouitie, zhodnotenie, recykláciu, spracovanie a znekodnenie vyhradeného
prúdu odpadu,
pecifikáciou nákladov na zabezpeèenie nakladania
s vyhradeným prúdom odpadu v súlade s udelenou
autorizáciou; na vyiadanie ministerstva predloi aj
pecifikáciu nákladov; ustanovenia osobitného
predpisu20) týmto nie sú dotknuté,
údajmi o rozsahu územného pokrytia Slovenskej republiky na úèely zabezpeèenia zberu vyhradeného
prúdu odpadu,
v prípade výrobcu elektrozariadení preukázaním
výky a druhu záruky, a to formou potvrdenia banky
alebo poboèky zahraniènej banky o zodpovedajúcej
výke finanèných prostriedkov na viazanom bankovom úète v prospech Environmentálneho fondu60)
alebo potvrdenia poisovne o uzatvorení zodpovedajúceho poistenia.

(3) Pri podaní iadosti o udelenie autorizácie na èinnos individuálneho plnenia povinností sa preukázanie
podmienok uvedených v odseku 2 písm. c) a f) uskutoèòuje vo vzahu k podmienke pod¾a
a) písm. c) uvedením zamý¾aného spôsobu plnenia
týchto podmienok, a to najmä uzavretím zmlúv o budúcej zmluve,
b) písm. d) predloením zoznamu zmluvných partnerov
pod¾a zmlúv uvedených v písmene a),
c) písm. e) pecifikáciou predpokladaných nákladov,
d) písm. f) údajmi o predpokladanom rozsahu územného pokrytia.
(4) Po preukázaní splnenia podmienok postupom
pod¾a odseku 3 je výrobca vyhradeného výrobku povinný do troch mesiacov odo dòa platnosti autorizácie
udelenej ministerstvom preukáza splnenie podmienok postupom pod¾a odseku 2 písm. c) a f).
§ 30
Zápis a výmaz výrobcu vyhradeného výrobku
do Registra výrobcov vyhradeného výrobku
(1) Výrobca vyhradeného výrobku je povinný doruèi
na ministerstvo pred uvedením vyhradeného výrobku
na trh Slovenskej republiky písomnú iados o zápis do
Registra výrobcov vyhradeného výrobku a zároveò priloi vyhlásenie výrobcu, e bude plni vyhradené povinnosti individuálne alebo priloi potvrdenie pod¾a
odseku 3. Výrobca vyhradeného výrobku, ktorý plní
povinnosti vo vzahu k vyhradenému výrobku pod¾a
§ 27 ods. 7, je povinný k iadosti o zápis do Registra výrobcov vyhradeného výrobku priloi vyhlásenie pod¾a
odseku 4. Výrobca vyhradeného výrobku, ktorý nie je
zapísaný v Registri výrobcov vyhradeného prúdu odpa-
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du, nesmie uvádza vyhradený výrobok na trh v Slovenskej republike.
(2) Ak výrobca vyhradeného výrobku bude plni vyhradené povinnosti individuálne, je povinný najneskôr
do iestich mesiacov odo dòa zápisu do Registra výrobcov vyhradeného výrobku získa autorizáciu na èinnos individuálneho plnenia povinností. Ak v tejto lehote výrobca vyhradeného výrobku nezískal uvedenú
autorizáciu, jeho registrácia platí, ak v tejto lehote
predloí potvrdenie pod¾a odseku 3.
(3) Ak výrobca vyhradeného výrobku bude plni vyhradené povinnosti kolektívne, je povinný k iadosti
pod¾a odseku 1 priloi potvrdenie o uzavretí zmluvy
o plnení vyhradených povinností s organizáciou zodpovednosti výrobcov. Ak výrobca batérií a akumulátorov
bude plni vyhradené povinnosti prostredníctvom tretej osoby, je povinný súèasne k iadosti pod¾a odseku 1
priloi potvrdenie o uzavretí zmluvy o plnení vyhradených povinností s treou osobou.
(4) Vyhlásenie, ktoré prikladá výrobca vyhradeného
výrobku, ktorý bude plni povinnosti vo vzahu k vyhradenému výrobku pod¾a § 27 ods. 7, musí obsahova
a) údaj o tom, pre ktoré vyhradené výrobky bude uplatòova plnenie povinností osobitným spôsobom,
b) preukázanie schopnosti dodriavania podmienok
uvedených v § 27 ods. 7.
(5) Ministerstvo vykoná zápis výrobcu vyhradeného
výrobku do Registra výrobcov vyhradeného výrobku do
desiatich pracovných dní odo dòa doruèenia iadosti,
ktorá je v súlade s odsekom 1, a výrobcovi vyhradeného
výrobku vydá do desiatich pracovných dní odo dòa vykonania zápisu potvrdenie o vykonanom zápise.
(6) Výrobca vyhradeného výrobku je povinný ministerstvu oznámi kadú zmenu registrovaných údajov,
ktoré uviedol v iadosti pod¾a odseku 1 alebo v jej prílohách, do 30 dní odo dòa vzniku zmeny a na vyiadanie
ministerstva oznámenú zmenu náleite preukáza.
(7) Ak sa zmena údajov uvedených v odseku 6 týka
prechodu na individuálne plnenie vyhradených povinností, kolektívne plnenie vyhradených povinností, plnenie vyhradených povinností prostredníctvom tretej
osoby alebo na plnenie povinností pod¾a § 27 ods. 7, je
výrobca vyhradeného výrobku povinný takúto zmenu
oznámi v lehote 15 dní odo dòa vzniku zmeny. Ak ide
o zmenu, ktorou je prechod na kolektívne plnenie povinností alebo na plnenie povinností prostredníctvom
tretej osoby, je výrobca vyhradeného výrobku povinný
súèasne s týmto oznámením predloi potvrdenie pod¾a
odseku 3. Ak ide o zmenu, ktorou je prechod na plnenie
povinností pod¾a § 27 ods. 7, je výrobca vyhradeného
výrobku povinný súèasne s týmto oznámením predloi
vyhlásenie pod¾a odseku 4.
(8) Ministerstvo vykoná zmenu registrovaných údajov na základe oznámenia výrobcu vyhradeného výrobku pod¾a odseku 6 alebo z vlastného podnetu, ak registrované údaje nie sú v súlade so skutoèným stavom.
Ministerstvo vydá výrobcovi vyhradeného výrobku
61
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nové potvrdenie o vykonaní registrácie, ak ide o zmenu
registrovaných údajov uvedených v potvrdení o vykonaní registrácie.
(9) Ministerstvo vykoná výmaz výrobcu vyhradeného výrobku z Registra výrobcov vyhradeného výrobku
v lehote najneskôr do 30 dní odo dòa, keï nastala nasledujúca skutoènos:
a) ministerstvo zistilo zánik registrovaného výrobcu
vyhradeného výrobku,
b) registrovaný výrobca vyhradeného výrobku poiadal
o tento výmaz,
c) výrobca vyhradeného výrobku nesplnil povinnos
pod¾a odseku 2,
d) výrobca vyhradeného výrobku nesplnil povinnos
pod¾a odseku 7,
e) výrobca vyhradeného výrobku prestal plni vyhradené povinnosti v súlade s ustanoveniami § 27 ods. 6, 7
alebo § 44 ods. 2 a
1. nepredloil potvrdenie pod¾a odseku 3,
2. nezískal autorizáciu na individuálne plnenie povinností alebo
3. nestal sa alebo nie je osobou spåòajúcou podmienky uvedené v § 27 ods. 7.
(10) Register výrobcov vyhradeného výrobku je verejne prístupný na webovom sídle ministerstva s výnimkou údajov chránených pod¾a osobitných predpisov.20)
§ 31
Koordinaèné centrum
(1) Koordinaèné centrum je právnická osoba zaloená pod¾a osobitných predpisov61) na plnenie povinností
ustanovených pod¾a tohto zákona pre vyhradený prúd
odpadu, nezaloená na dosahovanie zisku.
(2) Pre kadý vyhradený prúd odpadu môe by zaloené iba jedno koordinaèné centrum; ak ide o elektroodpad, bez oh¾adu na kategórie uvedené v prílohe è. 6,
ak ide o pouité batérie a akumulátory, bez oh¾adu na
èlenenie uvedené v § 42 ods. 3. Pre odpad z obalov a neobalových výrobkov môe by zaloené iba jedno spoloèné koordinaèné centrum.
(3) Zakladate¾mi koordinaèného centra pre vyhradený prúd odpadu môu by výluène organizácie zodpovednosti výrobcov a výrobcovia vyhradených výrobkov,
ktorí plnia vyhradené povinnosti individuálne pre tento
vyhradený prúd odpadu; ak ide o pouité batérie a akumulátory, môe by zakladate¾om aj tretia osoba (§ 44).
(4) Koordinaèné centrum pre vyhradený prúd odpadu spoloène zakladajú vetky osoby pod¾a odseku 3,
ktoré v lehote jedného mesiaca odo dòa zverejnenia výzvy ministerstva na jeho webovom sídle písomne oznámili ministerstvu svoj záujem podie¾a sa na zakladaní
koordinaèného centra. Ministerstvo bezodkladne po
uplynutí tejto lehoty oznámi vetkým prihláseným výrobcom vyhradených výrobkov a organizáciám zodpovednosti výrobcov identifikaèné a kontaktné údaje prihlásených osôb.

) Obchodný zákonník.
Zákon è. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich veobecne prospené sluby v znení neskorích predpisov.

Strana 1110

Zbierka zákonov è. 79/2015

(5) Ak v lehote tyroch mesiacov odo dòa zverejnenia
výzvy pod¾a odseku 4 nebude koordinaèné centrum pre
vyhradený prúd odpadu zaloené, ministerstvo uloí
povinnos zaloenia koordinaèného centra pre tento
prúd odpadov urèeným organizáciám zodpovednosti
výrobcov a výrobcom vyhradených výrobkov, ktorí plnia vyhradené povinnosti individuálne, tak aby spolu
zastupovali výrobcov vyhradených výrobkov so súhrnným trhovým podielom v minimálnej výke 60 %.
Pri koordinaènom centre pre prúd odpadov z obalov
a z neobalových výrobkov sa do urèenia tohto trhového
podielu zapoèítavajú iba trhové podiely pod¾a § 52
ods. 24.

c)

(6) Zakladatelia koordinaèného centra sú povinní
bezodkladne informova ministerstvo o jeho zaloení.
(7) Ak nevznikne koordinaèné centrum pod¾a odsekov 4 a 5, ministerstvo poverí po predchádzajúcom súhlase plnením funkcie koordinaèného centra nezávislú
tretiu stranu.
(8) Zmluva o zaloení koordinaèného centra musí obsahova najmä
a) názov a sídlo koordinaèného centra,
b) vymedzenie pôsobnosti na plnenie povinností pod¾a
odsekov 11 a 14,
c) orgány, ich právomoc a spôsob ich vzniku,
d) zoznam osôb zakladajúcich koordinaèné centrum
a spôsob preukázania splnenia podmienky pod¾a
odseku 3,
e) identifikaèné údaje prvých èlenov orgánov koordinaèného centra,
f) systém urèenia podielov výrobcov vyhradených výrobkov, ktorí si plnia vyhradené povinnosti individuálne, organizácií zodpovednosti výrobcov a tretej
osoby na financovaní èinnosti koordinaèného centra,
g) spôsob poskytnutia presahujúceho mnostva v prospech ostatných klientov koordinaèného centra
a následného rozdelenia zodpovednosti vo vzahu
k presahujúcemu mnostvu,
h) zásady hospodárenia a správy majetku koordinaèného centra,
i) spôsob a formu vzniku a zániku èlenstva v koordinaènom centre,
j) spôsob a formu dobrovo¾ného zániku koordinaèného centra.

d)

e)

f)

g)

h)

(9) Zmluvu uzatvorenú medzi koordinaèným centrom pre vyhradený prúd odpadu a výrobcom vyhradeného výrobku, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne [§ 29 ods. 1 písm. c)], organizáciou
zodpovednosti výrobcov zdruujúcou výrobcov vyhradených výrobkov [§ 28 ods. 4 písm. f)] alebo treou osobou [§ 44 ods. 8 písm. d)] mono ukonèi výluène z dôvodu zruenia alebo zániku autorizácie pod¾a § 94
ods. 2 a 5.

i)

(10) Podrobnosti o organizaènej truktúre koordinaèného centra upraví jeho tatút, ktorý koordinaèné centrum zverejní na svojom webovom sídle.

j)

(11) Koordinaèné centrum je povinné
a) vytvori a prevádzkova klientskú linku pre obce, pôvodcov odpadu a drite¾ov odpadu,
b) na základe údajov od výrobcov vyhradených výrob-
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kov, ktorí plnia vyhradené povinnosti individuálne, tretích osôb a organizácií zodpovednosti výrobcov
evidova a vyhodnocova rozsah ploného pokrytia
územia Slovenskej republiky systémami tretích osôb,
systémami individuálneho nakladania s vyhradeným
prúdom odpadu a systémami zdrueného nakladania s vyhradeným prúdom odpadu s cie¾om identifikácie obcí, ktoré nie sú zahrnuté do týchto systémov,
rozdeli zodpovednos vrátane finanènej zodpovednosti vo vzahu k ponúknutému presahujúcemu
mnostvu medzi organizácie zodpovednosti výrobcov, tretie osoby a výrobcov vyhradených výrobkov,
ktorí plnia vyhradené povinnosti individuálne, urèením podielu ich zodpovednosti v súlade so zmluvou
o zaloení koordinaèného centra a za nediskriminaèných podmienok a pod¾a ich trhového podielu,
prijíma informácie o nezabezpeèení odvozu vrátane
preruenia kontinuity odvozu oddelene zbieraného
odpadu z miest ich zberu urèených v súlade s týmto
zákonom a zabezpeèi nápravu takéhoto stavu formou urèenia osoby zodpovednej za zabezpeèenie náhradného odvozu; ak nebol odvoz zabezpeèený v dôsledku poruenia zmluvnej povinnosti, znáa
náklady takéhoto odvozu osoba, ktorá zmluvnú povinnos poruila; táto povinnos sa nevzahuje na
staré vozidlá,
prijíma a spracováva údaje od organizácií zodpovednosti výrobcov, tretích osôb a od výrobcov vyhradených výrobkov, ktorí plnia povinnosti individuálne, o mnostve vyhradených výrobkov, ktoré uviedli
na trh, a o mnostve odpadu pochádzajúceho z ich
výrobkov, pre ktorý zabezpeèili zber,
vies a aktualizova register neplatièov oznámených
pod¾a § 28 ods. 4 písm. t) a poskytova z neho informácie na poiadanie organizácie zodpovednosti výrobcov na úèely overenia finanènej spo¾ahlivosti
konkrétneho výrobcu vyhradeného výrobku,
poskytova ministerstvu podklady na úèely plnenia
jeho ohlasovacích povinností vo vzahu k Európskej
únii, a to na základe údajov od organizácií zodpovednosti výrobcov, tretích osôb a výrobcov vyhradených
výrobkov, ktorí plnia vyhradené povinnosti individuálne,
spolupracova s ministerstvom a inpekciou pri zisovaní výrobcov vyhradených výrobkov nezapísaných do Registra výrobcov vyhradeného výrobku
a výrobcov vyhradených výrobkov, ktorí neplnia vyhradené povinnosti ustanovené týmto zákonom,
bezodkladne informova ministerstvo a inpekciu
o zistených nezrovnalostiach v èinnosti jednotlivých
organizácií zodpovednosti výrobcov, tretích osôb
a v evidencii a vykazovaní údajov u výrobcov vyhradených výrobkov, ktorí plnia vyhradené povinnosti
individuálne,
zaviaza mlèanlivosou kadú osobu, ktorá je v pracovnoprávnom vzahu alebo obdobnom právnom
vzahu ku koordinaènému centru, ktorá v rámci
tohto vzahu prichádza do kontaktu s údajmi o jeho
klientoch.
(12) Koordinaèné centrum pre prúd odpadov z obalov
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a z neobalových výrobkov je okrem povinností pod¾a odseku 11 povinné
a) na iados obce urèi spôsobom pod¾a písmena c),
ktorá organizácia zodpovednosti výrobcov zabezpeèí
odvoz oddelene vyzbieranej zloky komunálneho odpadu patriacej do vyhradeného prúdu odpadu z obce, ktorá nemá uzatvorenú zmluvu so iadnou organizáciou zodpovednosti výrobcov,
b) na iados obce sprostredkova a koordinova komunikáciu so vetkými organizáciami zodpovednosti výrobcov pre vyhradený prúd odpadu s cie¾om
umoni obci uzatvorenie zmluvy s organizáciou
zodpovednosti výrobcov,
c) organizova zlosovanie, ktorým sa urèuje zmluvný
partner obce spomedzi organizácií zodpovednosti
výrobcov pre vyhradený prúd odpadu, v prípade
obce, s ktorou iadna organizácia zodpovednosti výrobcov zmluvu o zapojení sa do systému zdrueného
nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov dobrovo¾ne neuzavrela,
d) zabezpeèi, ak je to potrebné, nezávislú osobu62) na
rieenie sporov pri uzatváraní zmluvy medzi obcou
a organizáciou zodpovednosti výrobcov, vylosovanou pod¾a písmena c).
(13) Koordinaèné centrum pre prúd elektroodpadov
je okrem povinností pod¾a odseku 11 povinné
a) rozdeli zodpovednos vo vzahu k historickému
elektroodpadu z domácností urèením podielov zodpovednosti jednotlivých organizácií zodpovednosti
výrobcov a výrobcov vyhradených výrobkov pod¾a
ich trhového podielu,
b) mnostvá elektroodpadu ohlásené pod¾a § 16 ods. 4
písm. b) a § 41 písm. n) rozdeli medzi prísluné organizácie zodpovednosti výrobcov elektrozariadení
a prísluných výrobcov elektrozariadení, ktorí plnia
vyhradené povinnosti individuálne, na základe trhového podielu pod¾a § 32 ods. 28; tieto osoby sú
oprávnené im pridelené mnostvá poui na preukázanie plnenia povinnosti uvedenej v § 27 ods. 4
písm. e).
(14) Koordinaèné centrum pre prúd pouitých batérií
a akumulátorov je okrem povinností pod¾a odseku 11
povinné
a) zverejni do 25 dní po uplynutí kalendárneho tvrroka mnostvo pouitých batérií a akumulátorov,
ktoré sa v danom kalendárnom tvrroku vyzbierali
a zrecyklovali, v èlenení pod¾a § 42 ods. 3,
b) mnostvá pouitých batérií a akumulátorov ohlásené pod¾a § 16 ods. 4 písm. b) rozdeli medzi prísluné
organizácie zodpovednosti výrobcov batérií a akumulátorov, prísluné tretie osoby a prísluných výrobcov batérií a akumulátorov, ktorí plnia vyhradené povinnosti individuálne, na základe trhového
podielu pod¾a § 42 ods. 20; tieto osoby sú oprávnené
im pridelené mnostvá poui na preukázanie plnenia povinnosti uvedenej v § 27 ods. 4 písm. e).
(15) Ak dôjde k zániku koordinaèného centra pre vyhradený prúd odpadu, ministerstvo zverejní výzvu po62
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d¾a odseku 4 a na ïalí postup zriaïovania
koordinaèného centra sa uplatní postup pod¾a odsekov 4 a 7.
Druhý oddiel
Elektrozariadenia a elektroodpad
§ 32
Základné ustanovenia
(1) Ak v tomto oddiele nie je ustanovené inak, vzahujú sa veobecné ustanovenia tohto zákona na spracovanie elektroodpadu, na nakladanie s elektroodpadom a na nakladanie s odpadmi zo spracovania
elektroodpadu. Ustanoveniami tohto oddielu nie sú
dotknuté osobitné predpisy upravujúce poiadavky na
bezpeènos a ochranu zdravia,63) chemické látky64)
a ekodizajn.56)
(2) Ustanovenia tohto oddielu sa vzahujú
a) do 14. augusta 2018 na elektrické a elektronické zariadenia (ïalej len elektrozariadenie) uvedené
v prílohe è. 6 èasti I,
b) od 15. augusta 2018 na vetky elektrozariadenia
uvedené v prílohe è. 6 èasti II.
(3) Ustanovenia tohto oddielu sa nevzahujú na nakladanie s elektrozariadeniami,
a) ktoré sú potrebné na ochranu dôleitých záujmov
týkajúcich sa bezpeènosti Slovenskej republiky,
vrátane zbraní, munície a vojenského materiálu urèeného na osobitné vojenské úèely,
b) osobitne navrhnutými a naintalovanými ako súèas iného typu zariadenia, ktoré je vyòaté z rozsahu
pôsobnosti tohto oddielu alebo doò nepatrí, ktoré
môu plni svoju funkciu, len ak sú súèasou takéhoto zariadenia,
c) ktorými sú iarovky.
(4) Od 15. augusta 2018 sa ustanovenia tohto oddielu nevzahujú, popri elektrozariadeniach uvedených
v odseku 3, ani na nakladanie s nasledujúcimi elektrozariadeniami
a) elektrozariadenia navrhnuté na vypustenie do vesmíru,
b) ve¾ké stacionárne priemyselné zariadenia,
c) ve¾ké pevné intalácie s výnimkou zariadení, ktoré
nie sú osobitne navrhnuté a namontované ako súèas uvedených intalácií,
d) osobné alebo nákladné dopravné prostriedky s výnimkou elektrických dvojkolesových vozidiel, ktoré
nie sú typovo schválené,
e) necestné pojazdné stroje sprístupnené výluène na
profesionálne pouívanie,
f) elektrozariadenia osobitne navrhnuté výluène na
úèely výskumu a vývoja, sprístupnené len medzi
podnikmi,
g) zdravotnícke pomôcky a diagnostické zdravotnícke
pomôcky in vitro, ak sa oèakáva, e tieto pomôcky

) Napríklad zákon è. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
) Zákon è. 355/2007 Z. z. v znení neskorích predpisov.
) Zákon è. 67/2010 Z. z. v znení neskorích predpisov.
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budú infekèné pred koncom ivotného cyklu, a aktívne implantovate¾né zdravotnícke pomôcky.

pouívanie na trhu Slovenskej republiky v rámci podnikania, èi u za poplatok alebo bezplatne.

(5) Elektrozariadenia sú zariadenia, ktoré na svoju
èinnos potrebujú elektrický prúd alebo elektromagnetické pole a zariadenia na výrobu, prenos a meranie takého prúdu a po¾a, ktoré sú navrhnuté na pouitie pri
hodnote napätia do 1 000 V pre striedavý prúd a do
1 500 V pre jednosmerný prúd.

(15) Uvedenie elektrozariadenia na trh je prvé sprístupnenie elektrozariadenia na trhu v Slovenskej republike v rámci podnikate¾skej èinnosti.

(6) Elektroodpad sú elektrozariadenia, ktoré sú odpadom vrátane vetkých súèiastok, kontrukèných
èastí a spotrebných materiálov, ktoré sú súèasou elektrozariadenia v èase, keï sa ho drite¾ zbavuje.
(7) Elektroodpad z domácností je elektroodpad, ktorý pochádza z domácností a z obchodných, priemyselných, intitucionálnych a iných zdrojov, ktorý je svojím
charakterom a mnostvom podobný tomu, ktorý pochádza z domácností; odpad z elektrozariadení, ktoré
pravdepodobne budú pouíva domácnosti a iní pouívatelia ako domácnosti, sa vdy povauje za elektroodpad z domácností.
(8) Elektroodpad iný ako z domácností je kadý
elektroodpad, ktorý nie je uvedený v odseku 7.
(9) Historický elektroodpad je elektroodpad, ktorý
pochádza z elektrozariadenia uvedeného na trh do
13. augusta 2005.
(10) Ve¾ké stacionárne priemyselné náradia sú ve¾ké
zostavy strojov, zariadení a súèiastok, ktoré spoloène
fungujú na pecifické pouitie, natrvalo ich na urèenom mieste naintalovali a z neho odintalovali osoby
zabezpeèujúce profesionálnu èinnos a pouívajú
a udriavajú ich osoby zabezpeèujúce profesionálnu
èinnos v rámci priemyselnej výrobnej prevádzky alebo
výskumnej a vývojovej intitúcie.
(11) Ve¾ká pevná intalácia je rozsiahla kombinácia
nieko¾kých typov prístrojov a prípadne iných zariadení, ktoré
a) zostavili, naintalovali a odintalovali osoby zabezpeèujúce profesionálnu èinnos,
b) sú urèené na stále pouívanie ako súèas budovy
alebo kontrukcie na vopred urèenom a vyhradenom mieste a
c) je moné nahradi len rovnakým osobitne navrhnutým zariadením.
(12) Necestné pojazdné stroje sú strojové zariadenia
s palubným zdrojom energie, ktorých prevádzka si pri
práci vyaduje pohybovanie alebo nepretritý èi takmer
nepretritý pohyb medzi sledom pevných pracovných
umiestnení.
(13) Odstránenie je manuálne, mechanické, chemické alebo metalurgické zaobchádzanie, výsledkom ktorého je, e nebezpeèné látky, zmesi a súèiastky je moné v rámci procesu spracovania kontrolova ako
identifikovate¾ný prúd alebo identifikovate¾nú súèas
prúdu. Látka, zmes alebo súèiastka je identifikovate¾ná, ak je moné jej monitorovanie s cie¾om overi, èi je
spracovanie bezpeèné z h¾adiska vplyvu na ivotné
prostredie.
(14) Sprístupnenie elektrozariadenia na trhu je dodanie elektrozariadenia na distribúciu, spotrebu alebo

(16) Výrobca elektrozariadení je kadá fyzická osoba
 podnikate¾ alebo právnická osoba, ktorá bez oh¾adu
na pouívané techniky predaja vrátane zásielkového
obchodu a internetového predaja
a) má sídlo alebo miesto podnikania na území Slovenskej republiky a vyrába elektrozariadenia pod svojím menom alebo ochrannou známkou, prípadne si
dá elektrozariadenia navrhnú alebo vyrobi, a uvádza ich na trh pod svojím menom alebo ochrannou
známkou,
b) má sídlo alebo miesto podnikania na území Slovenskej republiky a na území Slovenskej republiky opätovne predáva pod svojím menom alebo ochrannou
známkou elektrozariadenie vyrobené inými dodávate¾mi; predajca, ktorý ïalej predáva, sa nepovauje
za výrobcu, ak sa na elektrozariadení nachádza
znaèka výrobcu pod¾a písmena a),
c) má sídlo alebo miesto podnikania na území Slovenskej republiky a uvádza v rámci podnikate¾skej èinnosti na trh Slovenskej republiky elektrozariadenia
z iného èlenského tátu alebo z iného ako èlenského
tátu,
d) predáva na území Slovenskej republiky elektrozariadenia prostriedkami dia¾kovej komunikácie priamo
domácnostiam alebo aj iným pouívate¾om a má sídlo alebo miesto podnikania v inom èlenskom táte
alebo v inom ako v èlenskom táte (ïalej len zahranièný výrobca elektrozariadení),
e) má sídlo alebo miesto podnikania na území Slovenskej republiky a v rámci svojej podnikate¾skej èinnosti na základe zmluvy uzatváranej na dia¾ku predáva elektrozariadenie priamo pouívate¾ovi v inom
èlenskom táte (ïalej len dia¾kový výrobca elektrozariadení).
(17) Vyhradeným výrobkom, ak ide o elektrozariadenia, sa na úèely tohto zákona rozumie kategória elektrozariadení pod¾a prílohy è. 6.
(18) Osoba, ktorá poskytuje financovanie výluène na
základe alebo v rámci zmluvy o financovaní pod¾a odseku 19, sa nepovauje za výrobcu elektrozariadení, ak
súèasne nekoná ako výrobca elektrozariadení pod¾a
odseku 16.
(19) Zmluva o financovaní je kadá zmluva o pôièke,
nájme, prenájme, predaji na splátky alebo iná dohoda
týkajúca sa akéhoko¾vek zariadenia bez oh¾adu na to,
èi podmienky takej zmluvy, dohody, dodatoènej zmluvy
alebo dodatoènej dohody ustanovujú, e sa uskutoèní
alebo sa môe uskutoèni prevod vlastníctva takéhoto
zariadenia.
(20) Distribútor elektrozariadenia je kadá fyzická
osoba  podnikate¾ alebo právnická osoba v dodávate¾skom reazci, ktorá sprístupòuje elektrozariadenie
v rámci svojej podnikate¾skej èinnosti na trhu; distribútor môe by súèasne výrobcom elektrozariadení.
(21) Spracovanie elektroodpadu je èinnos nasledu-
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júca po tom, èo bol elektroodpad odovzdaný spracovate¾ovi elektroodpadu na odstránenie nebezpeèných látok,
demontá, rotovanie, zhodnotenie, environmentálne
vhodné znekodnenie a ïalie èinnosti vedúce k zhodnoteniu a environmentálne vhodnému znekodneniu
èastí elektroodpadu, ktoré nie je moné inak opätovne
materiálovo zhodnoti.
(22) Ve¾mi malý elektroodpad je elektroodpad s vonkajím rozmerom najviac 25 cm.
(23) Spätný zber elektroodpadu je odobratie elektroodpadu z domácností od jeho drite¾a priamo distribútorom elektrozariadenia
a) pri predaji nového elektrozariadenia na výmennom
základe kus za kus, bez poadovania poplatku alebo
inej sluby, ak odovzdávaný elektroodpad pochádza
z elektrozariadenia rovnakej kategórie a je rovnakého funkèného urèenia ako predávané elektrozariadenie,
b) v prípade ve¾mi malého elektroodpadu a elektroodpadu zo svetelných zdrojov bezplatne a bez povinnosti zakúpi si elektrozariadenie, vykonávané v maloobchodnej predajni, ktorej predajná plocha
vyhradená elektrozariadeniam je aspoò 400 m2, alebo v jej bezprostrednej blízkosti.
(24) Oddelený zber je zber elektroodpadu v èlenení
pod¾a prílohy è. 6.
(25) Zberné miesto elektroodpadu je miesto urèené
na základe zmluvy s výrobcom elektrozariadení alebo
organizáciou zodpovednosti výrobcov zastupujúcou
výrobcov elektrozariadení, zriadené na dostupnom
mieste, v blízkosti koneèného pouívate¾a, kde môe
koneèný pouívate¾ bezplatne odovzda ve¾mi malý
elektroodpad alebo elektroodpad zo svetelných zdrojov
do nádoby urèenej na tento úèel; zberné miesto nie je
miesto, kde sa vykonáva spätný zber elektroodpadu.
(26) Osvet¾ovacie telesá a fotovoltaické panely sa nepovaujú za súèas ve¾kých pevných intalácií.
(27) Spracovate¾ elektroodpadu je podnikate¾, ktorému bola udelená autorizácia na spracovanie elektroodpadu.
(28) Trhový podiel výrobcu elektrozariadenia je percentuálny podiel mnostva elektrozariadení uvedených
výrobcom elektrozariadení na trh v danom kalendárnom roku k celkovému mnostvu elektrozariadení uvedených na trh v danom kalendárnom roku.
(29) Zberový podiel výrobcu elektrozariadení pre prísluný kalendárny rok je súèin celkového mnostva
vyzbieraného elektroodpadu v predchádzajúcom kalendárnom roku a trhového podielu výrobcu elektrozariadení za predchádzajúci kalendárny rok.
(30) Zdravotnícka pomôcka je uvedená v osobitnom
predpise.65)
65

)
)
67
)
68
)
66
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(31) Diagnostická zdravotnícka pomôcka in vitro je
uvedená v osobitnom predpise.66)
(32) Aktívna implantovate¾ná zdravotnícka pomôcka
je uvedená v osobitnom predpise.67)
§ 33
Zákazy
Zakazuje sa
a) znekodòova elektroodpad odovzdaný do systému
spätného zberu elektroodpadu alebo oddeleného
zberu elektroodpadu pred jeho spracovaním,
b) zmieava elektroodpad z domácností s inými zlokami komunálneho odpadu,
c) rozobera èi inak zasahova do elektroodpadu pred
jeho odovzdaním osobe oprávnenej na prípravu na
opätovné pouitie elektroodpadu alebo spracovate¾ovi elektroodpadu; uvedený zákaz sa nevzahuje na
osobu oprávnenú na opätovné pouitie elektroodpadu a spracovate¾a elektroodpadu.
§ 34
Povinnosti výrobcov elektrozariadení
(1) Výrobca elektrozariadení je v súlade s povinnosami uvedenými v § 27 ods. 4 povinný
a) zabezpeèi, aby elektrozariadenie bolo vyrobené
a navrhnuté v súlade s osobitným predpisom68) tak,
aby sa u¾ahèila demontá a zhodnotenie, najmä opätovné pouitie a recyklácia elektroodpadu, nesmie
poui pecifické kontrukèné prvky alebo výrobné
postupy, ktoré by bránili opätovnému pouitiu elektroodpadu, ak takéto pecifické kontrukèné prvky
alebo výrobné postupy neposkytujú dôleité výhody
vo vzahu k ochrane ivotného prostredia alebo k poiadavkám na zaistenie bezpeènosti a zdravia,
b) oznaèi elektrozariadenie pri jeho uvedení na trh
ochrannou známkou alebo oznaèením, ktoré výrobca pouíva na svoju identifikáciu, a èasovým údajom, e elektrozariadenie bolo uvedené na trh po 13.
auguste 2005; povinnos oznaèi elektrozariadenie
èasovým údajom mono splni aj oznaèením elektrozariadenia grafickým symbolom pod¾a písmena c),
c) uvádza na trh elektrozariadenie oznaèené grafickým symbolom,
d) pri predaji elektrozariadenia uvádza na jeho obale
alebo etikete alebo na daòovom èi inom obdobnom
doklade vyhotovenom pri jeho predaji výku recyklaèného poplatku urèeného na úhradu nákladov na
zber, prepravu a spracovanie elektroodpadu z domácností pochádzajúceho z týchto elektrozariadení;
výka recyklaèného poplatku nesmie presiahnu
najlepí odhad skutoèných nákladov a príjem z recyklaèného poplatku nesmie výrobca elektrozariadenia poui v rozpore s jeho úèelom,

§ 2 ods. 19 zákona è. 362/2011 Z. z.
§ 2 ods. 20 zákona è. 362/2011 Z. z.
§ 2 ods. 22 zákona è. 362/2011 Z. z.
Napríklad rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady è. 768/2008/ES z 9. júla 2008 o spoloènom rámci na uvádzanie výrobkov na
trh a o zruení rozhodnutia 93/465/EHS (Ú. v. EÚ L 218, 13. 8. 2008), zákon è. 264/1999 Z. z. v znení neskorích predpisov, zákon
è. 529/2010 Z. z.
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e) zabezpeèi zber elektroodpadu na celom území Slovenskej republiky nasledujúcimi formami:
1. ak ide o elektroodpad z domácností,
1.1 spätným zberom elektroodpadu,
1.2 oddeleným zberom z komunálnych odpadov
v obciach,
1.3 oddeleným zberom prostredníctvom podnikate¾a oprávneného na zber elektroodpadu,
s ktorým má uzavretý zmluvný vzah, a to
najmenej na jednom mieste v kadom okrese,
1.4 zberom na zbernom mieste elektroodpadu,
2. ak ide o elektroodpad iný ako z domácností,
2.1 výrobcom elektrozariadenia dodávajúceho
elektrozariadenie nahrádzajúce odovzdávaný historický elektroodpad, ak nie je v tomto
oddiele ustanovené inak (§ 36 ods. 2),
2.2 oddeleným zberom prostredníctvom podnikate¾a oprávneného na zber elektroodpadu,
s ktorým má uzavretý zmluvný vzah, a to
najmenej na jednom mieste v kadom okrese,
3. ak ide o elektroodpad zo svetelných zdrojov,
3.1 spätným zberom elektroodpadu, a to najmenej na jednom mieste spätného zberu na
5000 obyvate¾ov,
3.2 oddeleným zberom prostredníctvom podnikate¾a oprávneného na zber elektroodpadu,
s ktorým má uzavretý zmluvný vzah, a to
najmenej na jednom mieste v kadom okrese,
3.3 oddeleným zberom z komunálnych odpadov
v obciach,
3.4 zberom na zbernom mieste elektroodpadu,
a to najmenej na jednom zbernom mieste na
5000 obyvate¾ov,
f) zabezpeèi prednostné opätovné pouitie elektroodpadu prostredníctvom jeho prípravy na opätovné pouitie elektroodpadu,
g) zabezpeèi odovzdanie vyzbieraného elektroodpadu,
ktorý nie je vhodný na prípravu na opätovné poitie
na spracovanie pod¾a tohto zákona,
h) zabezpeèi odovzdanie vyzbieraného elektroodpadu
spracovate¾ovi elektroodpadu,
i) zabezpeèi, aby sa zber, spracovanie a recyklácia
elektroodpadov vykonávala s pouitím najlepích
dostupných techník z h¾adiska ochrany zdravia a ivotného prostredia,
j) zabezpeèi v rozsahu pod¾a prílohy è. 3 kompletné
spracovanie elektroodpadu vrátane zabezpeèenia
opätovného pouitia èastí elektroodpadu vhodných
na opätovné pouitie, zhodnotenia odpadov zo spracovania elektroodpadu najmä recykláciou a znekodnenia nevyuite¾ných zvykov,
k) zabezpeèi plynulú nadväznos výkonu jednotlivých
foriem zberu, prepravy, odovzdania spracovate¾ovi
elektroodpadu a spracovania elektroodpadu,
l) plni povinnosti pod¾a písmen b) a g) tak, aby nedochádzalo k saeniu opätovného pouitia alebo recyklácie elektroodpadu a bola podporená príprava
na opätovné pouitie, recyklácia komponentov alebo
elektroodpadu ako celku a izolácia nebezpeèných látok, a ak je to moné, zabezpeèi oddelenie elektroodpadu vhodného na prípravu na opätovné pouitie
od ostatného elektroodpadu pred jeho ïalou prepravou,
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m) zabezpeèi bezplatné poskytnutie informácií o príprave na opätovné pouitie a správne a environmentálne etrné spracovanie elektroodpadu pre kadý
typ nového elektrozariadenia, ktoré prvýkrát uviedol
na trh, najneskôr do jedného roku od uvedenia elektorozariadenia na trh vetkým spracovate¾om elektroodpadov s vydanou autorizáciou pod¾a § 89 ods. 1
písm. a) bodov 4 a 6; tieto informácie poskytnú výrobcovia prísluným subjektom vo forme manuálu
alebo prostredníctvom elektronických médií.
(2) Na dia¾kového výrobcu elektrozariadení sa nevzahujú povinnosti výrobcu elektrozariadení uvedené
v odseku 1 a v prvom oddiele tvrtej èasti okrem povinnosti uvedenej v § 27 ods. 4 písm. b) a c).
(3) Dia¾kový výrobca elektrozariadení, ktorý uvádza
elektrozariadenia na trh iného èlenského tátu, je povinný na úèely zabezpeèenia plnenia povinností uloených mu ako výrobcovi elektrozariadení v uvedenom
èlenskom táte a vdy výhradne len pre jeden èlenský
tát, na ktorého trh elektrozariadenia uvádza, splnomocni ním vybranú právnickú osobu alebo fyzickú
osobu  podnikate¾a so sídlom alebo miestom podnikania v tomto èlenskom táte na plnenie týchto povinností.
(4) Výrobca elektrozariadení môe ma zmluvu iba
s jednou organizáciou zodpovednosti výrobcov zastupujúcou výrobcov elektrozariadení pre kadú kategóriu elektrozariadenia pod¾a prílohy è. 6.
(5) Ak výrobca elektrozariadení dodáva elektrozariadenia koneènému pouívate¾ovi v rámci zásielkového
obchodu vrátane elektronického predaja, je povinný
zabezpeèi minimálne jedno miesto spätného zberu
elektroodpadu v mieste skladu alebo výdaja tovaru.
(6) Výrobca elektrozariadení, ktorý uvádza na trh
osvet¾ovacie zariadenia, je povinný zabezpeèi na vlastné náklady individuálne alebo kolektívne nakladanie
s elektroodpadom bez oh¾adu na miesto vzniku a dátum uvedenia elektrozariadenia na trh.
§ 35
Nakladanie s elektroodpadom z domácností
(1) Výrobca elektrozariadení je povinný zabezpeèi
na vlastné náklady individuálne alebo kolektívne nakladanie s odovzdaným elektroodpadom z domácností
[§ 34 ods. 1 písm. e) prvý a tretí bod], ak pochádza
z elektrozariadení z jeho výroby, predaja, cezhraniènej
prepravy z iného èlenského tátu do Slovenskej republiky alebo dovozu uvedených na trh po 13. auguste
2005.
(2) Výrobca elektrozariadení je povinný zabezpeèi na
vlastné náklady kolektívne nakladanie s historickým
elektroodpadom z domácností, pod¾a podielu výrobcov
elektrozariadení na trhu, ktorý urèí koordinaèné centrum pod¾a § 31 ods. 13 pre kadú kategóriu elektrozariadení v kalendárnom roku na základe hlásení pod¾a
§ 27 ods. 4 písm. h).
(3) Výrobca elektrozariadení nesmie na úkor ostatných výrobcov elektrozariadení zabezpeèova kolektív-
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ne nakladanie s historickým elektroodpadom z domácností nad rozsah svojho podielu na trhu pre kadú
kategóriu a podkategóriu elektrozariadení v kalendárnom roku v súlade s povinnosami uvedenými v § 27
ods. 4 písm. j), § 28 ods. 4 písm. q).
§ 36
Nakladanie s elektroodpadom,
ktorý nie je elektroodpadom z domácností
(1) Výrobca elektrozariadení je povinný zabezpeèi
na vlastné náklady individuálne nakladanie alebo kolektívne nakladanie s odovzdaným novým elektroodpadom, ktorý nie je elektroodpadom z domácností [§ 34
ods. 1 písm. e) druhý bod], ak pochádza z elektrozariadení z jeho výroby, predaja, cezhraniènej prepravy
z iného èlenského tátu do Slovenskej republiky alebo
dovozu uvedených na trh po 13. auguste 2005.
(2) Výrobca elektrozariadení je povinný zabezpeèi na
vlastné náklady individuálne nakladanie s historickým
elektroodpadom, ktorý nie je elektroodpadom z domácností, ak takýto elektroodpad pochádza z elektrozariadenia rovnakej kategórie alebo rovnakého funkèného
urèenia, ako je nahradzujúce elektrozariadenie, a to pri
jeho predaji [§ 34 ods. 1 písm. e) druhý bod].
(3) Nakladanie s historickým elektroodpadom, ktorý
nie je elektroodpadom z domácností a nie je uvedený
v odseku 2, zabezpeèí jeho drite¾.
(4) Výrobca elektrozariadení a pouívate¾ elektrozariadenia môu na základe písomnej zmluvy pri predaji
elektrozariadenia vzájomne dohodnú podiel zodpovednosti výrobcu elektrozariadení a drite¾a elektroodpadu z neho pochádzajúceho za nakladanie s elektroodpadom, ktorý nie je elektroodpadom z domácnosti
inak, ako je ustanovené v odsekoch 1 a 3.
§ 37
Povinnosti a práva distribútora elektrozariadení
(1) Distribútor elektrozariadení je povinný
a) uvádza pri predaji elektrozariadenia recyklaèný poplatok [§ 34 ods. 1 písm. d)], ak bol uvedený výrobcom elektrozariadení pri uvedení elektrozariadenia
na trh,
b) informova na mieste, ktoré je pri predaji elektrozariadení vidite¾né a pre verejnos prístupné, koneèných pouívate¾ov o monosti bezplatného spätného
zberu elektroodpadu,
c) zabezpeèi na svojich predajných miestach spätný
zber elektroodpadu po celú prevádzkovú dobu,
d) zabezpeèi odovzdanie vyzbieraného elektroodpadu
v súlade so zmluvou s výrobcom elektrozariadení,
ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne alebo
organizáciou zodpovednosti výrobcov zabezpeèujúcou nakladanie s elektroodpadom na zberné miesto
elektroodpadu, alebo spracovate¾ovi elektroodpadu;
na iados výrobcu elektrozariadení vdy zabezpeèi
odovzdanie elektroodpadu z domácností pochádzajúceho z výroby, predaja, cezhraniènej prepravy
z iného èlenského tátu do Slovenskej republiky alebo dovozu elektrozariadení ním uvedených na trh po
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13. auguste 2005 tomuto výrobcovi elektrozariadení
alebo ním poverenej organizácii zodpovednosti výrobcov,
e) plni povinnosti pod¾a písmen c) a d) tak, aby nedochádzalo k saeniu opätovného pouitia alebo recyklácie elektroodpadu a bola podporená príprava
na opätovné pouitie, recyklácia komponentov alebo
elektroodpadu ako celku a izolácia nebezpeèných látok, a ak je to moné, zabezpeèi oddelenie elektroodpadu vhodného na prípravu na opätovné pouitie
(§ 40) od ostatného elektroodpadu pred jeho ïalou
prepravou,
f) zabezpeèi spätný zber elektroodpadu v mieste, kde
vydáva elektrozariadenia, alebo na mieste, kde má
sklad, ak distribuuje elektrozariadenia koneènému
pouívate¾ovi v rámci zásielkového obchodu vrátane
elektronického predaja; ak takýto sklad nemá, tak
na mieste dohodnutom s výrobcom elektrozariadení.
(2) Distribútor elektrozariadenia je oprávnený
a) odmietnu prevzatie elektroodpadu v rámci spätného zberu, ak odovzdávaný elektroodpad neobsahuje
základné komponenty elektrozariadenia, z ktorého
pochádza, alebo ak z dôvodu kontaminácie predstavuje riziko pre zdravie a bezpeènos personálu alebo
ak obsahuje iný odpad ako elektroodpad; na ïalie
nakladanie s odmietnutým elektroodpadom sa vzahujú povinnosti drite¾a odpadu pod¾a tretej èasti
tohto zákona,
b) uskutoèòova spätný zber elektroodpadu pod¾a § 32
ods. 23 písm. b) v maloobchodnej predajni alebo v jej
bezprostrednej blízkosti, ak jej predajná plocha vyhradená elektrozariadeniam je menej ako 400 m2, ak
to vyplýva z jeho zmluvného vzahu s výrobcom elektrozariadení alebo organizáciou zodpovednosti výrobcov zastupujúcou výrobcov elektrozariadení.
(3) Na distribútora elektrozariadení, ktorý poskytuje
priamo koneènému pouívate¾ovi elektrozariadenia pochádzajúce od výrobcu elektrozariadení, ktorý nie je
zapísaný v Registri výrobcov vyhradeného výrobku,
prechádzajú vo vzahu k týmto elektrozariadeniam
a odpadu z nich pochádzajúcemu povinnosti výrobcu
elektrozariadení pod¾a tohto zákona.
§ 38
Povinnosti drite¾a elektroodpadu
(1) Drite¾ elektroodpadu z domácností je povinný
odovzda elektroodpad
a) distribútorovi do spätného zberu elektroodpadu,
b) na miesto urèené obcou v rámci systému oddeleného zberu elektroodpadu z komunálnych odpadov,
ktorý bol zavedený v obci výrobcom elektrozariadení
alebo organizáciou zodpovednosti výrobcov zastupujúcou výrobcov elektrozariadení,
c) osobe oprávnenej na zber elektroodpadu,
d) ak ide o elektroodpad zo svetelných zdrojov a ve¾mi
malý elektroodpad, okrem miest uvedených v písmenách a) a c) aj na zberné miesto elektroodpadu.
(2) Drite¾ elektroodpadu iného ako z domácností je
povinný zabezpeèi nakladanie s týmto elektroodpadom, ak

Strana 1116

Zbierka zákonov è. 79/2015

a) výrobca elektrozariadení pri jeho predaji s jeho koneèným pouívate¾om písomne dohodol podiel zodpovednosti výrobcu elektrozariadení a drite¾a elektroodpadu z neho pochádzajúceho za nakladanie
s týmto elektroodpadom inak ne je plná zodpovednos výrobcu elektrozariadení za toto nakladanie
alebo
b) ide o historický elektroodpad uvedený v § 36 ods. 3.
(3) Drite¾ elektroodpadu iného ako z domácností je
povinný odovzda tento elektroodpad iba osobe oprávnenej na zber elektroodpadu. Ak je takýmto drite¾om
elektroodpadu osoba uvedená v odseku 2, môe odovzda tento elektroodpad aj spracovate¾ovi elektroodpadu.
§ 39
Zber elektroodpadu
(1) Zber odpadu mono vykonáva len oddelene od
ostatných druhov odpadov.
(2) Na vykonávanie spätného zberu elektroodpadu
distribútorom elektrozariadení a na prevádzkovanie
zberného miesta elektroodpadu sa nevyaduje súhlas
pod¾a § 97 ani registrácia pod¾a § 98.
(3) Zber elektroodpadu zo zberných miest elektroodpadu, od distribútorov vykonávajúcich spätný zber
elektroodpadu alebo priamo od koneèných pouívate¾ov môe vykonáva len ten, kto má uzavretú zmluvu
s výrobcom elektrozariadení, ktorý zabezpeèuje nakladanie s elektroodpadom individuálne, alebo s organizáciou zodpovednosti výrobcov zastupujúcou výrobcov
elektrozariadení, a to v rozsahu tejto zmluvy.
(4) Ten, kto vykonáva zber elektroodpadu zo zberných miest elektroodpadu, od distribútorov vykonávajúcich spätný zber elektroodpadu alebo priamo od koneèných pouívate¾ov, je okrem povinností pod¾a § 14
a 16 povinný
a) zabezpeèi odovzdanie prevzatého elektroodpadu,
ktorý sa zaviazal prevzia na základe zmluvy s výrobcom elektrozariadení, ktorý zabezpeèuje nakladanie
s elektroodpadom individuálne, alebo s organizáciou zodpovednosti výrobcov pre elektrozariadenia,
ktorá zabezpeèuje zdruené nakladanie s elektroodpadom, spracovate¾ovi elektroodpadu; ustanovenie
písmena c) nie je týmto dotknuté,
b) zabezpeèi, aby poèas zberu a prepravy elektroodpadu boli vytvorené optimálne podmienky a bola podporená príprava na opätovné pouitie, recyklácia
komponentov alebo elektroodpadu ako celku a izolácia nebezpeèných látok,
c) zabezpeèi oddelenie elektroodpadu vhodného na
prípravu na opätovné pouitie od ostatného elektroodpadu pred jeho ïalou prepravou a odovzda ho
osobe oprávnenej na výkon prípravy na opätovné pouitie elektroodpadu,
d) vies a uchováva evidenciu o mnostve vyzbieraného elektroodpadu v kilogramoch pod¾a kategórií;
mnostvo a kategóriu elektroodpadu z domácností
uvádza samostatne,
e) ohlasova ustanovené údaje z evidencie pod¾a písmena d) tvrroène výrobcovi elektrozariadení alebo
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organizácii zodpovednosti výrobcov pre elektrozariadenia, s ktorými má uzavretú zmluvu.
(5) Výrobca elektrozariadení a organizácia zodpovednosti výrobcov pre elektrozariadenia je povinná zabezpeèi, aby vykonávanie zberu elektroodpadu na zbernom mieste elektroodpadu, urèenom na základe
zmluvy s òou, bolo v súlade s týmto zákonom.
§ 40
Príprava na opätovné pouitie elektroodpadu
(1) Zariadenie na výkon prípravy na opätovné pouitie elektroodpadu (ïalej len zariadenie prípravy na
opätovné pouitie) je zariadenie prevádzkované fyzickou osobou  podnikate¾om alebo právnickou osobou,
v ktorom sa elektroodpad vhodný na prípravu na opätovné pouitie, pripravuje na opätovné pouitie, vrátane jeho skladovania, triedenia alebo testovania, alebo
jeho vytrieïovania od elektroodpadu, ktorý sa nedá
opätovne poui.
(2) Prevádzkovate¾ zariadenia prípravy na opätovné
pouitie je okrem povinností pod¾a § 14 a 17 povinný
a) prevzia elektroodpad pod¾a odseku 1 do zariadenia
prípravy na opätovné pouitie a podrobi ho uvedenej èinnosti,
b) plni vo vzahu k elektroodpadu, ktorý preiel procesom prípravy na opätovné pouitie a je ako elektrozariadenie opätovne uvádzané na trh, povinnosti výrobcu elektrozariadení pod¾a tohto zákona
a podmienky elektrickej a environmentálnej bezpeènosti elektrozariadení pod¾a osobitných predpisov.15)
§ 41
Spracovate¾ elektroodpadu
Spracovate¾ elektroodpadu je okrem povinností pod¾a § 14 a 17 povinný
a) spracováva elektroodpad v súlade s udeleným súhlasom [§ 97 ods. 1 písm. c)] a udelenou autorizáciou [§ 89 ods. 1 písm. a) bod 4] a dodriava poiadavky na spracovanie elektroodpadu,
b) vies evidenciu a na základe evidencie ohlasova
ustanovené údaje orgánu tátnej správy odpadového hospodárstva, výrobcovi elektrozariadení, ktorý
plní vyhradené povinnosti individuálne, a organizácii zodpovednosti výrobcov pre elektrozariadenia,
s ktorými má uzavretú zmluvu, a uchováva evidenciu vrátane ohlasovaných údajov,
c) vies prevádzkovú dokumentáciu o spracovaní elektroodpadu a uchováva ju v písomnej forme alebo
elektronickej forme najmenej pä rokov,
d) zverejni podmienky, za ktorých preberá elektroodpad na spracovanie,
e) plni povinnosti pôvodcu odpadu vo vzahu k ním
produkovaným odpadom,
f) voli pri výstavbe zariadenia na spracovanie elektroodpadu alebo jeho modernizácii najlepie dostupné
techniky s prihliadnutím na primeranos výdavkov
na ich obstaranie a prevádzku,
g) uvádza do prevádzky a prevádzkova stroje a technológiu zariadenia na spracovanie elektroodpadu
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v súlade s platnou dokumentáciou, s podmienkami
urèenými v udelenom súhlase a v udelenej autorizácii,
h) zabezpeèi spracovanie vetkého elektroodpadu,
ktorý sa zaviazal spracova na základe zmluvného
vzahu s výrobcom elektrozariadení alebo organizáciou zodpovednosti výrobcov pre elektrozariadenia,
i) spracova kompletne elektroodpad uvedený v písmene h) vrátane zabezpeèenia opätovného pouitia
èastí elektroodpadu vhodných na prípravu na opätovné pouitie, zhodnotenia odpadov zo spracovania
elektroodpadu najmä recykláciou a znekodnenia
nevyuite¾ných zvykov,
j) naklada s elektroodpadom tak, aby bol predovetkým zbavený látok nebezpeèných pre ivotné prostredie, prednostne odobra z elektroodpadu vetky
kvapaliny a komponenty, vykona ïalie opatrenia
na zníenie negatívnych vplyvov na ivotné prostredie,
k) skladova a zaobchádza s elektroodpadom pred
jeho spracovaním a poèas jeho spracovania v súlade
s technickými poiadavkami,
l) prednostne odobra z elektroodpadu pouité batérie
a akumulátory, ak sú jeho súèasou, a zabezpeèi
ich odovzdanie spracovate¾ovi urèenému v zmluve
pod¾a písmena h),
m) ohlasova tvrroène koordinaènému centru pre
prúd pouitých batérií a akumulátorov mnostvo
odobratých pouitých batérií a akumulátorov pod¾a
písmena l), ich èlenenie na typy pod¾a § 42 ods. 3
a názov spracovate¾a pouitých batérií a akumulátorov, ktorým ich odovzdal, a to do 20 dní po uplynutí
kalendárneho tvrroka a bez nároku na odplatu,
n) ohlasova tvrroène koordinaènému centru pre
prúd elektroodpadov mnostvo a kategóriu elektroodpadu iného ako z domácností odobratého od jeho
drite¾a v súlade s § 38 ods. 3 do 20 dní po uplynutí
kalendárneho tvrroka a bez nároku na odplatu.
Tretí oddiel
Batérie a akumulátory
§ 42
Základné ustanovenia
(1) Tento oddiel sa vzahuje na vetky batérie a akumulátory uvádzané na trh bez oh¾adu na ich tvar, objem, hmotnos, materiálové zloenie alebo pouitie bez
toho, aby bola dotknutá právna úprava starých vozidiel
a elektroodpadu. Táto èas zákona sa nevzahuje na
nakladanie s batériami a akumulátormi pouitými
v zariadeniach, ktoré sú spojené s ochranou dôleitých
záujmov týkajúcich sa bezpeènosti Slovenskej republiky, v zbraniach, munícii a vojenskom materiáli, okrem
výrobkov, ktoré nie sú osobitne urèené na vojenské
úèely, a v zariadeniach urèených na vyslanie do vesmíru a na nakladanie s odpadom z týchto batérií a akumulátorov.
(2) Ak v tomto oddiele nie je ustanovené inak, vzahujú sa veobecné ustanovenia tohto zákona na baté69

) § 2 písm. a) a b) zákona è. 725/2004 Z. z.
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rie a akumulátory pod¾a odseku 1, na spracovanie pouitých batérií a akumulátorov, na nakladanie s pouitými batériami a akumulátormi a na nakladanie s odpadmi
zo spracovania pouitých batérií a akumulátorov.
(3) Batéria alebo akumulátor je zdroj elektrickej
energie vyrobenej priamou premenou chemickej energie, pozostávajúci z jedného alebo viacerých primárnych nedobíjate¾ných èlánkov alebo z jedného alebo
viacerých sekundárnych dobíjate¾ných èlánkov. Batérie a akumulátory sa èlenia na
a) prenosné,
b) automobilové,
c) priemyselné.
(4) Vyhradeným výrobkom, ak ide o batérie a akumulátory, sa na úèely tohto zákona rozumie kadý jednotlivý typ batérií a akumulátorov v èlenení pod¾a odseku 3.
(5) Sada batérií je súbor batérií alebo akumulátorov
navzájom prepojených alebo uzavretých vo vonkajom
obale tak, aby tvorili jeden celok, ktorý nie je urèený na
rozoberanie koneèným pouívate¾om.
(6) Pouitá batéria alebo akumulátor je batéria alebo
akumulátor, ktoré sú odpadom pod¾a § 2 ods. 1.
(7) Prenosná batéria alebo akumulátor je batéria,
gombíkový èlánok, sada batérií alebo akumulátor, ktoré
a) sú hermeticky uzavreté,
b) môu sa ruène prenáa,
c) nie sú priemyselnou batériou alebo akumulátorom
ani automobilovou batériou alebo akumulátorom.
(8) Gombíkový èlánok je malá okrúhla prenosná batéria alebo akumulátor s priemerom väèím ako ich
výka, ktoré sa pouívajú na osobitné úèely, najmä
v prístrojoch pre nepoèujúcich, hodinách, malých prenosných zariadeniach a záloných zdrojoch.
(9) Automobilová batéria alebo akumulátor je batéria
alebo akumulátor, ktoré sa pouívajú pre tartér,
osvetlenie alebo spúanie motora vozidla69) a jeho
osvetlenie.
(10) Priemyselná batéria alebo akumulátor je batéria
alebo akumulátor, ktoré sú urèené výhradne na priemyselné alebo profesionálne pouitie alebo sú pouité
v dopravnom prostriedku poháòanom elektrickou
energiou.
(11) Spracovanie pouitých batérií a akumulátorov
znamená akúko¾vek èinnos vykonávanú na pouitých
batériách a akumulátoroch po tom, ako boli odovzdané
do zariadenia na triedenie, prípravu na recykláciu alebo prípravu na znekodnenie.
(12) Recyklácia pouitých batérií a akumulátorov je
opätovné spracovanie odpadových materiálov vo výrobnom procese na ich pôvodný úèel alebo na iné úèely okrem spätného získavania energie.
(13) Spracovate¾ pouitých batérií a akumulátorov je
podnikate¾, ktorému bola udelená autorizácia na spracovanie a recykláciu pouitých batérií a akumulátorov.
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(14) Výrobca batérií a akumulátorov je osoba, ktorá
v rámci svojej podnikate¾skej èinnosti bez oh¾adu na
pouitú techniku predaja, vrátane predaja na základe
zmluvy uzatváranej na dia¾ku,70) uvádza prvýkrát na
trh batérie alebo akumulátory vyrobené na území Slovenskej republiky alebo získané zo zahranièia vrátane
batérií a akumulátorov zaèlenených do prístrojov alebo
motorových vozidiel.
(15) Distribútor batérií a akumulátorov je osoba,
ktorá poskytuje batérie a akumulátory v rámci svojej
podnikate¾skej èinnosti koneènému pouívate¾ovi.
(16) Uvedenie batérií a akumulátorov na trh je dodávanie alebo sprístupnenie batérií a akumulátorov inej
osobe, za úhradu alebo bezplatne v Slovenskej republike.
(17) Prístroj je elektrozariadenie, ktoré je úplne alebo
èiastoène napájané z batérií alebo akumulátorov alebo
tak môe by napájané.
(18) Beznúrový elektrický nástroj je ruèný prístroj
napájaný z batérie alebo akumulátora a urèený na
údrbu, výstavbu alebo záhradnícke èinnosti.
(19) Hospodársky subjekt je výrobca batérií a akumulátorov, distribútor batérií a akumulátorov, prevádzkovate¾ zberného miesta pouitých prenosných
batérií a akumulátorov, podnikate¾, ktorý je oprávnený
vykonáva zber pouitých batérií a akumulátorov,
a spracovate¾ pouitých batérií a akumulátorov.
(20) Trhový podiel výrobcu batérií a akumulátorov
pre prísluný kalendárny rok je podiel mnostva batérií
a akumulátorov ním uvedených na trh Slovenskej republiky v predchádzajúcom kalendárnom roku a celkového mnostva batérií a akumulátorov uvedených na
trh Slovenskej republiky v predchádzajúcom kalendárnom roku. Trhový podiel výrobcu batérií a akumulátorov sa vypoèítava samostatne pre jednotlivý typ batérií
a akumulátorov pod¾a èlenenia uvedeného v odseku 3.
(21) Miera zberu pouitých prenosných batérií
a akumulátorov na území Slovenskej republiky je percentuálny podiel na zbere pre daný kalendárny rok vypoèítaný tak, e sa celková hmotnos pouitých prenosných batérií a akumulátorov zozbieraných v danom
kalendárnom roku vydelí priemernou hmotnosou prenosných batérií a akumulátorov, ktoré výrobcovia batérií a akumulátorov priamo predali koneèným pouívate¾om alebo dodali distribútorom batérií a akumulátorov
poèas daného kalendárneho roka a poèas dvoch predchádzajúcich kalendárnych rokov. Do miery zberu sa
zapoèítavajú aj prenosné batérie a akumulátory, ktoré
sú uvádzané na trh ako súèas prístrojov.
(22) Zberné miesto pouitých prenosných batérií
a akumulátorov je miesto urèené na základe zmluvy
s výrobcom batérií a akumulátorov, treou osobou alebo organizáciou zodpovednosti výrobcov pre batérie
a akumulátory, zriadené na dostupnom mieste, v blízkosti koneèného pouívate¾a, kde môe koneèný pouívate¾ bezplatne odovzda pouité prenosné batérie
a akumulátory do nádoby urèenej na tento úèel; zber70
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ným miestom nie je miesto, kde sa vykonáva spätný
zber.
(23) Spätný zber pouitých batérií a akumulátorov je
bezplatný zber pouitých prenosných batérií a akumulátorov od ich drite¾a a pouitých automobilových batérií z motorových vozidiel nevyuívaných na komerèné
úèely vo vlastníctve fyzickej osoby, ktorý vykonáva distribútor týchto batérií a akumulátorov bez viazania
tohto zberu na kúpu novej batérie alebo akumulátora
alebo iného tovaru.
§ 43
Zákaz
(1) Zakazuje sa uvádza na trh
a) batérie alebo akumulátory vrátane tých, ktoré sú
súèasou prístrojov, ktoré obsahujú viac ako 0,0005
hmotnostného percenta ortuti; tento zákaz sa do
1. októbra 2015 nevzahuje na gombíkové èlánky
s obsahom ortuti neprevyujúcim dve hmotnostné
percentá,
b) prenosné batérie alebo akumulátory vrátane tých,
ktoré sú súèasou prístrojov, ktoré obsahujú viac
ako 0,002 hmotnostného percenta kadmia; tento zákaz sa nevzahuje na prenosné batérie a akumulátory urèené na pouitie v núdzových a poplaných
systémoch vrátane núdzového osvetlenia, zdravotníckych prístrojov a do 31. decembra 2016 na prenosné batérie urèené na pouitie v beznúrových
elektrických nástrojoch,
c) batérie alebo akumulátory, ktoré nespåòajú poiadavky tohto zákona.
(2) Batérie a akumulátory, ktoré boli uvedené na trh
pred 26. septembrom 2008 a nespåòajú poiadavky
uvedené v odseku 1, sa môu uvádza do obehu a do
vyèerpania zásob.
(3) Zakazuje sa
a) zmieava pouité batérie a akumulátory s ostatnými druhmi odpadov,
b) znekodòova alebo energeticky zhodnocova pouité batérie a akumulátory okrem znekodòovania nezhodnotite¾ných zvykov pouitých batérií a akumulátorov, ktoré preli procesom spracovania
a recyklácie, èinnosami D1 a D10 pod¾a prílohy è. 2,
c) narúa celistvos batérií a akumulátorov vrátane
pouitých batérií a akumulátorov; zákaz neplatí pre
spracovate¾a pouitých batérií a akumulátorov.
§ 44
Osobitné ustanovenia
o plnení vyhradených povinností
(1) Tretia osoba je podnikate¾ so sídlom v Slovenskej
republike, ktorý je oprávnený na zber alebo spracovanie a recykláciu pouitých batérií a akumulátorov
a ktorej bola udelená autorizácia na èinnos tretej osoby a ktorá na základe zmluvy o plnení vyhradených po-

) § 2 ods. 1 zákona è. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebite¾a pri predaji tovaru alebo poskytovaní sluieb na základe zmluvy uzavretej na
dia¾ku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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vinností zabezpeèuje plnenie vyhradených povinností
pre výrobcu batérií a akumulátorov.
(2) Uzatvorením zmluvy o plnení vyhradených povinností medzi treou osobou a výrobcom batérií a akumulátorov prechádza zodpovednos tohto výrobcu za splnenie vyhradených povinností na túto tretiu osobu,
s výnimkou povinností pod¾a § 27 ods. 4 písm. e) a g).
(3) Výrobca batérií a akumulátorov, ktorý si vyhradené povinnosti plní prostredníctvom tretej osoby, je voèi
nej povinný plni povinnosti uvedené v § 27 ods. 12.
(4) Výrobca batérií a akumulátorov je oprávnený vypoveda zmluvu o plnení vyhradených povinností s treou osobou
a) do 30 kalendárnych dní po zistení poruenia jej povinnosti vyplývajúcej z odseku 8 písm. a), b), e), f), k)
alebo l); výpovedná doba je 30 kalendárnych dní,
b) k 31. decembru kalendárneho roka bez udania dôvodu.
(5) Ak má obec uzavretú zmluvu s treou osobou a ide
o nakladanie s pouitými prenosnými batériami a akumulátormi alebo pouitými automobilovými batériami
a akumulátormi, vzahuje sa na tento zmluvný vzah
ustanovenie § 27 ods. 15.
(6) Výpoveï pod¾a odseku 4 písm. b) a odseku 5 musí
by doruèená tretej osobe najneskôr 60 kalendárnych
dní pred ukonèením zmluvného vzahu.
(7) Povinnos uvedená v § 27 ods. 17 sa vzahuje aj
na tretiu osobu, ak ide o nakladanie s pouitými prenosnými batériami a akumulátormi a s pouitými automobilovými batériami a akumulátormi.
(8) Tretia osoba je povinná
a) vytvori, financova, prevádzkova a udriava funkèný systém nakladania s pouitými batériami a akumulátormi poèas celej doby jej oprávneného pôsobenia,
b) dodriava podmienky udelenej autorizácie,
c) plni spoloène za vetkých zastúpených výrobcov
ich vyhradené povinnosti a v prípade
1. evidenèných a ohlasovacích povinností
1.1. vies evidenciu aj samostatne za jednotlivých
zastúpených výrobcov,
1.2. podáva sumárne hlásenie za vetkých zastúpených výrobcov a uchováva ohlasované
údaje,
1.3. na vyiadanie orgánu tátnej správy odpadového hospodárstva predloi evidenciu vedenú samostatne za jednotlivého zastúpeného
výrobcu,
2. zabezpeèenie nakladania s pouitými batériami
a akumulátormi za zastúpených výrobcov spôsobom uvedeným v tomto oddiele a v rozsahu, ktorý
zodpovedá súhrnnému objemu týchto vyhradených povinností a ktorý im zabezpeèí splnenie povinností pod¾a § 27 ods. 4 písm. e) a g),
d) uzatvori zmluvu s koordinaèným centrom prísluným pod¾a vyhradeného prúdu odpadu, ak je zriadené, a plni povinnosti z nej vyplývajúce,
e) vykonáva propagaèné a vzdelávacie aktivity s celoslovenským pôsobením so zameraním na koneèného
pouívate¾a o nakladaní s týmto odpadom,
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f) doruèi ministerstvu kadoroène do 31. januára kalendárneho roka aktuálny zoznam zastúpených výrobcov,
g) informova do 31. marca kalendárneho roka zastúpeného výrobcu o rozsahu splnenia vyhradených
povinností pod¾a § 27 ods. 4 písm. e) a g), ktoré za
neho zabezpeèila v predchádzajúcom kalendárnom
roku,
h) doruèi ministerstvu kadoroène najneskôr do
31. júla kalendárneho roka za predchádzajúci kalendárny rok Správu o èinnosti tretej osoby pod¾a
odseku 12,
i) bezodkladne informova ministerstvo o tom, e nastali skutoènosti, ktoré vedú k ukonèeniu výkonu jej
èinnosti,
j) uchováva údaje, ktoré boli podkladom na vypracovanie správy pod¾a odseku 12, najmenej poèas troch
rokov od jej doruèenia ministerstvu,
k) zverejni údaje zo správy pod¾a odseku 12 v rozsahu
odseku 13 na svojom webovom sídle kadoroène do
31. júla kalendárneho roka za predchádzajúci rok,
l) bezodkladne informova zastúpených výrobcov
o sankcii, ktorá jej bola uloená za poruenie tejto
èasti zákona,
m) uzavrie za nediskriminaèných podmienok s výrobcom batérií a akumulátorov patriacich do predmetu
jeho autorizácie, ak o to tento výrobca prejaví záujem, zmluvu o plnení vyhradených povinností; ustanovenie § 28 ods. 8 sa uplatní primerane,
n) kadoroène, najneskôr do 30. apríla kalendárneho
roka zasla ministerstvu zoznam obcí, s ktorými má
na prísluný kalendárny rok uzatvorené zmluvy
o úèasti v systéme nakladania s pouitými batériami
a akumulátormi a zoznam miest, z ktorých zabezpeèuje zber pouitých batérií a akumulátorov,
o) ohlasova príslunému koordinaènému centru kadého zastúpeného výrobcu, ktorý meká s úhradou
záväzku vyplývajúceho zo zmluvného vzahu s òou
v trvaní dlhom ako 30 kalendárnych dní,
p) zabezpeèi odobratie celého mnostva pouitých batérií a akumulátorov oddelene vyzbieraných z komunálneho odpadu z obce, v ktorej zodpovedá za tento
vyhradený prúd odpadu,
q) oznámi presahujúce mnostvá koordinaènému
centru; na základe zmluvných podmienok pod¾a písmena d) môe tieto mnostvá poskytnú v prospech
ostatných klientov koordinaèného centra,
r) splni úlohy vyplývajúce z rozdelenia zodpovednosti
urèeného koordinaèným centrom vo vzahu k presahujúcemu mnostvu pouitých batérií a akumulátorov pod¾a § 31 ods. 11 písm. c) a z jej urèenia za osobu zodpovednú za zabezpeèenie náhradného odvozu
pod¾a § 31 ods. 11 písm. d).
(9) Vytvorenie, financovanie, prevádzkovanie a udriavanie funkèného systému nakladania s pouitými
batériami a akumulátormi preukazuje tretia osoba poèas celej doby jej oprávneného pôsobenia ministerstvu,
prvýkrát vak pri iadosti o udelenie autorizácie na èinnos tretej osoby, najmä
a) pecifikovaním typu pouitých batérií a akumulátorov v èlenení pod¾a § 42 ods. 3, pre ktoré zabezpeèuje
nakladanie,
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b) predloením zoznamu zastúpených výrobcov,
c) uvedením údajov o èinnostiach zabezpeèovaných
v rámci systému nakladania s pouitými batériami
a akumulátormi, a to
1. opisom spôsobu ich zabezpeèenia vrátane opisu
technických kapacít, ktoré preukazujú technickú
spôsobilos na realizáciu èinnosti vykonávanej
minimálne v rozsahu zberu, prepravy, spracovania, recyklácie, zhodnotenia a znekodnenia pouitých batérií a akumulátorov vrátane ich prípravy na opätovné pouitie a recykláciu,
2. vo vzahu k zberu, okrem skutoèností uvedených
v prvom bode, uvedením spôsobu zberu, zberových kapacít a miest zberu, ako aj preukázaním
spôsobu plnenia cie¾ov zberu alebo záväzných limitov ustanovených pre pouité batérie a akumulátory v prílohe è. 3,
d) predloením zoznamu zmluvných partnerov zabezpeèujúcich pre tretiu osobu zber, prepravu, prípravu na opätovné pouitie, zhodnotenie, spracovanie
a recykláciu pouitých batérií a akumulátorov
a znekodnenie vyhradeného prúdu odpadu,
e) predloením zoznamu obcí, s ktorými je tretia osoba
v zmluvnom vzahu vo veci zabezpeèenia nakladania
s pouitými batériami a akumulátormi oddelene vyzbieranými z komunálneho odpadu z obce,
f) pecifikáciou nákladov na zabezpeèenie nakladania
s pouitými batériami a akumulátormi v súlade
s udelenou autorizáciou; na vyiadanie ministerstva
predloi aj pecifikáciu nákladov na èinnosti vykonávané v systéme nakladania s pouitými batériami
a akumulátormi; ustanovenia osobitného predpisu20)
týmto nie sú dotknuté,
g) pecifikovaním opatrení na podporu budovania systémov triedeného zberu komunálneho odpadu a preukázanie ich realizácie, ak zabezpeèuje nakladanie
s pouitými batériami a akumulátormi patriacimi do
komunálneho odpadu; ustanovenia osobitného
predpisu20) nie sú týmto dotknuté,
h) údajmi o rozsahu územného pokrytia Slovenskej republiky na úèely zabezpeèenia zberu pouitých batérií a akumulátorov.
(10) Pri podaní iadosti o udelenie autorizácie na èinnos tretej osoby sa preukázanie podmienok uvedených v odseku 9 písm. c) a h) uskutoèòuje vo vzahu
k podmienke pod¾a
a) písm. c) uvedením zamý¾aného spôsobu plnenia
týchto podmienok, a to najmä uzavretím zmlúv o budúcej zmluve,
b) písm. d) predloením zoznamu zmluvných partnerov
pod¾a zmlúv uvedených v písmene a),
c) písm. e) preukázaním uzavretia zmlúv o budúcej
zmluve so zmluvnými partnermi,
d) písm. f) pecifikáciou predpokladaných nákladov,
e) písm. g) pecifikáciou zamý¾aných opatrení,
f) písm. h) údajmi o predpokladanom rozsahu územného pokrytia.
(11) Po preukázaní splnenia podmienok postupom
71
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pod¾a odseku 10 je tretia osoba povinná do troch mesiacov odo dòa platnosti autorizácie udelenej
ministerstvom preukáza splnenie podmienok pod¾a
odseku 9 písm. c) a h).
(12) Tretia osoba je povinná doruèi ministerstvu
Správu o èinnosti tretej osoby za predchádzajúci kalendárny rok, ktorá obsahuje najmä
a) údaje o mnostve pouitých batérií a akumulátorov
s rozlíením na prenosné, priemyselné a automobilové, pre ktoré zabezpeèila zber, prepravu, recykláciu a spracovanie pouitých batérií a akumulátorov,
b) identifikáciu osôb, prostredníctvom ktorých zabezpeèila èinnosti uvedené v písmene a) s konkrétnym
uvedením druhu a mnostva pouitých batérií
a akumulátorov pri jednotlivej osobe; uvedené sa
vzahuje aj na identifikáciu osôb pôsobiacich mimo
územia Slovenskej republiky, ak si prostredníctvom
nich zabezpeèila plnenie uvedených èinností,
c) informácie o spôsobe zabezpeèenia zberu, spracovania a recyklácie pouitých batérií a akumulátorov,
d) informácie o mnostve batérií a akumulátorov uvedených na trh òou zastúpenými výrobcami v èlenení
pod¾a § 42 ods. 3,
e) výku finanèných prostriedkov vynaloených na
propagaèné a vzdelávacie aktivity a struèný popis
týchto aktivít,
f) zoznam miest a zariadení, prostredníctvom ktorých
zabezpeèuje zber pouitých batérií a akumulátorov,
g) informácie o splnení cie¾ov a záväzných limitov uvedených v prílohe è. 3 a o presahujúcom mnostve,
h) informácie o spôsobe financovania systému nakladania s pouitými batériami a akumulátormi tretej
osoby a nákladoch na èinnosti vykonávané v tomto
systéme.
(13) Tretia osoba je povinná zverejni Správu o èinnosti tretej osoby v rozsahu odseku 12 okrem písm. b)
a f). Tým nie sú dotknuté osobitné predpisy o ochrane
osobných údajov.59)
(14) Tretia osoba je povinná umoni obci, v ktorej
zabezpeèuje zber pouitých batérií a akumulátorov pochádzajúcich z komunálneho odpadu, zapojenie jej
miestneho systému nakladania s komunálnym odpadom do systému nakladania s pouitými batériami
a akumulátormi tretej osoby.
§ 45
Povinnosti výrobcov batérií a akumulátorov
(1) Výrobca batérií a akumulátorov je v súlade s povinnosami pod¾a § 27 ods. 4 povinný
a) oznaèova batérie, akumulátory a sady batérií grafickým symbolom [§ 105 ods. 3 písm. l)],
b) uvádza na automobilových batériách a akumulátoroch a prenosných batériách a akumulátoroch údaj
o ich kapacite vidite¾ne, èitate¾ne a neodstránite¾ne
pod¾a osobitného predpisu,71)
c) uvádza na trh oznaèované batérie, akumulátory
a gombíkové èlánky chemickou znaèkou Hg, Cd ale-

) Nariadenie Komisie (EÚ) è. 1103/2010 z 29. novembra 2010, ktorým sa pod¾a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/66/ES
urèujú pravidlá týkajúce sa oznaèovania kapacity prenosných sekundárnych (dobíjate¾ných) a automobilových batérií a akumulátorov
(Ú. v. EÚ L 313, 30. 11. 2010).
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bo Pb v ustanovených prípadoch a ustanoveným
spôsobom vykonávacím predpisom [§ 105 ods. 3
písm. l)],
pri uvedení batérií a akumulátorov na trh bezodkladne na iados spracovate¾a pouitých batérií
a akumulátorov doda chemické zloenie a materiálové zloenie batérií a akumulátorov pre potreby urèenia technologického postupu a technického postupu ich spracovania a recyklácie,
zabezpeèi odovzdanie vyzbieraných pouitých batérií a akumulátorov spracovate¾ovi pouitých batérií
a akumulátorov,
zabezpeèi, aby sa zber, spracovanie a recyklácia pouitých batérií a akumulátorov vykonávala s pouitím najlepích dostupných techník z h¾adiska
ochrany zdravia ¾udí a ivotného prostredia,
bezodkladne oznámi koordinaènému centru splnenie cie¾a zberu uvedeného v prílohe è. 3 na prísluný
kalendárny rok.

(2) Výrobca prístrojov je povinný
a) zabezpeèi, aby bol prístroj, ktorý je uvádzaný na
trh, navrhnutý a vyrobený tak, aby sa pouité batérie a akumulátory dali jednoducho vybra,
b) ak sa pouité batérie a akumulátory nedajú jednoducho vybra koneèným pouívate¾om, zabezpeèi,
aby ich mohol jednoducho vybra kvalifikovaný odborník nezávislý od výrobcu,
c) priloi k prístroju návod, ako mono v prípadoch
pod¾a písmen a) a b) batérie a akumulátory z prístroja bezpeène vybra, a ak je to potrebné aj informácie
pre koneèného spotrebite¾a o type batérie a akumulátora, ktoré sú súèasou prístroja.
(3) Povinnosti pod¾a odseku 2 sa nevzahujú na výrobcu prístrojov, pri ktorých je z dôvodov bezpeènosti,
výkonu, z medicínskych dôvodov alebo z dôvodu integrity údajov potrebný stály prísun elektrickej energie
a vyaduje sa stále spojenie medzi prístrojom a batériou alebo akumulátorom.
(4) Výrobca batérií a akumulátorov zabezpeèuje plnenie vyhradených povinností individuálne, kolektívne
alebo prostredníctvom tretej osoby; výrobca si môe
zvoli iba jeden spôsob plnenia vyhradených povinností
pre tento vyhradený výrobok, prièom zvolený spôsob
ich plnenia je výluèným spôsobom.
§ 46
Povinnosti výrobcu
prenosných batérií a akumulátorov
(1) Výrobca prenosných batérií a akumulátorov je
okrem povinností pod¾a § 45 a v súlade s povinnosami
pod¾a § 27 ods. 4 povinný zabezpeèi
a) zber pouitých prenosných batérií a akumulátorov
od koneèných pouívate¾ov v kadom okrese Slovenskej republiky
1. spätným zberom pouitých prenosných batérií,
2. zberom na zbernom mieste pouitých batérií
a akumulátorov,
b) zber vetkých pouitých prenosných batérií a akumulátorov odovzdaných na miestach pod¾a písmena a) a ïalie nakladanie s nimi,
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c) splnenie svojho zberového podielu, ktorý zodpovedá
cie¾u zberu uvedenému v prílohe è. 3,
d) spracovanie a recykláciu vetkých pouitých prenosných batérií a akumulátorov, ktorých zber je povinný zabezpeèi,
e) spracovanie a recykláciu pouitých prenosných batérií a akumulátorov zozbieraných v Slovenskej republike nad súhrnný rozsah zberových povinností
výrobcov prenosných batérií a akumulátorov pod¾a
písmena c) a ohlásených koordinaènému centru,
a to v rozsahu svojho trhového podielu.
(2) Výrobca prenosných batérií a akumulátorov nesmie pri predaji nových prenosných batérií a akumulátorov koneènému pouívate¾ovi uvádza oddelene náklady na zber, spracovanie a recykláciu.
§ 47
Povinnosti výrobcu automobilových batérií
a akumulátorov a priemyselných batérií
a akumulátorov
(1) Výrobca automobilových batérií a akumulátorov
je okrem povinností pod¾a § 45 a v súlade s povinnosami pod¾a § 27 ods. 4 povinný zabezpeèi
a) zber pouitých automobilových batérií a akumulátorov od koneèných pouívate¾ov v kadom okrese Slovenskej republiky
1. spätným zberom pouitých automobilových batérií a akumulátorov,
2. zberom najmenej jednou osobou oprávnenou na
zber pouitých automobilových batérií a akumulátorov, ktorou je iná osoba ako distribútor automobilových batérií a akumulátorov,
b) zber vetkých pouitých automobilových batérií
a akumulátorov odovzdávaných na miestach pod¾a
písmena a) a ïalie nakladanie s nimi,
c) splnenie svojho zberového podielu, ktorý zodpovedá
cie¾u zberu uvedenému v prílohe è. 3,
d) spracovanie a recykláciu vetkých pouitých automobilových batérií a akumulátorov, ktorých zber je
povinný zabezpeèi,
e) spracovanie a recykláciu pouitých automobilových
batérií a akumulátorov zozbieraných v Slovenskej
republike nad súhrnný rozsah zberových povinností
výrobcov automobilových batérií a akumulátorov
pod¾a písmena c) a ohlásených koordinaènému centru, a to v rozsahu svojho trhového podielu.
(2) Výrobca priemyselných batérií a akumulátorov je
okrem povinností pod¾a § 45 a v súlade s povinnosami
pod¾a § 27 ods. 4 povinný zabezpeèi
a) zber pouitých priemyselných batérií a akumulátorov odobratím od koneèného pouívate¾a na celom
území Slovenskej republiky bez oh¾adu na ich chemické zloenie a pôvod prostredníctvom osoby
oprávnenej na zber týchto pouitých batérií a akumulátorov,
b) zber vetkých pouitých priemyselných batérií
a akumulátorov odovzdávaných osobe pod¾a písmena a) a ïalie nakladanie s nimi,
c) splnenie svojho zberového podielu, ktorý zodpovedá
cie¾u zberu uvedenému v prílohe è. 3,
d) spracovanie a recykláciu vetkých pouitých prie-
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myselných batérií a akumulátorov, ktorých zber je
povinný zabezpeèi,
e) spracovanie a recykláciu pouitých priemyselných
batérií a akumulátorov zozbieraných v Slovenskej
republike nad súhrny rozsah zberových povinností
výrobcov priemyselných batérií a akumulátorov
pod¾a písmena c) a ohlásených koordinaènému centru, a to v rozsahu svojho trhového podielu.
§ 48
Povinnosti distribútorov batérií a akumulátorov
(1) Distribútor prenosných batérií a akumulátorov je
povinný vo vzahu k pouitým prenosným batériám
a akumulátorom
a) zabezpeèi ich spätný zber na svojich predajných
miestach bez oh¾adu na ich výrobnú znaèku a na dátum ich uvedenia na trh po celú prevádzkovú dobu,
b) informova koneèných pouívate¾ov o monosti ich
bezplatného spätného zberu na svojom webovom
sídle, ak ho má zriadené, a na mieste, ktoré je pri
predaji prenosných batérií a akumulátorov vidite¾né
a pre verejnos prístupné,
c) zabezpeèi ich spätný zber v mieste, kde vydáva prenosné batérie a akumulátory alebo na mieste, kde
má sklad, ak distribuuje prenosné batérie a akumulátory koneènému pouívate¾ovi výluène v rámci zásielkového obchodu vrátane elektronického predaja;
ak také miesto alebo taký sklad nemá, tak na mieste
dohodnutom s výrobcom prenosných batérií a akumulátorov,
d) neuvádza oddelene náklady na zber, spracovanie
a recykláciu pouitých prenosných batérií a akumulátorov pri predaji prenosných batérií a akumulátorov,
e) zabezpeèi odovzdanie vyzbieraných pouitých prenosných batérií a akumulátorov v súlade so zmluvou s výrobcom prenosných batérií a akumulátorov,
ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne, príslunou treou osobou alebo príslunou organizáciou zodpovednosti výrobcov na zberné miesto pouitých prenosných batérií a akumulátorov, alebo
spracovate¾ovi pouitých batérií a akumulátorov; ak
takú zmluvu nemá, tak na ktoréko¾vek zberné miesto pouitých prenosných batérií a akumulátorov alebo ktorémuko¾vek spracovate¾ovi pouitých batérií
a akumulátorov.
(2) Distribútor automobilových batérií a akumulátorov je povinný vo vzahu k pouitým automobilovým
batériám a akumulátorom
a) plni povinnosti uvedené v odseku 1 písm. a) a c),
b) zabezpeèi odovzdanie vyzbieraných pouitých
automobilových batérií a akumulátorov v súlade so
zmluvou s výrobcom automobilových batérií a akumulátorov, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne, príslunou treou osobou alebo príslunou
organizáciou zodpovednosti výrobcov osobe oprávnenej na ich zber alebo spracovate¾ovi pouitých
automobilových batérií a akumulátorov; ak takú
zmluvu nemá, tak ktorejko¾vek osobe oprávnenej na
ich zber alebo ktorémuko¾vek spracovate¾ovi pouitých batérií a akumulátorov.
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(3) Na distribútora batérií a akumulátorov, ktorý dodáva priamo koneènému pouívate¾ovi batérie a akumulátory, pochádzajúce od výrobcu batérií a akumulátorov nezapísaného v Registri výrobcov vyhradeného
výrobku, prechádzajú vo vzahu k týmto batériám
a akumulátorom a odpadu z nich pochádzajúcemu povinnosti výrobcu batérií a akumulátorov pod¾a tohto
zákona.
§ 49
Povinnosti drite¾a pouitých batérií
a akumulátorov
Drite¾ pouitých batérií a akumulátorov je povinný
ich odovzda, ak ide o pouité
a) prenosné batérie a akumulátory, na mieste uvedenom v § 46 ods. 1 písm. a) alebo osobe oprávnenej na
ich zber,
b) automobilové batérie a akumulátory, na mieste uvedenom v § 47 ods. 1 písm. a),
c) priemyselné batérie a akumulátory, osobe uvedenej
v § 47 ods. 2 písm. a).
§ 50
Zber pouitých batérií a akumulátorov
(1) Pouité batérie a akumulátory mono zbiera len
oddelene od ostatných druhov odpadov s výnimkou prípadu, ak sú súèasou elektroodpadu alebo starého vozidla, keï sa zbierajú spolu s týmto odpadom.
(2) Zber pouitých automobilových batérií a akumulátorov z motorových vozidiel nevyuívaných na komerèné úèely vo vlastníctve fyzickej osoby nemono
viaza na kúpu novej batérie alebo akumulátora, alebo
iného tovaru a musí by pre koneèného pouívate¾a
bezplatný.
(3) Na vykonávanie spätného zberu pouitých batérií
a akumulátorov distribútorom batérií a akumulátorov
a na prevádzkovanie zberného miesta pouitých prenosných batérií a akumulátorov sa nevyaduje súhlas
pod¾a § 97 ani registrácia pod¾a § 98.
(4) Prevádzkovate¾ zberného miesta pouitých prenosných batérií a akumulátorov a osoba oprávnená na
zber pouitých batérií a akumulátorov je okrem povinností pod¾a § 14 a 16 povinná
a) vies a uchováva evidenciu o mnostvách vyzbieraných pouitých batérií a akumulátorov v kilogramoch v èlenení batérií a akumulátorov pod¾a § 42
ods. 3,
b) ohlasova tvrroène ustanovené údaje z evidencie
pod¾a písmena a) do 20 dní po uplynutí kalendárneho tvrroka výrobcovi batérií a akumulátorov, príslunej organizácii zodpovednosti výrobcov alebo
tretej osobe, s ktorými má uzavretú zmluvu, a koordinaènému centru.
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§ 51
Spracovanie a recyklácia pouitých batérií
a akumulátorov
Spracovate¾ pouitých batérií a akumulátorov je
okrem povinností pod¾a § 14 a 17 povinný
a) spracováva a recyklova pouité batérie a akumulátory v súlade s udeleným súhlasom [§ 97 ods. 1
písm. c)] a udelenou autorizáciou [§ 89 ods. 1
písm. a) prvý bod] a dodriava poiadavky na spracovanie a recykláciu pouitých batérií a akumulátorov,
b) zvoli pri výstavbe nových zariadení na spracovanie
a recykláciu pouitých batérií akumulátorov alebo
pri modernizácii existujúcich zariadení najlepie dostupné techniky s prihliadnutím na primeranos výdavkov na ich obstaranie a prevádzku,
c) uvádza do prevádzky a prevádzkova stroje a zariadenia na spracovanie a recykláciu pouitých batérií
a akumulátorov v súlade s platnou dokumentáciou,
s podmienkami urèenými v udelenom súhlase
a v udelenej autorizácii,
d) vykona opatrenia na nápravu uloené prísluným
orgánom tátnej správy odpadového hospodárstva,
e) vies prevádzkovú dokumentáciu o spracovaní a recyklácii pouitých batérií a akumulátorov,
f) vies evidenciu a na základe evidencie ohlasova
ustanovené údaje orgánu tátnej správy odpadového hospodárstva a výrobcovi batérií a akumulátorov, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne,
organizácii zodpovednosti výrobcov pre batérie
a akumulátory a tretej osobe, s ktorými má uzavretú
zmluvu,
g) uchováva evidenciu pod¾a písmena f) vrátane ohlasovaných údajov,
h) plni povinnosti pôvodcu odpadu vo vzahu k ním
produkovaným odpadom,
i) vypoèíta a zabezpeèi minimálnu recyklaènú efektivitu,72)
j) oznamova recyklaènú efektivitu ministerstvu.
tvrtý oddiel
Obaly a odpady z obalov
§ 52
Základné ustanovenie
(1) Tento oddiel upravuje poiadavky na zloenie,
vlastnosti a oznaèovanie obalov a práva a povinnosti
pri nakladaní s obalmi s cie¾om
a) predchádza vzniku a kodlivosti odpadov z obalov
a zniova ich mnostvo a nebezpeènos pre ivotné
prostredie,
b) zamedzi prekákam v obchodovaní, narueniu
a obmedzeniu hospodárskej súae.
(2) Ak v tomto oddiele nie je ustanovené inak, vzahujú sa veobecné ustanovenia tohto zákona na vetky
druhy obalov a na nakladanie s odpadmi z obalov, ktoré
sa uvádzajú na trh alebo do distribúcie v Slovenskej re72
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publike, bez oh¾adu na miesto ich vzniku, na ich pouívanie a na pouitý materiál.
(3) Obalom je výrobok, ktorý sa pouíva na balenie
tovaru, jeho ochranu, manipuláciu s ním, dodávanie
a prezentáciu, od surovín po výrobky, od výrobcu po
pouívate¾a alebo spotrebite¾a, ktorý spåòa kritériá
uvedené v prílohe è. 7; za obaly sa povaujú aj nevratné
èasti obalov pouívané na tie isté úèely.
(4) Spotrebite¾ským obalom je obal urèený na bezprostrednú ochranu tovaru alebo skupiny tovarov, ktorý v mieste nákupu tvorí tovarovú jednotku pre koneèného pouívate¾a alebo pre spotrebite¾a.
(5) Skupinovým obalom je obal urèený na to, aby tvoril v mieste nákupu skupinu urèitého poètu tovarových
jednotiek bez oh¾adu na to, èi sa predáva koneènému
pouívate¾ovi alebo spotrebite¾ovi, alebo slúi ako prostriedok na dopåòanie tovarov do ponuky poèas predaja; môe sa z tovaru odstráni bez poruenia jeho
vlastností.
(6) Prepravným obalom je obal urèený na u¾ahèenie
manipulácie a prepravu urèitého mnostva tovarových
jednotiek alebo skupinových balení s cie¾om predchádza fyzickému pokodeniu pri manipulácii a preprave;
prepravným obalom nie je cestný kontajner, eleznièný
kontajner, lodný kontajner ani letecký kontajner.
(7) Opakovane pouite¾ným obalom je obal urèený na
vykonanie najmenej dvoch ciest alebo obehov poèas
svojej ivotnosti, ktorý sa opakovane plní alebo opakovane pouije na ten istý úèel, na ktorý bol urèený; taký
obal sa stane odpadom z obalov, ak sa u opakovane
nepouije, a to okamihom jeho vyradenia.
(8) Opakovaným pouitím je èinnos s pouitým opakovane pouite¾ným obalom, pri ktorej sa taký obal
opakovane naplní alebo pouije na ten istý úèel, na ktorý bol pred prvým pouitím urèený, a to s vyuitím alebo bez vyuitia pomocných výrobkov prítomných na
trhu, ktoré umoòujú opakované naplnenie alebo pouitie obalu.
(9) Zálohovaným obalom je obal tovaru, pri ktorého
predaji sa okrem ceny za tovar úètuje osobitná peòaná
èiastka viazaná na obal tovaru (ïalej len záloh), ktorej
úèelom je zabezpeèi vrátenie pouitého obalu. Zálohujú sa
a) opakovane pouite¾né obaly na nápoje,
b) obaly na nápoje, ktoré nie sú opakovane pouite¾né
a ktoré sú z h¾adiska ich mnostva a vlastností alebo
mnostva a zloenia nebezpeèné pre ivotné prostredie.
(10) Zálohovaním obalu je èinnos pri predaji tovaru
v zálohovanom obale, ktorou je naúètovanie zálohu
osobe uhrádzajúcej cenu tovaru a èinnos pri vrátení
zálohovaného obalu spoèívajúca vo vydaní tohto zálohu osobe, ktorá zabezpeèuje vrátenie pouitého obalu;
za vrátenie zálohu sa povauje aj jeho zapoèítanie na
úèely vysporiadania inej peòanej poh¾adávky.

) Nariadenie Komisie (EÚ) è. 493/2012 z 11. júna 2012, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá výpoètu recyklaènej efektivity procesov
recyklácie pouitých batérií a akumulátorov pod¾a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/66/ES (Ú. v. EÚ L 151, 12. 6. 2012).
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(11) Výrobcom obalov je fyzická osoba  podnikate¾
alebo právnická osoba, ktorá
a) pouíva obaly na balenie tovaru alebo plní tovar do
obalov a uvádza na trh tento tovar pod svojou obchodnou znaèkou,
b) je osobou, pre ktorú sa tovar balí alebo plní a pod
ktorej obchodnou znaèkou sa tovar uvádza na trh,
c) uvádza na trh tovar v obaloch iným spôsobom, ako
pod¾a písmen a) a b),
d) ako distribútor uskutoèòuje odplatné alebo bezodplatné odovzdanie obalu koneènému pouívate¾ovi
na bezprostredné zabalenie tovaru,
e) ako distribútor pouíva obal na zabalenie distribuovaného tovaru alebo jeho èasti alebo na naplnenie distribuovaným tovarom, alebo
f) uvádza na trh obaly s výnimkou osoby, ktorá dodáva
nepouité prázdne obaly osobám uvedeným v písmene a), b) c), d) alebo e) alebo osobe, ktorá balí alebo plní tovar pre osobu pod¾a písmena b).
(12) Uvedením obalov na trh v Slovenskej republike
je okamih, keï obal alebo tovar v obale prvýkrát prechádza odplatne alebo bezodplatne z etapy výroby, cezhraniènej prepravy z iného èlenského tátu do Slovenskej republiky alebo dovozu z iného ako èlenského
tátu do Slovenskej republiky do etapy distribúcie alebo pouitia.
(13) Distribúciou obalov je odplatné alebo bezodplatné odovzdanie obalu alebo tovaru v obale inej osobe na
úèely dodania, predaja alebo pouitia obalu alebo tovaru v obale v obchodnej sieti vrátane predaja koneènému pouívate¾ovi s výnimkou uvedenia na trh.
(14) Distribútorom obalov je ten, kto v rámci predmetu svojej èinnosti uskutoèòuje distribúciu obalov.
(15) Odpadom z obalov je obal alebo obalový materiál, ktorý sa stal odpadom, okrem odpadu z výroby
obalov a odpadu z procesu balenia tovarov.
(16) Nakladaním s obalmi je výroba obalov, uvedenie
obalov alebo tovarov v obaloch na trh, ich distribúcia,
pouitie obalov, odber opakovane pouite¾ných obalov,
úprava obalov a opakované pouitie obalov.
(17) Odberom pouitých opakovane pouite¾ných
obalov je ich odber od spotrebite¾ov alebo koneèných
pouívate¾ov na území Slovenskej republiky na úèely
ich opakovaného pouitia alebo vyradenia z procesu
opakovaného pouívania.
(18) Recykláciou odpadov z obalov je kadé opätovné
spracovanie odpadových materiálov vo výrobnom procese na pôvodné urèenie alebo na iné úèely vrátane organickej recyklácie, ale okrem energetického zhodnocovania.
(19) Organickou recykláciou je aeróbne (kompostovanie) alebo anaeróbne (biometanizácia) nakladanie
s biodegradovate¾nou èasou odpadov z obalov za riadených podmienok s vyuitím mikroorganizmov, ktoré
produkujú stabilizované organické zvyky alebo metán; ukladanie na skládku sa nepovauje za formu organickej recyklácie.
73
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(20) Energetické zhodnocovanie je pouitie spa¾ovate¾ných odpadov z obalov s cie¾om získava energiu
prostredníctvom priameho spa¾ovania s iným odpadom
alebo bez neho s vyuitím tepla.
(21) Materiálový tok odpadov z obalov je pohyb odpadu z obalov z miesta jeho pôvodu do prvého zariadenia
na zhodnocovanie odpadov niektorou z èinností R1 a
R11 pod¾a prílohy è. 1 alebo do prvého iného zariadenia
na území iného tátu, v ktorom je zabezpeèené, e výsledok zhodnotenia odpadov bude rovnocenný s výsledkom zhodnotenia odpadov niektorou z èinností R1
a R11 pod¾a prílohy è. 1.
(22) Miesto pôvodu odpadov z obalov je miesto jeho
vzniku u pôvodného pôvodcu odpadu; ak ide o súèas
komunálnych odpadov, je takým miestom obec.
(23) Hospodárske subjekty vo vzahu k obalom sú
dodávatelia obalových materiálov, osoby, ktoré dováajú alebo menia povahu a vlastnosti obalov, výrobcovia
obalov, distribútori obalov, obchodníci s obalmi, pouívatelia obalov, orgány a verejnoprávne organizácie.
(24) Trhový podiel výrobcu obalov pre prísluný kalendárny rok je percentuálny podiel mnostva obalov
uvedených na trh výrobcom obalov v predchádzajúcom
kalendárnom roku k celkovému mnostvu obalov uvedených na trh v predchádzajúcom kalendárnom roku.
(25) Zberový podiel pre odpady z obalov, ktoré sú súèasou komunálnych odpadov pre prísluný kalendárny rok, je súèin celkového mnostva vyzbieraných odpadov z obalov z komunálnych odpadov v Slovenskej
republike v predchádzajúcom kalendárnom roku a trhového podielu výrobcu obalov za predchádzajúci kalendárny rok.
(26) Ministerstvo zverejní na svojom webovom sídle
celkové mnostvo obalov uvedených na trh Slovenskej
republiky, ako aj celkové mnostvo vyzbieraných odpadov z obalov z komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok, a to vdy do 30. apríla.
§ 53
Poiadavky na zloenie a vlastnosti obalov
(1) Obaly musia by navrhnuté, vyrábané a uvádzané
na trh alebo do distribúcie tak, aby spåòali základné
poiadavky na ich zloenie a vlastnosti a aby umoòovali ich opakované pouitie alebo zhodnocovanie vrátane energetického vyuitia, recyklácie a organickej
recyklácie a spåòali poiadavky ustanovené harmonizovanými normami.73)
(2) Zámerným zavedením olova, kadmia, ortuti a zlúèenín esmocného chrómu (ïalej len aké kovy) je
ich pouitie pri výrobe z dôvodu potreby ich prítomnosti v obale na zabezpeèenie poadovanej vlastnosti,
vzh¾adu alebo kvality obalu; za zámerné zavedenie akých kovov sa nepovauje vyuívanie recyklovaných
materiálov s obsahom akých kovov ako suroviny na
výrobu obalových materiálov.

) § 5 ods. 5 zákona è. 264/1999 Z. z. v znení zákona è. 254/2003 Z. z.

(3) Zakazuje sa vyrába a uvádza na trh obaly, v kto-
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rých obsah akých kovov presahuje sumárne 100
mg/kg hmotnosti (ïalej len limitná hodnota).
(4) Zákaz pod¾a odseku 3 sa nevzahuje na
a) obaly vyrábané výluène z oloveného kritá¾ového
skla,
b) plastové debny a plastové palety, ak
1. poèas výrobného procesu nedochádza k zámernému zavedeniu akých kovov,
2. boli vyrobené v kontrolovanom recyklaènom procese, v ktorom recyklovaný materiál pochádza len
z takých plastových debien alebo plastových paliet a v ktorom pouitie iných materiálov tvorí najviac 20 % z celkovej hmotnosti alebo
3. je limitná hodnota akých kovov prekroèená výluène pridávaním recyklovaných materiálov s obsahom akých kovov,
c) obaly zo skla, ak
1. poèas výrobného procesu nedochádza k zámernému zavedeniu akých kovov,
2. je limitná hodnota akých kovov prekroèená výluène pridávaním recyklovaných materiálov s obsahom akých kovov alebo
3. ten, kto obaly vyrába, vykonáva pravidelné mesaèné kontroly výrobnej èinnosti na sklárskej
peci zamerané na zistenie koncentrácie akých
kovov; výsledky meraní a pouité metódy merania
musia by orgánu tátnej správy odpadového
hospodárstva na poiadanie kedyko¾vek k dispozícii.
(5) Plastové debny a plastové palety s obsahom akých kovov vyím ako je limitná hodnota musia by vidite¾ne a trvalo oznaèené v súlade s osobitným predpisom.74)
(6) Plastové debny a plastové palety s obsahom akých kovov pod¾a odseku 4 písm. b), ktoré sa stanú odpadom, musia by recyklované v recyklaènom procese,
v ktorom sa recyklovaný materiál vyrába len z plastových debien alebo plastových paliet a v ktorom pouitie
iných materiálov tvorí najviac 20 % z celkovej hmotnosti.
(7) Ten, kto obaly uvedené v odseku 4 písm. b) vyrába
alebo jeho splnomocnený zástupca je povinný uchováva technickú dokumentáciu56) potrebnú na preukázanie splnenia poiadaviek na uvedenie obalov na trh po
dobu najmenej tyroch rokov.
(8) Osoba vyrábajúca obaly zo skla, alebo ak taká
osoba nie je v Slovenskej republike, tak výrobca tovarov
plnených do obalov zo skla je povinný podáva hlásenie
o mnostvách akých kovov v obaloch zo skla orgánu
tátnej správy odpadového hospodárstva, ak priemerné úrovne koncentrácie akých kovov poèas 12 po
sebe nasledujúcich kontrol vykonaných pod¾a odseku 4 písm. c) tretieho bodu prekroèia limit 200 mg/kg
hmotnosti. V hlásení o mnostvách akých kovov
v obaloch zo skla sa uvedú namerané hodnoty súètu
obsahu akých kovov, pouité metódy merania, pred74
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pokladané zdroje prítomnosti hladiny súètu obsahu
akých kovov a podrobný opis prijatých opatrení na
zníenie úrovne obsahu akých kovov.
(9) Osobitné poiadavky na vlastnosti obalov a obalových materiálov a poiadavky na podmienky ich pouívania ustanovujú osobitné predpisy.75)
§ 54
Povinnosti výrobcu obalov
(1) Výrobca obalov je v súlade s povinnosami uvedenými v § 27 ods. 4 povinný zabezpeèi
a) oznaèenie obalu údajom o materiálovom zloení
obalu v súlade s osobitným predpisom,74) ak sa rozhodne obal oznaèi; obal môe oznaèi aj údajom
o spôsobe nakladania s ním [§ 105 ods. 3 písm. m)],
b) oznaèenie obalu ako zálohovaný obal, ak uvádza na
trh tovary v zálohovaných obaloch na nápoje okrem
zálohovaných obalov, ktorých výka zálohu je 0 eur,
c) aby oznaèenie pod¾a písmen a) a b) bolo vidite¾né
a ¾ahko èitate¾né, prièom musí by primerane trvalé
a stále aj po otvorení obalu,
d) zber, prepravu, zhodnocovanie a recykláciu odpadov pochádzajúcich z obalov, ktoré uviedol na trh
alebo distribuoval, a to v plnom rozsahu, najmenej
vo výke miery zhodnocovania a recyklácie ustanovených v prílohe è. 3,
e) zber, prepravu, zhodnocovanie a recykláciu odpadov z obalov, ktoré sú súèasou oddelene zbieraných
zloiek komunálnych odpadov, v plnom rozsahu,
najmenej vo výke jeho zberového podielu,
f) informovanie spotrebite¾ov o spôsobe zabezpeèenia
zberu odpadov z obalov.
(2) Ak výrobca obalov nepreukáe, e ním uvedené
obaly na trh alebo do distribúcie nebudú po ich spotrebe tvori súèas komunálnych odpadov, povauje sa
odpad z týchto obalov za súèas komunálnych odpadov.
(3) Výrobca obalov môe plni vyhradené povinnosti
individuálne, len ak odpad z obalov ním uvedených na
trh alebo do distribúcie nebude súèasou komunálneho odpadu; monos plnenia vyhradených povinností
v súlade s § 27 ods. 7 nie je tým dotknutá.
(4) Opakovane pouite¾né obaly sa na úèel plnenia
povinností pod¾a odseku 1 písm. d) zapoèítavajú do
mnostva obalov, ktoré výrobca obalov uviedol na trh
alebo distribuoval, len raz, a to v èase ich prvého pouitia; uvedené sa nevzahuje na drevené palety, ktoré sa
zapoèítavajú do mnostva obalov, a keï sa stanú odpadom.
§ 55
Povinnosti výrobcu obalov pri zálohovaní obalov
(1) Ak výrobca obalov uvádza na trh tovary v záloho-

) Rozhodnutie Komisie zo dòa 28. januára 1997, ktoré ustanovuje identifikaèný systém pre obalový materiál v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov (97/129/ES) (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 15/zv. 3, Ú. v.
ES L 50, 20. 2. 1997).
75
) Napríklad zákon è. 67/2010 Z. z. v znení neskorích predpisov, § 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorích predpisov.
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vaných obaloch, je povinný zálohova obaly a dodriava ustanovenú výku zálohu [§ 105 ods. 3 písm. m)].

beru a ich dostupnos, ktoré musí zodpoveda
mnostvu miest predaja tovarov v obaloch.

(2) Ak výrobca obalov uvádza na trh tovary v zálohovaných opakovane pouite¾ných obaloch, je povinný
odobera zálohované opakovane pouite¾né obaly rovnakého druhu a rovnakého typu, ktoré uviedol na trh,
bez obmedzenia mnostva a bez viazania tohto odberu
na nákup tovaru a vráti záloh v plnej výke; to platí aj
vtedy, ak prestane pouíva doteraz zálohovaný obal,
a to po dobu najmenej iestich mesiacov odo dòa zverejnenia oznamu pod¾a odseku 5.

(3) Distribútor obalov, ktorý distribuuje tovary v zálohovaných opakovane pouite¾ných obaloch predajom
spotrebite¾ovi v prevádzkarni, je povinný zabezpeèi
odber obalov pod¾a odseku 2 v tejto prevádzkarni po
celý èas prevádzky a vhodným spôsobom informova
spotrebite¾a o výke zálohu pre jednotlivé druhy zálohovaných opakovane pouite¾ných obalov a o zmenách
druhov zálohovaných opakovane pouite¾ných obalov.
Vrátenie zálohu spotrebite¾ovi sa pri vrátení zálohovaného obalu zaruèuje a spotrebite¾ nie je pri vrátení zálohovaného obalu na nápoje povinný preukáza úhradu
zálohu.

(3) Ak výrobca obalov uvádza na trh tovary v zálohovaných opakovane pouite¾ných obaloch predajom
spotrebite¾ovi v prevádzkarni, je povinný zabezpeèi
odber obalov pod¾a odseku 2 v tejto prevádzkarni po
celý èas prevádzky a vhodným spôsobom informova
spotrebite¾a o výke zálohu pre jednotlivé druhy zálohovaných opakovane pouite¾ných obalov a o zmenách
druhov zálohovaných opakovane pouite¾ných obalov.
Vrátenie zálohu spotrebite¾ovi sa pri vrátení zálohovaného obalu zaruèuje a spotrebite¾ nie je pri vrátení zálohovaného obalu na nápoje povinný preukáza úhradu
zálohu.
(4) Ak výrobca obalov, ktorý uvádza na trh tovary
v zálohovaných opakovane pouite¾ných obaloch inak
ako predajom spotrebite¾ovi, pripravuje zmenu druhu
obalov tých tovarov, je povinný informova distribútorov obalov, ktorí distribuujú tovary v takých obaloch,
o pripravovanej zmene druhu obalu najmenej tri mesiace pred vykonaním takej zmeny.
(5) Ak výrobca obalov, ktorý uvádza na trh tovary
v zálohovaných obaloch, prestane pouíva doteraz zálohovaný obal, je povinný túto skutoènos bezodkladne
zverejni vhodným spôsobom, najmä v médiách a oznamom priamo v predajni.
(6) Výrobca obalov, ktorý uvádza na trh tovary v zálohovaných opakovane pouite¾ných obaloch, je povinný
zabezpeèi opakované pouitie odobratých obalov, ak
sú spôsobilé na ïalie opakované pouitie.
§ 56
Povinnosti distribútora obalov
(1) Distribútor obalov, ktorý distribuuje tovary v zálohovaných obaloch, je povinný zálohova obaly a dodriava ustanovenú výku zálohu [§ 105 ods. 3
písm. m)].
(2) Distribútor obalov, ktorý distribuuje tovary v zálohovaných opakovane pouite¾ných obaloch, je povinný odobera zálohované opakovane pouite¾né obaly
rovnakého druhu a rovnakého typu, ktoré distribuuje,
bez obmedzenia mnostva a bez viazania tohto odberu
na nákup tovaru a vráti záloh v plnej výke; to platí aj
vtedy, ak prestane pouíva doteraz zálohovaný obal,
a to po dobu najmenej iestich mesiacov odo dòa zverejnenia oznamu pod¾a odseku 5. Pri plnení povinnosti
pod¾a prvej vety je distribútor obalov povinný postupova tak, aby zabezpeèil dostatoèné mnostvo miest od-

(4) Distribútor obalov, ktorý distribuuje tovary v zálohovaných opakovane pouite¾ných obaloch inak ako
predajom spotrebite¾ovi, je povinný informova iných
distribútorov obalov, ktorí distribuujú tovary v takých
obaloch, o pripravovanej zmene druhu zálohovaného
opakovane pouite¾ného obalu najmenej tri mesiace
pred vykonaním takej zmeny.
(5) Distribútor obalov, ktorý distribuuje tovary v zálohovaných obaloch na nápoje, prestane pouíva doteraz zálohovaný obal, je povinný túto skutoènos bezodkladne zverejni vhodným spôsobom, najmä v médiách
a oznamom priamo v predajni. Oznam musí by zverejnený poèas celej doby odberu týchto obalov.
(6) Distribútor obalov, ktorý distribuuje tovary v zálohovaných opakovane pouite¾ných obaloch, je povinný zabezpeèi odovzdanie odobratých opakovane pouite¾ných obalov tomu výrobcovi obalov alebo
distribútorovi obalov, ktorý mu úètoval záloh.
(7) Distribútor obalov, ktorý distribuuje nápoje
v iných ako opakovane pouite¾ných obaloch predajom
spotrebite¾ovi, je povinný v mieste ich predaja distribuova nápoje rovnakého druhu aj v opakovane pouite¾ných obaloch, ak sa také nápoje v nich na trh v Slovenskej republike uvádzajú. Táto povinnos sa nevzahuje
na distribútora obalov, ktorý distribuuje tieto nápoje
na predajnej ploche menej ako 200 m2.
(8) Na distribútora obalov, ktorý poskytuje priamo
koneènému pouívate¾ovi obalov pochádzajúcich od
výrobcu obalov, ktorý nie je zapísaný v Registri výrobcov vyhradeného výrobku, prechádzajú vo vzahu
k týmto obalom a odpadu z nich povinnosti výrobcu
obalov pod¾a tohto zákona.
(9) Na úèely plnenia povinností pod¾a odseku 8 je výrobca obalov povinný na základe písomného vyiadania poskytnú distribútorovi obalov, ktorý za neho zabezpeèuje plnenie povinností pod¾a odseku 8, údaje
pod¾a § 27 ods. 4 písm. h).
(10) Distribútor obalov, ktorý zabezpeèil vývoz opakovane pouite¾ného obalu mimo územia Slovenskej republiky alebo jeho vyradenie z opakovaného pouívania, je povinný o tom bezodkladne informova výrobcu
obalov, ktorý tento obal uviedol na trh alebo do distribúcie, za predpokladu, e identifikaèné údaje o výrobcovi obalov je moné zisti z tohto obalu.

Èiastka 27

Zbierka zákonov è. 79/2015

§ 57
Zber a zhodnocovanie odpadov z obalov
(1) Miesto pôvodu odpadov z obalov a ich mnostvo
vykazuje na úèely preukázania zberu a na úèely preukázania materiálového toku priamo pôvodný pôvodca
odpadov, obec, ak ide o komunálny odpad, alebo osoba
uvedená v § 16 ods. 4, ak ide o vykúpený komunálny
odpad; jedno mnostvo odpadu z obalov mono vykáza
len v jednom materiálovom toku.
(2) Na úèely plnenia povinnosti pod¾a § 54 ods. 1
písm. d) sa zber, zhodnocovanie a recyklácia preukazuje dokladmi o materiálovom toku odpadov z obalov;
mnostvo zozbieraných odpadov z obalov mono zahrnú do materiálového toku odpadu z obalov len v roku
ich zhodnotenia alebo recyklácie. Na úèely plnenia povinnosti pod¾a § 54 ods. 1 písm. e) slúia výluène mnostvá vykázané obcou ako mnostvá v nej vyzbierané
a mnostvá komunálneho odpadu, o ktorých bolo doruèené oznámenie pod¾a § 16 ods. 4; mnostvo zozbieraných odpadov z obalov mono zahrnú do zberového
podielu pre odpady z obalov len v roku ich zozbierania.
(3) Mnostvo odpadov z obalov prevzatých do zariadenia na zhodnocovanie odpadov sa povauje za mnostvo zhodnotených odpadov z obalov na úèely plnenia
povinností pod¾a odseku 2, pokia¾ prevádzkové a technické opatrenia v tomto zariadení zabezpeèujú, e sa
vytriedené mnostvo odpadov z obalov dostane do procesu zhodnotenia alebo recyklácie bez väèích strát.
(4) S opakovane pouite¾ným obalom, ktorý nie je
spôsobilý na opakované pouitie, sa nakladá ako s odpadom.
(5) Pri ustanovení miery zhodnocovania a miery recyklácie pod¾a prílohy è. 3 sa zoh¾adní podpora energetického zhodnocovania, ak sa z environmentálnych dôvodov a ekonomických dôvodov uprednostní pred
recykláciou.
§ 58
Povinnosti drite¾a odpadu z obalov,
ktoré nie sú súèasou komunálneho odpadu
(1) Pôvodca odpadu z obalov, ktorý nie je súèasou
komunálneho odpadu a pre ktoré nie je výrobcom obalov, ich môe odovzda iba osobe oprávnenej na zber
odpadov z obalov alebo do zariadenia na zhodnocovanie odpadov z obalov.
(2) Pôvodca odpadu z obalov pod¾a odseku 1 je povinný bez nároku na akúko¾vek formu odplaty mesaène,
do 25. dòa nasledujúceho mesiaca, ohlasova údaje
o materiálovom toku tohto odovzdaného odpadu koordinaènému centru pre prúd odpadov z obalov a z neobalových výrobkov. Pôvodca odpadu je na vyiadanie
povinný predloi koordinaènému centru pre prúd odpadov z obalov a z neobalových výrobkov do 30 dní odo
dòa doruèenia písomnej iadosti doklady preukazujúce správnos poskytnutých údajov. Tieto povinnosti
neplatia, ak údaje o materiálovom toku ohlási výrobcovi obalov, od ktorého nadobudol tieto obaly, ak tento
výrobca plní vyhradené povinnosti individuálne.
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(3) Ak koordinaèné centrum pre prúd odpadov z obalov a z neobalových výrobkov zistí, e pôvodca odpadu
z obalov nepostupuje v súlade s odsekmi 1 a 2, je povinné oznámi túto skutoènos inpekcii.
(4) Koordinaèné centrum pre prúd odpadov z obalov
a z neobalových výrobkov je povinné mnostvá, ktoré
mu boli ohlásené pod¾a odseku 2, rozdeli medzi organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly a výrobcov
obalov, ktorí plnia vyhradené povinnosti individuálne,
na základe ich trhového podielu pod¾a § 52 ods. 24; organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly a výrobca
obalov, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne,
sú oprávnení im pridelené mnostvá poui na preukázanie plnenia povinnosti uvedenej v § 54 ods. 1
písm. d).
§ 59
Povinnosti a práva organizácie
zodpovednosti výrobcov pre obaly
(1) Organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly,
zabezpeèujúca systém zdrueného nakladania s odpadmi z obalov je okrem povinností pod¾a § 28 ods. 4
povinná
a) zahrnú do tohto systému aj nakladanie s odpadmi
z neobalových výrobkov pod¾a siedmeho oddielu tejto èasti zákona,
b) zahrnú do tohto systému aj nakladanie s odpadmi
z obalov a odpadmi z neobalových výrobkov, ktoré sú
súèasou oddelene zbieraných zloiek komunálneho
odpadu, vrátane ich zberu,
c) zabezpeèi èinnosti pod¾a § 27 ods. 4 písm. f) a k)
prostredníctvom toho, kto vykonáva v obci triedený
zber.
(2) Organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly,
prevádzkujúca systém zdrueného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov,
oddelene vyzbieraných z komunálnych odpadov, môe
takú èinnos zabezpeèova v obci len na základe zmluvy
s obcou.
(3) Zmluva pod¾a odseku 2 musí okrem veobecných
náleitostí zmluvy obsahova najmä
a) popis systému triedeného zberu vrátane poiadaviek na výkon èinností triedeného zberu,
b) spôsob zisovania podielu odpadov z obalov a odpadu z neobalových výrobkov v oddelene vyzbieraných
zlokách komunálnych odpadov; uvedené zisovanie sa uskutoèòuje na náklady tejto organizácie zodpovednosti výrobcov,
c) spôsob a formu preukazovania materiálového toku
odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov,
d) podmienky uskutoèòovania informaèných aktivít
na území obce,
e) výku nákladov na triedený zber v obci.
(4) Zmluva medzi organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly a tým, kto vykonáva triedený zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov v obci,
sa uzatvára v rozsahu výky nákladov dohodnutých
v zmluve pod¾a odseku 2, pri dodraní bených obchodných zvyklostí, a obsahuje najmä
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a) dohodu o pecifikácii nákladov na triedený zber, ich
výke, podmienkach úhrad a spôsob fakturácie,
b) spôsob verifikovania mnostva oddelene vyzbieraných zloiek komunálneho odpadu a vykonaných
èinností v rámci triedeného zberu,
c) spôsob a formu preukazovania materiálového toku
odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov.

ru v obci pod¾a odseku 7 nemôu by v rozpore
s ustanovenými poiadavkami na triedený zber komunálneho odpadu.

(5) Organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly je
oprávnená vykonáva v obci, v ktorej bola ako zmluvný
partner urèená pod¾a § 31 ods. 12 písm. c), overenie
funkènosti a nákladovosti triedeného zberu obce (ïalej
len overenie funkènosti triedeného zberu) u toho, kto
vykonáva v tejto obci zber pod¾a odseku 1 písm. b),
s cie¾om zistenia primeranosti vynakladaných nákladov na triedený zber, prepravu, zhodnocovanie a recykláciu odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov nachádzajúcich sa v oddelene zbieraných zlokách
komunálnych odpadov.

§ 60

(6) Ten, kto vykonáva v obci pod¾a odseku 5 zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov patriacich medzi oddelene vyzbierané zloky komunálneho odpadu, je povinný pri overovaní funkènosti
triedeného zberu umoni jeho výkon a poskytnú súèinnos organizácii zodpovednosti výrobcov pre obaly,
ktorá vykonáva overenie funkènosti triedeného zberu.
(7) Organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly je
oprávnená na základe vykonaného overenia funkènosti
triedeného zberu pod¾a odseku 5 navrhova obci a tomu, kto vykonáva na jej území triedený zber, zmeny
systému triedeného zberu pod¾a odseku 1 písm. b) za
úèelom zlepenia jeho funkènosti.
(8) Ak obec alebo ten, kto vykonáva v obci triedený
zber komunálneho odpadu, neuskutoèní zmeny v systéme triedeného zberu navrhnuté pod¾a odseku 7, je
organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly oprávnená uhrádza tomu, kto v tejto obci vykonáva triedený
zber, iba náklady zodpovedajúce výke obvyklých nákladov v príslunom regióne; náklady presahujúce výku obvyklých nákladov v príslunom regióne je povinná tejto osobe uhradi obec.
(9) Organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly je
oprávnená vykonáva priebenú kontrolu skutoèného
zloenia oddelene zbieranej zloky komunálneho odpadu v zbernej nádobe pre òu urèenej; ak zistí, e jej obsah zahàòa inú zloku komunálneho odpadu, ne pre
akú je zberná nádoba urèená, v rozsahu viac ako 50 %,
za nakladanie s takto vyzbieranou zlokou komunálneho odpadu v uvedenej zbernej nádobe nezodpovedá
táto organizácia zodpovednosti výrobcov.
(10) Návrhy na zlepenie funkènosti triedeného zbe76

Piaty oddiel
Vozidlá a staré vozidlá

Základné ustanovenia
(1) Tento oddiel sa vzahuje na vozidlá a na staré vozidlá vrátane ich èastí a materiálov bez oh¾adu na to,
aká údrba a aké opravy sa vykonávali na vozidle poèas
jeho pouívania, ako aj bez oh¾adu na to, èi je vybavené
èasami, ktoré dodal výrobca vozidla, alebo inými èasami, ktorých pouitie ako náhradných súèiastok je
v súlade s osobitnými predpismi76) na údrbu alebo opravu motorových vozidiel.
(2) Ak v tomto oddiele zákona nie je uvedené inak,
vzahujú sa na spracovanie starých vozidiel, na nakladanie s nimi a na nakladanie s odpadmi zo spracovania
starých vozidiel veobecné ustanovenia tohto zákona.
(3) Na trojkolesové motorové vozidlá sa nevzahujú
ustanovenia § 61, § 64 ods. 2 písm. c) a § 65 ods. 1
písm. l) a n).
(4) Na peciálne jednoúèelové vozidlá77) sa nevzahuje § 65 ods. 1 písm. h) a m).
(5) Vozidlo na úèely tohto zákona je vozidlo kategórie
M1 alebo N1,78) ako aj trojkolesové motorové vozidlo
okrem motorových trojkoliek.79)
(6) Staré vozidlo je vozidlo, ktoré sa stalo odpadom.
(7) Kompletné staré vozidlo na úèely tohto zákona je
staré vozidlo, ktorého hmotnos je najmenej 90 %
z hmotnosti vozidla pri jeho uvedení na trh a ktoré obsahuje motor, prevodovku, nápravu, karosériu, batériu alebo akumulátor a katalyzátor, ak boli súèasou
vozidla pri jeho uvedení na trh Slovenskej republiky.
(8) Drite¾ starého vozidla je osoba, u ktorej sa staré
vozidlo nachádza.
(9) Výrobca vozidiel je výrobca80) alebo zástupca výrobcu.81)
(10) Uvedenie vozidla na trh Slovenskej republiky na
úèely tohto zákona je okamih, keï prvýkrát odplatne
alebo bezodplatne prejde vozidlo z etapy výroby, cezhraniènej prepravy z iného èlenského tátu do Slovenskej republiky alebo dovozu do etapy distribúcie alebo
pouívania.
(11) Prevencia sú opatrenia smerujúce k zníeniu

) Nariadenie Komisie (ES) è. 461/2010 o uplatòovaní èlánku 101 ods. 3 Zmluvy na niektoré kategórie vertikálnych dohôd a zosúladených postupov v sektore motorových vozidiel.
77
) § 8 ods. 1 písm. b) nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 140/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schva¾ovaní
motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek urèených pre tieto vozidlá v znení neskorích predpisov.
78
) Príloha è. 1 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky è. 140/2009 Z. z.
79
) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) è. 168/2013 z 15. januára 2013 o schva¾ovaní a doh¾ade nad trhom dvoj- alebo trojkolesových vozidiel a tvorkoliek (U. v. EÚ L 60, 2. 3. 2013).
80
) § 2 písm. ab) zákona è. 725/2004 Z. z.
81
) § 2 písm. ac) zákona è. 725/2004 Z. z.
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mnostva a kodlivosti starých vozidiel, ich materiálov
a látok pre ivotné prostredie.
(12) Zber starých vozidiel je ich zhromaïovanie pred
odovzdaním spracovate¾ovi starých vozidiel.

c)

(13) Spracovate¾ starých vozidiel je podnikate¾, ktorému bola udelená autorizácia na spracovanie starých
vozidiel.

d)

(14) Spracovanie starých vozidiel je èinnos nasledujúca po tom, ako bolo staré vozidlo odovzdané spracovate¾ovi starých vozidiel na odstránenie zneèistenia,
rozobratie, rozdelenie, zorotovanie, zhodnotenie alebo
na prípravu na znekodnenie odpadov zo rotovacieho
zariadenia vrátane iných èinností vykonávaných na
úèely zhodnotenia alebo znekodnenia starých vozidiel
alebo ich èastí.
(15) Recyklácia starých vozidiel je opätovné spracovanie odpadových materiálov zo spracovania starých
vozidiel alebo ich èastí vo výrobnom procese na pôvodný úèel alebo na iné úèely okrem energetického zhodnocovania.

e)

f)
g)

(16) Opätovné pouitie èastí a súèiastok starých vozidiel je akýko¾vek úkon, následkom ktorého sa èasti
a súèiastky starých vozidiel pouijú na rovnaký úèel,
na aký boli vyrobené.
(17) Separaèné zariadenie je zariadenie, ktoré sa pouíva na delenie na èasti alebo rozdelenie starých vozidiel vrátane zariadenia pouívaného na úèely priameho
získavania opätovne vyuite¾ného kovového odpadu.
(18) Hospodárski operátori sú výrobcovia vozidiel,
distribútori, osoby oprávnené vykonáva zber starých
vozidiel, poisovne, ktoré poisujú motorové vozidlá,
osoby oprávnené na zhodnocovanie, recyklovanie starých vozidiel a iné osoby oprávnené na spracovanie starých vozidiel vrátane ich súèiastok a materiálov.
(19) Informácie o rozobratí sú vetky informácie potrebné na správne a environmentálne vhodné spracovanie starých vozidiel.
(20) Urèené parkovisko je parkovacia plocha prevádzkovaná osobou, ktorá je oprávnená na zber starých vozidiel, alebo spracovate¾om starých vozidiel, prièom parkovacia plocha bola urèená za urèené
parkovisko prísluným orgánom tátnej správy odpadového hospodárstva na základe ich iadosti.
§ 61
Povinnosti výrobcu vozidiel
(1) Výrobca vozidiel je v súlade s povinnosami pod¾a
§ 27 ods. 4 povinný
a) pouíva kódovanie na u¾ahèenie identifikácie èastí
vozidiel, materiálov v nich pouívaných a vybavenia
v nich pouívaného, ktoré sú vhodné na opätovné
pouitie alebo zhodnocovanie,
b) nepouíva pri výrobe vozidiel materiály a súèiastky
82

h)
i)

j)
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a neuvádza na trh vozidlá pozostávajúce z materiálov a súèiastok, ktoré obsahujú aké kovy, okrem
ustanovených prípadov [§ 105 ods. 3 písm. n)],
nepouíva pri výrobe vozidiel také materiály, èasti
a kontrukèné prvky, ktorých pouitie je dôsledkom
nesplnenia povinnosti pod¾a osobitného predpisu,82)
zabezpeèi zber starých vozidiel od koneèných pouívate¾ov na celom území Slovenskej republiky najmenej v rozsahu jedného zariadenia na zber starých
vozidiel v kadom okrese,
zabezpeèi, aby osoba prevádzkujúca zariadenie na
zber starých vozidiel,
1. neodmietla prevzia staré vozidlo od jeho drite¾a,
2. prevzala staré vozidlo bez poadovania poplatku,
ak je staré vozidlo kompletné,
zabezpeèi odovzdanie vyzbieraných starých vozidiel
pod¾a písmena d) spracovate¾ovi starých vozidiel,
ktorý spåòa podmienky tohto zákona,
publikova informácie o
1. návrhu vozidiel a ich èastí z h¾adiska monosti
zhodnocovania starých vozidiel a ich èastí vrátane spôsobov recyklácie,
2. rozvoji a optimalizácii moností a spôsobov opätovného pouitia starých vozidiel, ich èastí a kontrukèných prvkov, ako aj ich zhodnocovania vrátane recyklácie, pokroku, ktorý sa dosiahol
v súvislosti s nárastom objemu zhodnocovania
a recyklovania èastí a kontrukèných prvkov starých vozidiel, s cie¾om zniovania mnostva odpadu zo spracovania starých vozidiel urèeného na
znekodnenie,
3. environmentálne vhodnom spracovaní starých
vozidiel, najmä o ich rozoberaní a odstránení
vetkých kvapalín a nebezpeèných èastí,
sprístupòova informácie uvedené v písmene g) potenciálnym kupujúcim vozidla spravidla v propagaènej literatúre,
poskytova spracovate¾ovi starých vozidiel informácie o environmentálne vhodnom spracovaní starých
vozidiel na technickom nosièi údajov alebo prostriedkami elektronickej komunikácie, a to do iestich mesiacov po uvedení na trh ním vyrábaného alebo dováaného nového typu vozidla,
informova koneèných pouívate¾ov vozidiel o potrebe ich odovzdania na spracovanie a dostupnosti
miest ich zberu.

(2) Potvrdenie o prevzatí zodpovednosti za nakladanie s odpadom pochádzajúcim z vozidla, ktoré je jednotlivo dovezeným vozidlom83) so znaèkou, ktorá sa zapisuje do osvedèenia o evidencii, ktorej majite¾ nie je
výrobcom vozidla so sídlom alebo trvalým pobytom na
území Slovenskej republiky, alebo jednotlivo vyrobeným vozidlom84) je na poiadanie osoby uvedenej v § 62
ods. 3 povinné vystavi koordinaèné centrum pre prúd
starých vozidiel. Ak koordinaèné centrum pre prúd starých vozidiel nie je zriadené, uvedené potvrdenie pre také
vozidlo vystaví ktorýko¾vek výrobca vozidiel.

) Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 34/2010 Z. z. o technických poiadavkách na vozidlá vzh¾adom na ich opätovnú vyuite¾nos,
recyklovate¾nos a zuitkovate¾nos.
83
) § 16 zákona è. 725/2004 Z. z.
84
) § 14 zákona è. 725/2004 Z. z.
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(3) Potvrdenie o prevzatí zodpovednosti za nakladanie s odpadom pochádzajúcim z vozidla, ktoré je jednotlivo dovezeným vozidlom83) s výrobnou znaèkou,
ktorá sa zapisuje do osvedèenia o evidencii, ktorej majite¾ je výrobcom vozidla so sídlom alebo trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, je na poiadanie
osoby uvedenej v § 62 ods. 3 povinný vystavi tento výrobca vozidla.
(4) Vystavenie a vydanie osvedèenia o evidencii
èas II k vozidlu výrobcom vozidla pod¾a osobitného
predpisu85) alebo prihlásenie vozidla do evidencie prostredníctvom elektronickej sluby zavedenej na tento
úèel pod¾a osobitného predpisu86) sa povauje za úkon,
ktorým výrobca vozidla potvrdzuje svoju zodpovednos
za plnenie povinností uvedených v odseku 1 vo vzahu
k tomuto vozidlu.
(5) Potvrdenie vystavené pod¾a odsekov 2 a 3 zakladá
zodpovednos toho, kto ho vystavil, za splnenie povinností uvedených v odseku 1 písm. d) a f) vo vzahu k tomuto vozidlu.
(6) Vystavenie potvrdenia pod¾a odsekov 2 a 4 môe
by za odplatu alebo bezodplatné. Ak je vystavenie tohto potvrdenia odplatné, výka odplaty nesmie presiahnu výku skutoèných nákladov na zabezpeèenie spracovania starého vozidla po odpoèítaní moných
výnosov zo spracovania starého vozidla, najviac vak
výku, ktorú uhrádza tento výrobca vozidla organizácii
zodpovednosti výrobcov pre vozidlá na zabezpeèenie
jeho spracovania.
(7) Ustanoveniami odseku 1 písm. h) a j) nie je dotknutá ochrana údajov pod¾a osobitných predpisov.20)
(8) Povinnosti výrobcu vozidla uvedené v odseku 1
písm. d) a f) sa uplatòujú aj na tie vozidlá, ktoré boli
uvedené na trh pred úèinnosou tohto zákona.
§ 62
Povinnosti a práva ïalích subjektov
(1) Povinnosti výrobcu vozidiel uvedené v § 61 ods. 1
písm. g) sa primerane vzahujú aj na výrobcu èastí vozidiel, výrobcu materiálov v nich pouívaných a výrobcu
vybavenia v nich pouívaného.
(2) Výrobca èastí vozidiel, ktoré sú pouité vo vozidlách, je povinný bezodkladne na iados spracovate¾a
starých vozidiel poskytnú mu na technickom nosièi
alebo prostriedkami elektronickej komunikácie informácie týkajúce sa rozoberania, znekodòovania a testovania súèiastok, ktoré sa môu opätovne poui.
(3) Osoba, ktorá iada o schválenie jednotlivo vyrobeného vozidla,87) a osoba, ktorá iada o schválenie jednotlivo dovezeného vozidla,88) je povinná zabezpeèi vystavenie potvrdenia pod¾a § 61 ods. 2 a 3 pre toto
vozidlo.
(4) Osoby uvedené v odsekoch 1 a 2 a prevádzkovate¾
85

)
)
87
)
88
)
89
)
86

§
§
§
§
§
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zariadenia na zhodnocovanie odpadov alebo zariadenia
na znekodòovanie odpadov pochádzajúcich zo spracovania starých vozidiel sú povinné na poiadanie poskytnú potrebnú súèinnos výrobcovi vozidiel pri plnení jeho povinností pod¾a § 61 ods. 1 písm. g) druhý bod.
(5) Ustanoveniami odsekov 1, 2 a 4 nie je dotknutá
ochrana údajov pod¾a osobitných predpisov.20)
(6) Zakazuje sa rozoberanie starých vozidiel; uvedený zákaz sa nevzahuje na spracovate¾a starých vozidiel.
§ 63
Povinnosti drite¾a starého vozidla
(1) Drite¾ starého vozidla je povinný bezodkladne zabezpeèi odovzdanie starého vozidla osobe vykonávajúcej zber starých vozidiel alebo spracovate¾ovi starých
vozidiel.
(2) Vyradenie starého vozidla z evidencie vozidiel sa
uskutoèòuje postupom pod¾a osobitného predpisu.89)
§ 64
Zber starých vozidiel
(1) Zber starých vozidiel môe vykonáva spracovate¾
starých vozidiel v rozsahu udelenej autorizácie pod¾a
§ 89 ods. 1 tretieho bodu alebo ten, kto má súhlas na
prevádzkovanie zariadenia na zber starých vozidiel
pod¾a § 97 ods. 1 písm. d) a uzavretú zmluvu so spracovate¾om starých vozidiel.
(2) Osoba oprávnená na zber starých vozidiel je
okrem povinností pod¾a § 14 a 16 povinná
a) vies a uchováva evidenciu o prevzatých starých vozidlách a uchováva ohlasované údaje,
b) ohlasova ustanovené údaje z evidencie pod¾a písmena a) tvrroène príslunému orgánu tátnej
správy odpadového hospodárstva,
c) prevzia kadé staré vozidlo od jeho drite¾a; ak ide
o kompletné staré vozidlo, tak bez poadovania poplatku alebo inej sluby,
d) vystavi pri prevzatí starého vozidla potvrdenie
o prevzatí starého vozidla na spracovanie a jeden
exemplár odovzda drite¾ovi starého vozidla,
e) vykonáva zber výhradne na úèel prepravy starých
vozidiel na ich spracovanie k spracovate¾ovi starých
vozidiel okrem prípadu, ak zber vykonáva sám spracovate¾ starých vozidiel,
f) odovzda spracovate¾ovi starých vozidiel, ktorý spåòa podmienky tohto zákona, kadé odobrané staré
vozidlo do 30 dní,
g) vykonáva zber starých vozidiel výluène v zariadení,
ktoré je zriadené a prevádzkované tak, aby nedochádzalo k ohrozeniu alebo pokodeniu ivotného prostredia ani k odcudzeniu starých vozidiel alebo ich
èastí,

5 ods. 8, 13 a 19 a § 6 ods. 5, 7 a 9 zákona è. 725/2004 Z. z.
5 ods. 26 a § 6 ods. 16 zákona è. 725/2004 Z. z.
14 ods. 9 a 10 zákona è. 725/2004 Z. z.
16a ods. 1, 2, 7, 9, 15 a 17 a § 16b ods. 2, 3, 7, 8 a 13 zákona è. 725/2004 Z. z.
120 zákona è. 8/2009 Z. z. v znení neskorích predpisov.
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h) prevzia od drite¾a starého vozidla tabu¾ku s evidenèným èíslom, osvedèenie o evidencii èas I,
osvedèenie o evidencii èas II a bezodkladne znehodnoti tabu¾ku s evidenèným èíslom a zabezpeèi jej
úplné spracovanie,
i) zasla po prevzatí starého vozidla na spracovanie
v elektronickej forme orgánu policajného zboru údaje o odovzdaní starého vozidla na jeho spracovanie
a následne mu doruèi osvedèenie o evidencii èas I
a èas II,
j) vykonáva pri evidenèných úkonoch previerku osôb,
dokladov a vozidiel vo verejne prístupných pátracích
informaèných systémoch Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo vnútra).
§ 65
Povinnosti spracovate¾a starých vozidiel
(1) Spracovate¾ starých vozidiel je povinný okrem povinností pod¾a § 14 a 17
a) spracováva staré vozidlá v súlade s udeleným súhlasom a dodriava poiadavky ustanovené v autorizácii na spracovanie starých vozidiel,
b) ma uzavretú zmluvu o spracovaní starých vozidiel
s výrobcom vozidiel alebo príslunou organizáciou
zodpovednosti výrobcov pre vozidlá,
c) voli pri výstavbe zariadenia na spracovanie starých
vozidiel alebo pri jeho modernizácii najlepie dostupné techniky s prihliadnutím na primeranos výdavkov na ich obstaranie a prevádzku,
d) uvádza do prevádzky a prevádzkova stroje a zariadenia na spracovanie starých vozidiel v súlade
s platnou dokumentáciou, s podmienkami urèenými
v udelenom súhlase a v súlade s udelenou autorizáciou,
e) vies prevádzkovú dokumentáciu o spracovaní starých vozidiel,
f) vies evidenciu èastí a súèiastok, ktoré sa pouijú na
opätovné pouitie,
g) naklada so starým vozidlom tak, aby bolo predovetkým zbavené látok nebezpeèných pre ivotné
prostredie, a vykona ïalie opatrenia na zníenie
negatívnych vplyvov na ivotné prostredie,
h) zabezpeèi úplné spracovanie starého vozidla v lehote do jedného roka od jeho prevzatia na spracovanie
vrátane zabezpeèenia opätovného pouitia èastí
a súèiastok starého vozidla a zhodnotenia odpadov
zo spracovania starých vozidiel, najmä recyklácie
starých vozidiel, ako aj znekodnenia nevyuite¾ných zvykov,
i) prednostne odobra pouitú automobilovú batériu
a akumulátor, ak je súèasou tohto starého vozidla
a zabezpeèi ich odovzdanie spracovate¾ovi pouitých batérií a akumulátorov urèenému v zmluve
pod¾a písmena b),
j) odobra pouité prevádzkové kvapaliny a odovzda
osobe oprávnenej na nakladanie s nimi urèenej
v zmluve pod¾a písmena b),
k) ohlasova koordinaènému centru pre prúd pouitých batérií a akumulátorov mnostvo odobratých
pouitých batérií a akumulátorov pod¾a písmena i),
ich èlenenie pod¾a § 42 ods. 3 a názov spracovate¾a
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pouitých batérií a akumulátorov, ktorému ich odovzdal,
l) zabezpeèi pri svojej èinnosti dodranie poiadaviek
na recykláciu, opätovné pouitie èastí a súèiastok
starých vozidiel a zhodnocovania odpadov zo spracovania starých vozidiel ustanovených vykonávacím
predpisom [§ 105 ods. 3 písm. n)],
m) zabezpeèi pri svojej èinnosti dodranie ustanovených záväzných limitov a termínov uvedených v prílohe è. 3 na opätovné pouitie èastí starých vozidiel
a zhodnocovanie odpadov zo spracovania starých
vozidiel vrátane recyklácie starých vozidiel,
n) prevzia vo svojej prevádzke na spracovanie kadé
staré vozidlo od jeho drite¾a; ak ide o kompletné staré vozidlo, tak bez poadovania poplatku alebo inej
sluby,
o) vystavi pri prevzatí starého vozidla potvrdenie
o prevzatí starého vozidla na spracovanie [§ 105
ods. 3 písm. n)] a jeden exemplár odovzda osobe, od
ktorej staré vozidlo prevzal; uvedená povinnos sa
neuplatní, ak staré vozidlo preberá od osoby oprávnenej na zber starých vozidiel,
p) publikova informácie uvedené v § 61 ods. 1 písm. g)
druhý a tretí bod,
q) poskytnú na poiadanie potrebnú súèinnos výrobcovi vozidiel pri plnení jeho povinností pod¾a § 61
ods. 1 písm. g) druhý a tretí bod,
r) vies a uchováva evidenciu o spracovaní starých vozidiel,
s) ohlasova ustanovené údaje z evidencie pod¾a písmena r) príslunému orgánu tátnej správy odpadového hospodárstva a výrobcovi vozidiel a organizácii
zodpovednosti výrobcov pre vozidlá, s ktorými má
uzavretú zmluvu, a uchováva ohlasované údaje,
t) plni povinnosti pôvodcu odpadu vo vzahu k ním
produkovaným odpadom,
u) prevzia od drite¾a starého vozidla tabu¾ku s evidenèným èíslom, osvedèenie o evidencii èas I,
osvedèenie o evidencii èas II a bezodkladne znehodnoti tabu¾ku s evidenèným èíslom a zabezpeèi jej
úplné spracovanie,
v) po prevzatí starého vozidla na spracovanie zasla
v elektronickej forme orgánu policajného zboru údaje o spracovaní starého vozidla a následne mu doruèi osvedèenie o evidencii èas I a èas II,
w) vykonáva pri evidenèných úkonoch previerku osôb,
dokladov a vozidiel vo verejne prístupných pátracích
informaèných systémoch ministerstva vnútra.
(2) Ustanoveniami odseku 1 písm. p) a q) nie je dotknutá ochrana údajov pod¾a osobitných predpisov.20)
§ 66
Urèené parkovisko
(1) Urèené parkovisko urèuje prísluný orgán tátnej
správy odpadového hospodárstva na základe písomnej
iadosti osoby, ktorej bol vydaný súhlas na zber starých vozidiel pod¾a § 97 ods. 1 písm. d) alebo na spracovanie starých vozidiel pod¾a § 97 ods. 1 písm. c); ak je
iados o urèenie urèeného parkoviska súèasou iadosti o vydanie súhlasu na zber starých vozidiel alebo

Strana 1132

Zbierka zákonov è. 79/2015

na spracovanie starých vozidiel, tento orgán môe urèené parkovisko urèi v rozhodnutí, ktorým súhlas na
zber starých vozidiel alebo na spracovanie starých vozidiel vydáva.
(2) Urèené parkovisko musí by zriadené a prevádzkované tak, aby nedochádzalo k ohrozeniu alebo pokodeniu ivotného prostredia ani k odcudzeniu vozidiel alebo ich èastí.
(3) Prevádzkovate¾ urèeného parkoviska je povinný
a) zriadi a prevádzkova urèené parkovisko pod¾a odseku 2,
b) vies evidenciu o vozidlách prevzatých a odovzdaných na urèené parkovisko,
c) vykonáva pri evidenèných úkonoch previerku vozidiel vo verejne prístupných pátracích informaèných
systémoch ministerstva vnútra.
(4) Prevádzkovate¾ urèeného parkoviska je oprávnený poadova úhradu ekonomicky oprávnených nákladov súvisiacich s dopravou vozidla a jeho umiestnením
na urèenom parkovisku od
a) drite¾a vozidla,90)
b) osoby, ktorá rozhodla o umiestnení vozidla na urèené parkovisko, ak sa jeho drite¾a nepodarilo zisti
alebo ak jeho drite¾ neexistuje.
(5) Prevzatie starého vozidla z urèeného parkoviska
a spracovanie starého vozidla sú povinní zabezpeèi
a) výrobca vozidla, ktorý vystavil potvrdenie pod¾a § 61
ods. 2 alebo 3,
b) výrobca vozidla, ktorý vystavil a vydal osvedèenie
o evidencii èas II k vozidlu alebo vykonal prihlásenie vozidla do evidencie pod¾a § 61 ods. 6,
c) koordinaèné centrum pre prúd starých vozidiel, ak
vystavilo potvrdenie pod¾a § 61 ods. 2.
§ 67
Umiestnenie vozidla na urèené parkovisko
a súvisiace povinnosti drite¾a vozidla
(1) Drite¾ vozidla90) je povinný
a) zabezpeèi na vlastné náklady odstránenie vozidla
z miesta, na ktorom pokodzuje alebo ohrozuje ivotné prostredie alebo naruuje estetický vzh¾ad obce èi
osobitne chránenej èasti prírody a krajiny91) a
b) umiestni a uchováva vozidlo tak, aby nepokodzovalo alebo neohrozovalo ivotné prostredie, aby sa
zachoval estetický vzh¾ad obce alebo osobitne chránenej èasti prírody a krajiny.
(2) Ak drite¾ vozidla nesplní povinnos uvedenú
v odseku 1 písm. a) a vozidlo pokodzuje ivotné prostredie, uplatní sa postup pod¾a odsekov 3 a 4.
(3) Vozidlo pod¾a odseku 2 je povinný odstráni a následne umiestni na urèené parkovisko
a) správca cesty, ak sa vozidlo odstraòuje z cesty alebo
verejného priestranstva,
b) obec so súhlasom vlastníka nehnute¾nosti, z ktorej
sa vozidlo odstraòuje, ak ide o iné miesto ne pod¾a
písmena a) alebo
90

) § 2 ods. 2 písm. c) zákona è. 8/2009 Z. z.
) § 2 ods. 2 písm. o) zákona è. 543/2002 Z. z.
92
) § 113 zákona è. 8/2009 Z. z. v znení neskorích predpisov.
91
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c) vlastník nehnute¾nosti uvedenej v písmene b), ak
nedal súhlas na odstránenie vozidla obcou.
(4) Osoba povinná pod¾a odseku 3 bezodkladne po
zistení, e ide o prípad pod¾a odseku 2, zabezpeèí splnenie povinnosti pod¾a odseku 3; náklady s tým spojené je
povinný uhradi drite¾ tohto vozidla. O odstránení
a umiestnení vozidla na urèené parkovisko ten, kto
túto èinnos vykonal, bezodkladne písomne upovedomí
a) drite¾a vozidla, ak je známy, a súèasne ho oboznámi
aj s dôsledkami jeho neèinnosti,
b) vlastníka vozidla, ak je známy, a nie je drite¾om tohto vozidla, o skutoènosti pod¾a písmena a) a dôsledkoch neèinnosti drite¾a vozidla,
c) prísluný orgán tátnej správy odpadového hospodárstva,
d) obec, s výnimkou prípadu, ak povinnos pod¾a odseku 3 a tohto odseku plní obec sama.
(5) Ak je drite¾ vozidla známy a ak si do jedného mesiaca od jeho upovedomenia neprevezme vozidlo z urèeného parkoviska a súèasne ho v tejto lehote neprevezme ani vlastník vozidla, ktorý nie je drite¾om tohto
vozidla, bezodkladne po uplynutí tejto lehoty prísluný
orgán tátnej správy odpadového hospodárstva zaène
konanie o tom, èi vlastníctvo k vozidlu nadobúda tát.
Ak prísluný orgán odpadového hospodárstva rozhodne o tom, e vlastníctvo k vozidlu nadobúda tát, vlastníkom vozidla sa tát stáva dòom nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
(6) Ak prísluný orgán tátnej správy odpadového
hospodárstva v rámci konania rozhodne o tom, e
vlastníctvo k vozidlu nenadobúda tát, v rozhodnutí
zároveò urèí, e vozidlo je starým vozidlom.
(7) Ten, koho vozidlo nadobudol pod¾a odseku 5 tát,
má nárok na náhradu vo výke rozdielu ceny vozidla
urèenej ku dòu, keï sa tát stal vlastníkom vozidla,
a súètu nákladov spojených s urèením tejto ceny, trov
konania pod¾a odseku 5 a neuhradených nákladov
spojených s postupom pod¾a odseku 4, ktoré príslunému orgánu tátnej správy odpadového hospodárstva
oznámil ten, kto tieto náklady vynaloil. Uvedený nárok
na náhradu mono uplatni na príslunom orgáne tátnej správy odpadového hospodárstva, ktorý vydal rozhodnutie pod¾a odseku 5, a to do jedného roka odo dòa
právoplatnosti tohto rozhodnutia.
(8) Ten, komu drite¾ vozidla neuhradil náklady spojené s postupom pod¾a odseku 4, môe nárok na náhradu týchto nákladov uplatni na príslunom orgáne
tátnej správy odpadového hospodárstva, ktorý vydal
rozhodnutie pod¾a odseku 5, a to do jedného roka odo
dòa právoplatnosti tohto rozhodnutia a vo výke nákladov oznámených pod¾a odseku 7; uspokojením tohto
nároku sa povinnos drite¾a vozidla uhradi náklady
pod¾a odseku 4 povauje za splnenú.
(9) Ak sa drite¾a vozidla ani vlastníka vozidla, ktorý
nie je drite¾om tohto vozidla, nepodarilo jednoznaène
urèi ani zisovaním s pomocou orgánu Policajného
zboru92) z dôvodu, e to neumoòuje evidenèné èíslo vo-
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zidla ani identifikaèné èíslo vozidla VIN, postup pod¾a
odsekov 5 a 8 sa neuplatní a prísluný orgán tátnej
správy odpadového hospodárstva rozhodnutím urèí, e
vozidlo je starým vozidlom.
(10) Ak drite¾ vozidla nesplní povinnos uvedenú
v odseku 1 písm. a) a vozidlo ohrozuje ivotné prostredie alebo naruuje estetický vzh¾ad obce èi osobitne
chránenej èasti prírody a krajiny, osoba uvedená v odseku 3 vyzve takého drite¾a vozidla na splnenie povinnosti pod¾a odseku 1 písm. a). O tejto výzve osoba uvedená v odseku 3 informuje vlastníka vozidla, ak nie je
zároveò drite¾om tohto vozidla.
(11) Ak po uplynutí 60 dní od výzvy pod¾a odseku 10
drite¾ vozidla nevykoná nápravu, uplatní sa postup
pod¾a odsekov 3 a 9.
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iesty oddiel
Pneumatiky a odpadové pneumatiky
§ 69
Základné ustanovenia
(1) Tento oddiel sa vzahuje na pneumatiky, ktoré
boli na trh Slovenskej republiky uvedené samostatne
alebo na kolesách motorových vozidiel95) a nemotorových vozidiel96) bez oh¾adu na ich výrobnú znaèku a dátum ich uvedenia na trh, ako aj na pouité pneumatiky
pre motorové a nemotorové vozidlá, ktoré boli uvedené
na trh Slovenskej republiky ich cezhraniènou prepravou z iného èlenského tátu do Slovenskej republiky
alebo dovozom na úèel ich protektorovania a na nakladanie s odpadovými pneumatikami.

(12) Ustanovenia odsekov 1 a 8 platia rovnako aj
v prípade, ak sa o vyradení vozidla z evidencie vozidiel
koná bez iadosti jeho drite¾a.93)

(2) Ak v tomto oddiele nie je ustanovené inak, vzahujú sa na pneumatiky pod¾a odseku 1 a na nakladanie
s odpadovými pneumatikami veobecné ustanovenia
tohto zákona.

§ 68

(3) Pneumatika na úèely tohto zákona je súèas sústavy kolesa, urèeného pre motorové vozidlá a nemotorové vozidlá, vyrobená z prírodného kauèuku alebo
syntetického kauèuku bez ráfikov. Pneumatikou je aj
protektorovaná pneumatika.

Rozhodnutie o neexistencii vozidla
(1) Drite¾ vozidla, ktoré prestalo existova pred jeho
vyradením z evidencie vozidiel pod¾a osobitného predpisu,89) alebo drite¾ vozidla, ktorý nevie preukáza, ako
naloil s vozidlom, ktoré pod¾a jeho tvrdenia u neexistuje, je oprávnený na úèely takého vyradenia poda príslunému orgánu tátnej správy odpadového hospodárstva iados o vydanie rozhodnutia o neexistencii
vozidla.
(2) iadate¾ je povinný po podaní iadosti pod¾a odseku 1 zaplati príspevok do Environmentálneho fondu.94)
(3) Prísluný orgán tátnej správy odpadového hospodárstva na základe iadosti pod¾a odseku 1 a po zaplatení príspevku do Environmentálneho fondu vydá
rozhodnutie o neexistencii vozidla, ak v konaní zásadným spôsobom nevznikla odôvodnená pochybnos
o neexistencii vozidla ani o pravdivosti iadate¾om
uvádzaných údajov o dôvodoch neexistencie vozidla,
v opaènom prípade konanie zastaví.
(4) Rozhodnutie o neexistencii vozidla obsahuje
a) identifikaèné údaje iadate¾a,
b) identifikaèné údaje o vozidle vrátane údaja o kategórii vozidla,
c) podané vysvetlenie o dôvode neexistencie vozidla,
d) údaj o tom, e v konaní nedolo k spochybneniu iadate¾om uvádzaných údajov o dôvodoch neexistencie vozidla.
(5) Ak drite¾ nadobudne neexistujúce vozidlo dedením, odsek 2 sa na neho nevzahuje.
93
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121 ods. 3 zákona è. 8/2009 Z. z.
3 písm. u) zákona è. 587/2004 Z. z.
2 ods. 2 písm. l) zákona è. 8/2009 Z. z.
2 ods. 2 písm. m) zákona è. 8/2009 Z. z.

(4) Protektorovaná pneumatika je pneumatika, ktorej opotrebované èasti boli obnovené studenou metódou protektorovania alebo teplou metódou protektorovania.
(5) Odpadová pneumatika je pneumatika, ktorá je
odpadom.
(6) Výrobca pneumatík je fyzická osoba  podnikate¾
alebo právnická osoba, ktorá v rámci svojej podnikate¾skej èinnosti bez oh¾adu na pouitú techniku predaja,
vrátane predaja na základe zmluvy uzatváranej na dia¾ku, uvádza pneumatiky na trh Slovenskej republiky.
Za výrobcu pneumatík sa nepovauje osoba, ktorá
v rámci svojej podnikate¾skej èinnosti dodáva pre výrobu motorových vozidiel alebo nemotorových vozidiel
pneumatiky, ktoré boli následne namontované na tieto
vozidlá ako súèas tandardnej výbavy.
(7) Uvedenie pneumatiky na trh sa na úèely tohto zákona rozumie prvé dodanie pneumatiky z etapy výroby,
protektorovania a cezhraniènej prepravy z iného èlenského tátu do Slovenskej republiky alebo dovozu
z iného ako èlenského tátu do Slovenskej republiky do
etapy distribúcie, spotreby alebo pouívania na trhu
Slovenskej republiky v rámci podnikate¾skej èinnosti
za poplatok alebo bezplatne.
(8) Spätný zber odpadových pneumatík je bezplatný
zber odpadovej pneumatiky distribútorom pneumatík
od jej drite¾a bez podmienky viazania na kúpu novej
pneumatiky alebo iného tovaru.
(9) Distribútor pneumatík je fyzická osoba  podnikate¾ alebo právnická osoba so sídlom alebo miestom
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podnikania na území Slovenskej republiky, ktorá poskytuje pneumatiky v rámci svojej podnikate¾skej èinnosti koneènému pouívate¾ovi samostatne alebo ako
súèas servisu; za distribútora pneumatík sa povauje
aj ten, kto vykonáva výmenu pneumatík bez ich predaja.
(10) Trhový podiel výrobcu pneumatík pre prísluný
kalendárny rok sa vypoèíta ako podiel mnostva ním
uvedených pneumatík na trh v predchádzajúcom kalendárnom roku a celkového mnostva pneumatík uvedených na trh v predchádzajúcom kalendárnom roku;
mnostvo pneumatík sa vyjadruje v hmotnostných jednotkách.
§ 70
Povinnosti výrobcu pneumatík
Výrobca pneumatík je v súlade s povinnosami uvedenými v § 27 ods. 4 povinný zabezpeèi
a) nakladanie s odpadovými pneumatikami vyzbieranými v príslunom kalendárnom roku v Slovenskej
republike v rozsahu svojho trhového podielu pre prísluný kalendárny rok,
b) spätný zber odpadových pneumatík prostredníctvom distribútora pneumatík,
c) prevzatie odpadových pneumatík vyzbieraných
v rámci spätného zberu odpadových pneumatík,
d) odovzdanie odpadových pneumatík prevzatých pod¾a písmena c) prednostne do zariadenia na materiálové zhodnocovanie odpadových pneumatík, ktoré
spåòa podmienky pod¾a tohto zákona; ak nie je moný taký postup, tak ich odovzda do zariadenia na
energetické zhodnocovanie odpadových pneumatík,
ktoré spåòa podmienky pod¾a tohto zákona; tým nie
je dotknuté ustanovenie písmena e),
e) aby podiel materiálovo zhodnotených a podiel energeticky zhodnotených odpadových pneumatík z celkového mnostva odpadových pneumatík prevzatých v súlade s písmenom c) bol najmenej vo výke
podielov urèených v platnom programe Slovenskej
republiky; ak na prísluné obdobie nebol program
schválený, uplatòuje sa do jeho schválenia podiel
urèený v predolom platnom programe Slovenskej
republiky.
§ 71
Povinnosti distribútora pneumatík
(1) Distribútor pneumatík je povinný
a) zabezpeèi na svojich predajných miestach spätný
zber odpadových pneumatík, bez oh¾adu na výrobnú
znaèku a na dátum uvedenia pneumatík na trh, po
celú prevádzkovú dobu,
b) informova koneèných pouívate¾ov odpadových
pneumatík na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na mieste, ktoré je pri predaji pneumatík vidite¾né a pre verejnos prístupné, o monosti bezplatného spätného zberu,
c) zabezpeèi spätný zber odpadových pneumatík najmenej na jednom mieste v kadom okrese, ak distribuuje pneumatiky koneènému pouívate¾ovi výluène
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v rámci zásielkového obchodu vrátane elektronického predaja,
d) dohodnú s koneèným pouívate¾om náhradný èas
a spôsob prevzatia odpadových pneumatík, ak mnostvo odpadových pneumatík, ktoré mu odovzdáva koneèný pouívate¾, presahuje jeho skladové monosti,
e) odovzda vyzbierané odpadové pneumatiky preberané v súlade s § 70 písm. c) do zariadenia na zhodnocovanie odpadových pneumatík alebo zariadenia na
znekodòovania odpadových pneumatík,
f) ohlási k poslednému dòu prísluného kalendárneho tvrroka koordinaènému centru pre prúd odpadových pneumatík, ak je zriadené, a ministerstvu
mnostvo vyzbieraných odpadových pneumatík.
(2) Na distribútora pneumatík, ktorý poskytuje priamo
koneènému pouívate¾ovi pneumatiky pochádzajúce od
výrobcu pneumatík, ktorý nie je zapísaný v Registri výrobcov vyhradeného výrobku, prechádzajú vo vzahu
k týmto pneumatikám a odpadu z nich pochádzajúcemu
povinnosti výrobcu pneumatík pod¾a tohto zákona.
(3) Na vykonávanie spätného zberu odpadových pneumatík distribútorom pneumatík sa nevyaduje súhlas pod¾a § 97 ani registrácia pod¾a § 98.
§ 72
Povinnosti iných osôb
Koneèný pouívate¾ pneumatiky je povinný pneumatiku po tom, ako sa stala odpadovou pneumatikou,
odovzda distribútorovi pneumatík okrem odpadových
pneumatík umiestnených na kolesách starého vozidla
odovzdávaného osobe oprávnenej na zber starých vozidiel alebo spracovate¾ovi starých vozidiel.
Siedmy oddiel
Neobalové výrobky a odpad z nich
§ 73
Základné ustanovenia
(1) Tento oddiel sa vzahuje na neobalové výrobky
uvedené v odseku 3, ktoré sa uvádzajú na trh v Slovenskej republike, a na nakladanie s odpadom z nich, ktorý bude tvori súèas komunálneho odpadu.
(2) Ak v tomto oddiele nie je ustanovené inak, vzahujú sa na neobalové výrobky uvedené v odseku 3 a odpad z nich veobecné ustanovenia tohto zákona.
(3) Neobalový výrobok na úèely tohto zákona je výrobok [§ 105 ods. 3 písm. i)], ktorý nie je obalom alebo nie
je urèený na balenie a patrí do niektorej z nasledujúcich skupín výrobkov a odpad, z ktorého bude tvori súèas komunálneho odpadu,
a) výrobky z plastov pozostávajúcich z materiálu polyetyléntereftalát okrem surovín, predliskov a vlákien
urèených na priemyselné pouitie a výrobky z plastov pozostávajúcich z materiálu polyetylén, polypropylén, polystyrén, polyvinylchlorid alebo polyamid
okrem surovín, vlákien a výrobkov urèených na priemyselné pouitie,
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b) papier a lepenka, dovezené výrobky z papiera a lepenky vrátene polygrafických výrobkov okrem
1. hygienického a sanitárneho papiera,
2. výrobkov z papiera pouívaných na hygienické
a sanitárne úèely,
3. cigaretového papiera,
4. karbónového kopírovacieho papiera,
5. filtraèného papiera,
6. papiera a lepenky na výrobu dechtovaného alebo
asfaltovaného papiera,
7. cenín,
c) sklo vrátane tabu¾ového obloèného skla,
d) viacvrstvové kombinované materiály vyrobené na
báze lepenky.
(4) Výrobca neobalových výrobkov je osoba, ktorá
v rámci svojej podnikate¾skej èinnosti bez oh¾adu na
pouitú techniku predaja, vrátane predaja na základe
zmluvy uzatváranej na dia¾ku, uvádza na trh neobalový
výrobok.
(5) Uvedenie neobalového výrobku na trh je na úèely
tohto oddielu zákona prvé dodanie neobalového výrobku z etapy výroby, cezhraniènej prepravy z iného èlenského tátu do Slovenskej republiky alebo dovozu
z iného ako èlenského tátu do Slovenskej republiky do
etapy distribúcie, spotreby alebo pouívania na trhu
Slovenskej republiky v rámci podnikate¾skej èinnosti
za poplatok alebo bezplatne.
(6) Za priemyselné pouitie surovín, predliskov, vlákien alebo výrobkov sa na úèely tohto oddielu zákona
povauje ich pevné zapracovanie do iného charakterovo odliného výrobku, ktorého sa stávajú neoddelite¾nou súèasou, ich zabudovanie do kontrukcie alebo
ich pouitie ako komponentov alebo dielcov urèených
na montá alebo skladanie iných výrobkov.
(7) Zberový podiel pre odpady z neobalových výrobkov, ktoré sú súèasou komunálnych odpadov pre prísluný kalendárny rok, je súèin celkového mnostva
vyzbieraných odpadov z neobalových výrobkov z komunálnych odpadov v Slovenskej republike v predchádzajúcom kalendárnom roku a trhového podielu výrobcu
neobalových výrobkov za predchádzajúci kalendárny
rok.
(8) Materiálový tok odpadov z neobalových výrobkov
je pohyb odpadu z neobalových výrobkov z miesta jeho
pôvodu do prvého zariadenia na zhodnocovanie odpadov niektorou z èinností R1 a R11 pod¾a prílohy è. 1
alebo do prvého iného zariadenia na území iného tátu,
v ktorom je zabezpeèené, e výsledok zhodnotenia odpadov bude rovnocenný s výsledkom zhodnotenia odpadov niektorou z èinností R1 a R11 pod¾a prílohy è. 1.
(9) Distribútor neobalových výrobkov je fyzická osoba  podnikate¾ alebo právnická osoba so sídlom alebo
miestom podnikania na území Slovenskej republiky,
ktorá poskytuje neobalové výrobky v rámci svojej podnikate¾skej èinnosti koneènému pouívate¾ovi.
(10) Na distribútora neobalových výrobkov, ktorý poskytuje priamo koneènému pouívate¾ovi neobalové
výrobky pochádzajúce od výrobcu neobalových výrobkov, ktorý nie je zapísaný v Registri výrobcov vyhradeného výrobku, prechádzajú vo vzahu k týmto neobalo-
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vým výrobkom a odpadom z nich pochádzajúcim povinnosti výrobcu neobalových výrobkov.
(11) Na úèely plnenia povinností pod¾a odseku 10 je
výrobca neobalových výrobkov povinný na základe písomného vyiadania poskytnú distribútorovi neobalových výrobkov, ktorý za neho zabezpeèuje plnenie povinností pod¾a odseku 10, údaje pod¾a § 27 ods. 4
písm. h).
(12) Za viacvrstvové kombinované materiály sa na
úèely tohto zákona povaujú materiály tvorené minimálne dvoma kompaktne spojenými vrstvami, ktoré sú
urèené na manipuláciu a prepravu tovaru.
§ 74
Povinnosti výrobcu neobalových výrobkov
(1) Výrobca neobalových výrobkov je v súlade s povinnosami uvedenými v § 27 ods. 4 povinný zabezpeèi
a) zber, prepravu, zhodnotenie, recykláciu a znekodnenie odpadov z neobalových výrobkov, ktoré uviedol na trh a sú súèasou oddelene zbieraných zloiek
komunálneho odpadu v plnom rozsahu, najmenej vo
výke svojho zberového podielu a
b) informovanie koneèných pouívate¾ov o spôsobe zabezpeèenia zberu odpadov z neobalových výrobkov,
ktoré sú súèasou komunálnych odpadov.
(2) Ak výrobca neobalových výrobkov nevie preukáza e, neobalové výrobky ním uvedené na trh nebudú
po ich spotrebe tvori súèas komunálnych odpadov,
povaujú sa tieto odpady za súèas komunálnych odpadov.
(3) Výrobca neobalového výrobku plní vyhradené povinnosti ustanovené týmto zákonom výluène kolektívne na základe zmluvy uzatvorenej s organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly zabezpeèujúcou systém
zdrueného nakladania s odpadmi z obalov.
§ 75
Zber a zhodnocovanie odpadov
z neobalových výrobkov
(1) Miesto pôvodu odpadov z neobalových výrobkov
a ich mnostvo vykazuje na úèely preukázania zberu
priamo pôvodný pôvodca odpadov alebo obec.
(2) Na úèely plnenia povinnosti pod¾a § 74 ods. 1 sa
zber, zhodnocovanie a recyklácia preukazuje dokladmi
o materiálovom toku odpadov z neobalových výrobkov;
mnostvo zozbieraných odpadov z neobalových výrobkov mono zahrnú do materiálového toku odpadov
z neobalových výrobkov len v roku ich zhodnotenia alebo recyklácie. Na úèely plnenia povinnosti pod¾a § 74
ods. 1 slúia výluène mnostvá vykázané obcou ako
mnostvá v nej vyzbierané a mnostvá komunálneho
odpadu, o ktorých bolo doruèené oznámenie pod¾a § 16
ods. 4; mnostvo zozbieraných odpadov z neobalových
výrobkov mono zahrnú do zberového podielu pre odpady z neobalových výrobkov len v roku ich zozbierania.
(3) Mnostvo odpadov z neobalových výrobkov prevzatých do zariadenia na zhodnocovanie odpadov sa
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povauje za mnostvo zhodnotených odpadov z neobalových výrobkov na úèely plnenia povinností pod¾a odseku 2, ak prevádzkové a technické opatrenia v tomto
zariadení zabezpeèujú, e sa vytriedené mnostvo odpadov z neobalových výrobkov dostane do procesu
zhodnotenia alebo recyklácie bez väèích strát.
PIATA ÈAS
OSOBITNÉ PRÚDY ODPADOV
§ 76
Nakladanie s odpadovými olejmi
(1) Odpadové oleje na úèely tohto zákona sú vetky
minerálne mazacie oleje, syntetické mazacie oleje alebo
priemyselné oleje, ktoré u nie sú vhodné na pouitie,
na ktoré boli pôvodne urèené, a to najmä pouité mazacie oleje zo spa¾ovacích motorov, prevodové oleje, mazacie oleje, oleje pre turbíny a hydraulické oleje.
(2) Regenerácia odpadových olejov je kadá èinnos
recyklácie, pri ktorej mono rafináciou odpadových olejov vyrobi základné oleje, najmä odstránením kontaminantov, produktov oxidácie a prísad, ktoré také oleje
obsahujú.
(3) Spracovate¾ odpadových olejov je podnikate¾, ktorému bola udelená autorizácia na zhodnocovanie alebo
znekodòovanie odpadových olejov.
(4) Zakazuje sa
a) zmieavanie
1. odpadových olejov s inými druhmi odpadov,
2. jednotlivých druhov odpadových olejov navzájom,
ak zmieavanie bráni ïaliemu spracovaniu odpadových olejov,
3. odpadových olejov s inými látkami,
b) vypúanie odpadových olejov a zostatkov po ich
spracovaní do povrchových vôd, podzemných vôd
a do kanalizácie,
c) uloenie alebo vypúanie odpadových olejov a zostatkov po ich spracovaní do pôdy,
d) spa¾ovanie odpadových olejov v iných zariadeniach,
ako je spa¾ovòa odpadov alebo zariadenie na spoluspa¾ovanie odpadov.97)
(5) Zákaz zmieavania pod¾a odseku 4 písm. a) druhý
bod sa neuplatní, ak zmieavanie nebráni ïaliemu
spracovaniu odpadových olejov.
(6) Odpadové oleje mono zbiera, prepravova,
zhodnocova a znekodòova len oddelene od ostatných druhov odpadov.
(7) Drite¾ odpadových olejov je povinný prednostne
zabezpeèi ich zhodnotenie regeneráciou, ak to technické, ekonomické a organizaèné podmienky dovo¾ujú.
Ak nie je moná ich regenerácia, drite¾ odpadových
olejov je povinný zabezpeèi ich energetické zhodnote97
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nie. Ak nie je moné ich zhodnotenie, drite¾ odpadových olejov je povinný zabezpeèi ich znekodnenie.
(8) Drite¾ odpadových olejov je povinný zabezpeèi
nakladanie s nimi pod¾a odseku 7 spracovate¾om odpadových olejov.
(9) Pôvodca odpadových olejov je povinný odpadové
oleje odovzda
a) na zberný dvor alebo miesto urèené obcou, ak ide
o komunálny odpad,
b) osobe oprávnenej na zber odpadových olejov alebo
c) spracovate¾ovi odpadových olejov.
(10) Odovzda odpadové oleje za úèelom ich zhodnotenia do iného èlenského tátu alebo do iného ako èlenského tátu je moné, iba ak ten, kto zabezpeèuje
cezhraniènú prepravu alebo vývoz57) preukáe, e preprava alebo vývoz odpadov je v súlade s osobitným
predpisom58) a existuje písomný doklad o tom, e ich
zhodnotenie a recyklácia sa uskutoèní za podmienok
rovnocenných s podmienkami tohto zákona. Také odovzdanie sa povauje za zhodnotenie a recykláciu pod¾a
tohto zákona.
§ 77
Nakladanie so stavebnými odpadmi
a odpadmi z demolácií
(1) Stavebné odpady a odpady z demolácií sú odpady,
ktoré vznikajú v dôsledku uskutoèòovania stavebných
prác,98) zabezpeèovacích prác,99) ako aj prác vykonávaných pri údrbe stavieb,100) pri úprave stavieb101) alebo
odstraòovaní stavieb102) (ïalej len stavebné a demolaèné práce).
(2) Pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajúce pri
servisných, èistiacich alebo udriavacích prácach, stavebných prácach a demolaèných prácach, vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania, organizaènej
zloke alebo v inom mieste pôsobenia právnickej osoby
alebo fyzickej osoby  podnikate¾a, je právnická osoba
alebo fyzická osoba  podnikate¾, pre ktorú sa tieto práce v koneènom tádiu vykonávajú; pri vykonávaní obdobných prác pre fyzické osoby je pôvodcom odpadov
ten, kto uvedené práce vykonáva. Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi pod¾a tohto zákona
a plní povinnosti pod¾a § 14.
(3) Za nakladanie s odpadmi pod¾a tohto zákona,
ktoré vznikli pri výstavbe, údrbe, rekontrukcii alebo
demolácii komunikácií je zodpovedná osoba, ktorej
bolo vydané stavebné povolenie na výstavbu, údrbu,
rekontrukciu alebo demoláciu komunikácií a plní povinnosti pod¾a § 14; ustanovenie odseku 2 sa neuplatní.
(4) Osoba uvedená v odseku 3 je povinná stavebné
odpady vznikajúce pri tejto èinnosti a odpady z demolá-

§ 2 písm. i) zákona è. 137/2010 Z. z.
§ 43g zákona è. 50/1976 Zb.
§ 94 zákona è. 50/1976 Zb. v znení neskorích predpisov.
§ 86 zákona è. 50/1976 Zb. v znení zákona è. 237/2000 Z. z.
Napríklad § 87 zákona è. 50/1976 Zb. v znení zákona è. 237/2000 Z. z.
§ 88 a 93 zákona è. 50/1976 Zb. v znení neskorích predpisov.
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cií materiálovo zhodnoti pri výstavbe, rekontrukcii
alebo údrbe komunikácií.
§ 78
Nakladanie s odpadmi z výroby oxidu titanièitého
(1) Znekodòovaním odpadu z výroby oxidu titanièitého sú nasledujúce èinnosti znekodòovania pod¾a
prílohy è. 2
a) skladovanie pred pouitím niektorej z èinností D1 a
D14 pod¾a poloky D15,
b) èinnos D1,
c) èinnos D3; znekodòovaním odpadu z výroby oxidu
titanièitého je aj jeho zber vrátane triedenia, preprava a úprava vrátane úpravy potrebnej na jeho opätovné vyuitie, zhodnocovanie a recykláciu.
(2) Zneèisovaním ivotného prostredia odpadom
z výroby oxidu titanièitého je priame alebo nepriame
vypúanie zvykov z procesu výroby oxidu titanièitého
do ivotného prostredia, ktorého následky predstavujú
nebezpeèenstvo pre zdravie ¾udí, pokodzujú prírodu,
prírodné prostredie a ekosystémy, osobitne chránené
èasti prírody a krajiny alebo bránia uívaniu ivotného
prostredia alebo jeho zloiek v súlade s osobitnými
predpismi.103)
(3) Zakazuje sa znekodni vypustením a vhodením
do vodného recipienta, mora a oceánu
a) tuhý odpad,
b) mateèné lúhy, ktoré vznikajú vo fáze filtrácie po hydrolýze roztoku TiOSO4 zo zariadení, ktoré pouívajú
sulfátový proces; vrátane kyslých odpadov spojených s takými lúhmi, ktoré obsahujú celkovo viac
ako 0,5 % vo¾nej kyseliny sírovej a rôznych akých
kovov, a vrátane takých mateèných lúhov, ktoré sa
riedia, a kým neobsahujú 0,5 % alebo menej vo¾nej
kyseliny sírovej,
c) odpady zo zariadení, ktoré pouívajú chloridový proces, ktoré obsahujú viac ako 0,5 % vo¾nej kyseliny
chlorovodíkovej a rôznych akých kovov, vrátane
takých odpadov, ktoré sa riedia, a kým neobsahujú
0,5 % alebo menej vo¾nej kyseliny chlorovodíkovej,
d) filtraèné soli, kaly a kvapalný odpad, ktoré vznikajú
pri úprave (zahusovaní alebo neutralizácii) odpadu
uvedeného v písmenách b) a c) a obsahujú rôzne aké kovy, avak nezahàòajú neutralizovaný a prefiltrovaný èi dekantovaný odpad, ktorý obsahuje len
stopy akých kovov a má pred akýmko¾vek zriedením hodnotu pH vyiu ako 5,5.
(4) Ten, kto vykonáva znekodòovanie odpadu z výroby oxidu titanièitého, je povinný postupova v súlade
s osobitnými predpismi104) na ochranu ¾udského zdravia a ivotného prostredia tak, aby nedolo k ohrozeniu
zloiek ivotného prostredia a kodlivému ovplyvneniu
výletných miest alebo krajiny a najmä
103
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a) dodriava ustanovené limity akútnej toxicity,
b) vykonáva periodické monitorovanie tohto odpadu,
prostredia, do ktorého sa odpad vypúa, ukladá
alebo håbkovo injektuje a
c) postupova pri svojej èinnosti tak, aby nedolo k porueniu podmienok súhlasu [§ 97 ods. 8 písm. c)].
(5) Prevádzkovate¾ zariadenia, v ktorom sa vyrába
oxid titanièitý, je povinný postupova v súlade s osobitnými predpismi103) na ochranu ¾udského zdravia a ivotného prostredia tak, aby nedolo k ohrozeniu zloiek ivotného prostredia a kodlivému ovplyvneniu
výletných miest alebo krajiny a najmä
a) predchádza emisiám kvapôèok kyseliny zo zariadenia,
b) vo vzahu k emisiám zo zariadenia do ovzduia
a vody v súlade s osobitnými predpismi105) plni monitorovacie povinnosti a povinnos dodriavania
emisných limitov,
c) zabezpeèi súlad zariadenia s poiadavkami najlepej dostupnej techniky a pri výrobe pouíva materiály, ktoré sú najmenej kodlivé pre ivotné prostredie a nespôsobujú zneèisovanie ivotného
prostredia odpadom z výroby oxidu titanièitého.
(6) Pri znekodòovaní odpadu z výroby oxidu titanièitého èinnosou D15, ukladaním na skládku odpadov
èinnosou D1 alebo èinnosou D3 uvedených v prílohe
è. 2 vykonáva orgán tátnej správy odpadového hospodárstva alebo ním poverená osoba periodické monitorovanie tohto odpadu, ako aj prostredia, do ktorého sa
odpad vypúa, ukladá alebo injektuje; ustanovenia
§ 112 ods. 3 a 4 nie sú týmto dotknuté.
§ 79
Nakladanie s polychlórovanými bifenylmi
(1) Polychlórované bifenyly sú polychlórované bifenyly, polychlórované terfenyly, monometyl-tetrachlórdifenylmetán, monometyl-dichloro-difenylmetán, monometyl-dibromo-difenylmetán alebo zmes obsahujúca aspoò jednu z týchto látok v koncentrácii väèej ako
0,005 hmotnostného percenta.
(2) Ak v tomto paragrafe nie je ustanovené inak, vzahujú sa na nakladanie s pouitými polychlórovanými
bifenylmi, so zariadeniami obsahujúcimi polychlórované bifenyly a so zariadeniami obsahujúcimi polychlórované bifenyly v objeme menom ako 5 dm3 (ïalej len
malé zariadenia obsahujúce polychlórované bifenyly)
veobecné ustanovenia tohto zákona.
(3) Dekontaminácia na úèely tohto zákona je èinnos
alebo súbor èinností, ktoré umoòujú za bezpeèných
podmienok opätovné pouitie, recykláciu alebo znekodnenie zariadení, objektov, materiálov alebo kvapalín kontaminovaných polychlórovanými bifenylmi vrátane èinností, pri ktorých sú polychlórované bifenyly

) Napríklad zákon è. 543/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov, zákon è. 364/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov, zákon
è. 355/2007 Z. z. v znení neskorích predpisov, zákon è. 137/2010 Z. z. v znení neskorích predpisov.
104
) Zákon è. 355/2007 Z. z. v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 137/2010 Z. z. v znení neskorích predpisov.
Príloha è. 6 èas B bod 7.7 nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú poiadavky na dosiahnutie
dobrého stavu vôd v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 398/2012 Z. z.
105
) Napríklad zákon è. 364/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov, zákon è. 137/2010 Z. z. v znení neskorích predpisov.
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nahradené vhodnými kvapalinami neobsahujúcimi polychlórované bifenyly.
(4) Zariadenie obsahujúce polychlórované bifenyly je
zariadenie, ktoré obsahuje polychlórované bifenyly alebo ktoré obsahovalo polychlórované bifenyly a nebolo
dekontaminované, najmä transformátory, kondenzátory, nádoby obsahujúce zvykové mnostvo náplne;
zariadenie, ktoré pod¾a svojho typu môe obsahova
polychlórované bifenyly, sa musí povaova za zariadenie obsahujúce polychlórované bifenyly, a kým nie je
dôvod predpoklada opak.
(5) Pouité polychlórované bifenyly sú polychlórované bifenyly, ktoré sú odpadom.
(6) Drite¾ polychlórovaných bifenylov je osoba, ktorá má v drbe polychlórované bifenyly, pouité polychlórované bifenyly alebo zariadenie uvedené v odseku 4.
(7) Znekodnenie polychlórovaných bifenylov je
znekodnenie pouitých polychlórovaných bifenylov
a zariadení obsahujúcich polychlórované bifenyly èinnosami D8, D9, D10 a D15 uvedenými v prílohe è. 2.
Zariadenia obsahujúce polychlórované bifenyly, ktoré
nemôu by dekontaminované, mono znekodòova aj
èinnosou D12 uvedenou v prílohe è. 2, ak sa táto èinnos vykonáva v bezpeèných hlbokých podzemných
skladoch nachádzajúcich sa v suchých horninových
masívoch.
(8) Drite¾ zariadenia obsahujúceho polychlórované
bifenyly v objeme väèom ako 5 dm3 je povinný
a) oznámi ministerstvu drbu tohto zariadenia v lehote jedného mesiaca odo dòa jeho nadobudnutia
a kadú zmenu v objeme a koncentrácii polychlórovaných bifenylov v lehote do desiatich dní odo dòa
zistenia zmeny,
b) oznaèi také zariadenie a vstup do priestoru, v ktorom je také zariadenie umiestnené.
(9) Hranicu objemu 5 dm3 tvorí v prípade silových
kondenzátorov súèet oddelených objemov kombinovaného prístroja.
(10) Drite¾ zariadenia uvedeného v odseku 8, o ktorom sa mono domnieva, e sa v òom nachádza kvapalina s koncentráciou polychlórovaných bifenylov od
0,005 do 0,05 hmotnostného percenta, je povinný
a) oznámi ministerstvu drbu tohto zariadenia v lehote jedného mesiaca odo dòa jeho nadobudnutia
a kadú zmenu v objeme a koncentrácii polychlórovaných bifenylov v lehote do desiatich dní odo dòa
zistenia zmeny,
b) oznaèi také zariadenie,
c) také zariadenie znekodni postupom pod¾a odseku 7 alebo dekontaminova.
(11) Ministerstvo na základe oznámení pod¾a odsekov 8 a 10 vedie a priebene aktualizuje zoznam zariadení obsahujúcich polychlórované bifenyly. Zoznam
zariadení obsahujúcich polychlórované bifenyly obsahuje okrem oznámených údajov aj dátum doruèenia
oznámenia.
106
107
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(12) Ministerstvo zale do jedného mesiaca odo dòa
doruèenia oznámenia pod¾a odseku 8 alebo 10 drite¾ovi zariadenia obsahujúceho polychlórované bifenyly
potvrdenie o zapísaní do zoznamu pod¾a odseku 11; ak
je zariadenie obsahujúce polychlórované bifenyly súèasou prenosovej sústavy,106) zale kópiu potvrdenia
aj Slovenskej obchodnej inpekcii.
(13) Polychlórované bifenyly a zariadenia obsahujúce polychlórované bifenyly je potrebné dekontaminova
alebo znekodni a pouité polychlórované bifenyly je
potrebné znekodni èo najskôr.
(14) Drite¾ zariadenia obsahujúceho polychlórované bifenyly uvedeného v odseku 8, ktorý nezabezpeèil
jeho dekontamináciu alebo znekodnenie do 31. decembra 2010, je povinný urobi tak bezodkladne, a to
iba v zariadeniach, ktoré majú na túto èinnos vydaný
súhlas pod¾a § 97 ods. 1 písm. k) alebo l), ak sa dekontaminácia alebo znekodnenie nevykonáva v zariadení
oprávnenom na takú èinnos a nachádzajúcom sa
v niektorom z èlenských tátov; uvedená povinnos sa
vzahuje aj na drite¾a takého zariadenia, ktorý sa ním
stal po uvedenom dátume.
(15) Pri nakladaní s polychlórovanými bifenylmi, pouitými polychlórovanými bifenylmi a zariadeniami obsahujúcimi polychlórované bifenyly sa do ich odovzdania do zariadenia na znekodòovanie odpadov
postupuje tak, aby sa zamedzilo riziku vzniku poiaru,
najmä aby sa zamedzil ich styk s hor¾avinami.
(16) Je zakázané zhodnocova zariadenia, v ktorých
sa nachádzajú polychlórované bifenyly, alebo pri ktorých je podozrenie, e sa v nich môu nachádza malé
zariadenia obsahujúce polychlórované bifenyly.
(17) Malé zariadenia obsahujúce polychlórované bifenyly mono znekodòova len èinnosou D10 uvedenou v prílohe è. 2.
(18) Na znekodòovanie pouitých polychlórovaných
bifenylov alebo zariadení obsahujúcich polychlórované
bifenyly spa¾ovaním sa vzahuje osobitný predpis.107)
Iné spôsoby znekodnenia mono poui, len ak je zabezpeèená aspoò taká úroveò ochrany ivotného prostredia ako pri spa¾ovaní a ak sa pouije technológia
zodpovedajúca úrovni najlepej dostupnej techniky.
(19) Údrbu transformátorov obsahujúcich polychlórované bifenyly mono vykonáva len do ich dekontaminácie, vyradenia z èinnosti alebo znekodnenia
v súlade s týmto zákonom, a to, len ak je zabezpeèené,
e transformátory sú v prevádzkyschopnom stave, nepresakujú, a ak cie¾om údrby je zabezpeèenie súladu
polychlórovaných bifenylov v nich obsiahnutých so slovenskými technickými normami a poiadavkami týkajúcimi sa dielektrickej kvality.
(20) Ak je malé zariadenie obsahujúce polychlórované bifenyly súèasou iného zariadenia, ktoré je hlavným zariadením, mono ho pouíva a do ukonèenia
prevádzky hlavného zariadenia. Po ukonèení prevádzky tohto hlavného zariadenia je jeho drite¾ v èase jeho
vyradenia z èinnosti, recyklácie alebo znekodòovania

) § 2 písm. b) tretí bod zákona è. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
) Zákon è. 137/2010 Z. z. v znení neskorích predpisov.
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povinný vo vzahu k malým zariadeniam obsahujúcim
polychlórované bifenyly zabezpeèi ich odstránenie
z hlavného zariadenia, ich osobitné zhromadenie
a znekodnenie èinnosou D10 uvedenou v prílohe è. 2
alebo odovzda ich ako odpad osobe, ktorá je oprávnená na nakladanie s takým odpadom.
(21) Transformátory obsahujúce polychlórované bifenyly v koncentrácii väèej ako 0,05 hmotnostného
percenta mono dekontaminova, ak
a) cie¾om dekontaminácie je zníenie koncentrácie polychlórovaných bifenylov na menej ako 0,05 hmotnostného percenta a ak to je moné, tak na nie viac
ako na 0,005 hmotnostného percenta,
b) náhradná kvapalina neobsahuje polychlórované bifenyly a vykazuje výrazne menie riziká,
c) výmena kvapaliny neznemoní následné znekodnenie pouitých polychlórovaných bifenylov,
d) je zabezpeèené, e pôvodné oznaèenie o obsahu polychlórovaných bifenylov nachádzajúce sa na transformátore bude bezodkladne po jeho dekontaminácii vymenené za ustanovené oznaèenie [§ 105 ods. 3
písm. o)].
(22) Transformátory, ktorých kvapaliny obsahujú
polychlórované bifenyly v koncentrácii od 0,005 do
0,05 hmotnostného percenta mono dekontaminova
v súlade s podmienkami v odseku 21 písm. b) a d); ak
nedôjde k dekontaminácii, je drite¾ týchto transformátorov povinný po skonèení ich ivotnosti zabezpeèi ich
znekodnenie postupom pod¾a odseku 7.
(23) Drite¾ polychlórovaných bifenylov je povinný
umoni orgánu tátnej správy odpadového hospodárstva alebo ním poverenej osobe vykona monitorovanie
mnostva polychlórovaných bifenylov, ktoré oznámil
ministerstvu pod¾a odseku 8 alebo 10; ustanovenie
§ 112 ods. 4 nie je týmto dotknuté.
(24) Zakazuje sa
a) odde¾ova polychlórované bifenyly alebo pouité polychlórované bifenyly od ostatných látok alebo odpadov na úèel ich opätovného pouitia,
b) dopåòa transformátory polychlórovanými bifenylmi,
c) spa¾ova polychlórované bifenyly alebo pouité polychlórované bifenyly na lodiach.
IESTA ÈAS
KOMUNÁLNY ODPAD
§ 80
Základné ustanovenia
(1) Komunálne odpady sú odpady z domácnosti vznikajúce na území obce pri èinnosti fyzických osôb a odpady podobných vlastností a zloenia, ktorých pôvodcom je právnická osoba alebo fyzická osoba  podnikate¾, okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom
výkone èinností tvoriacich predmet podnikania alebo
èinností právnickej osoby alebo fyzickej osoby  podni108
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kate¾a; za odpady z domácností sa povaujú aj odpady
z nehnute¾ností slúiacich fyzickým osobám na ich
individuálnu rekreáciu, napríklad zo záhrad, chát,
chalúp, alebo na parkovanie alebo uskladnenie vozidla
pouívaného pre potreby domácnosti, najmä z garáí,
garáových stojísk a parkovacích stojísk. Komunálnymi odpadmi sú aj vetky odpady vznikajúce v obci pri
èistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré
sú majetkom obce alebo v správe obce, a taktie pri
údrbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov,
ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce a ïalej zelene na pozemkoch fyzických osôb.
(2) Zloka komunálnych odpadov je ich èas, ktorú
mono mechanicky oddeli a zaradi ako samostatný
druh odpadu. Zloka komunálneho odpadu sa povauje za vytriedenú, ak neobsahuje iné zloky komunálneho odpadu alebo iné neèistoty, ktoré mono zaradi ako
samostatné druhy odpadov.
(3) Triedený zber komunálnych odpadov je èinnos,
pri ktorej sa oddelene zbierajú zloky komunálnych odpadov.
(4) Zmesový komunálny odpad je nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny odpad po vytriedení
zloiek komunálneho odpadu.
(5) Drobný stavebný odpad je odpad z bených udriavacích prác vykonávaných fyzickou osobou alebo
pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady.108)
(6) Zberný dvor je zariadenie na zber komunálnych
odpadov a drobných stavebných odpadov zriadené obcou alebo zdruením obcí a prevádzkované obcou,
zdruením obcí alebo osobou, ktorá má uzatvorenú
zmluvu s obcou alebo zdruením obcí na túto èinnos;
na prevádzkovanie zberného dvora sa vyaduje súhlas
prísluného orgánu tátnej správy odpadového hospodárstva. Na zbernom dvore môu fyzické osoby odovzdáva drobný stavebný odpad, objemný odpad a oddelene zbierané zloky komunálneho odpadu v rozsahu
triedeného zberu ustanovenom vo veobecne záväznom nariadení obce.
(7) Kalendárový zber je zber oddelene zbieranej zloky komunálneho odpadu v urèenom èase, ktorú urèí
obec vo veobecne záväznom nariadení. Tento zber spoèíva v pristavení vozidla alebo zberných nádob v urèitom èase najviac na jeden deò, prièom obec o tomto
zbere informuje obyvate¾ov vopred spôsobom v mieste
obvyklým.
(8) Mnostvový zber je zber zmesových komunálnych
odpadov a drobných stavebných odpadov, pri ktorom
ich pôvodca platí miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ustanovený pod¾a osobitného predpisu108) vo výke, ktorá je priamo úmerná
mnostvu týchto odpadov vyprodukovaných pôvodcom
odpadu za daný èas; tým nie je dotknuté ustanovenie
§ 81 ods. 12.

) Zákon è. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorích predpisov.
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§ 81
Nakladanie s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi
(1) Za nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré
vznikli na území obce, a s drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území obce, zodpovedá obec, ak
tento zákon neustanovuje inak.
(2) Komunálne odpady vrátane oddelene zbieraných
zloiek komunálneho odpadu sa pod¾a Katalógu odpadov zaraïujú do skupiny 20.

c)

d)

(3) Náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad znáa pôvodný pôvodca odpadu. Obec ustanoví vo veobecne záväznom nariadení výku týchto
nákladov a ich zahrnutie do miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady alebo ustanoví iný spôsob ich úhrady.
(4) Náklady na zabezpeèenie zberných nádob na triedený zber zloiek komunálnych odpadov, pri ktorých
sa uplatòuje rozírená zodpovednos výrobcov, znáa
výrobca vyhradeného výrobku, prísluná organizácia
zodpovednosti výrobcov alebo tretia osoba.

e)

(5) Náklady na zabezpeèenie zberných nádob na triedený zber zloiek komunálnych odpadov, pri ktorých
sa neuplatòuje rozírená zodpovednos výrobcov, znáa obec a môe ich zahrnú do miestneho poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

f)

(6) Zakazuje sa
a) uklada do zberných nádob urèených obcou na zber
zmesového komunálneho odpadu iný odpad ako
zmesový komunálny odpad a do zberných nádob urèených na triedený zber komunálneho odpadu zloku komunálneho odpadu, pre ktorú nie je nádoba
urèená,
b) uklada oddelene vyzbierané zloky komunálneho
odpadu, na ktoré sa uplatòuje rozírená zodpovednos výrobcov, a vytriedený biologicky rozloite¾ný
komunálny odpad na skládku odpadov, okrem nezhodnotite¾ných odpadov po dotriedení,
c) vykonáva zber oddelene zbieraných zloiek komunálnych odpadov patriacich do vyhradeného prúdu
odpadov bez zariadenia na zber odpadov osobou,
ktorá nespåòa poiadavky pod¾a tohto zákona.
(7) Obec je okrem povinností pod¾a § 10 ods. 1 a § 14
ods. 1 povinná
a) zabezpeèi zber a prepravu zmesového komunálneho odpadu vznikajúceho na jej území na úèely jeho
zhodnotenia alebo znekodnenia v súlade s týmto
zákonom vrátane zabezpeèenia zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu zmesového komunálneho odpadu v obci,
b) zabezpeèi zavedenie a vykonávanie triedeného zberu
1. biologicky rozloite¾ného kuchynského odpadu
okrem toho, ktorého pôvodcom je fyzická osoba 
podnikate¾ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje
109

g)

h)
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zariadenie spoloèného stravovania109) (ïalej len
prevádzkovate¾ kuchyne) (§ 83 ods. 1),
2. jedlých olejov a tukov z domácností a
3. biologicky rozloite¾ných odpadov zo záhrad
a parkov vrátane odpadu z cintorínov,
zabezpeèi zavedenie a vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov pre papier, plasty, kovy
a sklo najmenej v rozsahu vyplývajúcom z poiadaviek ustanovených na triedený zber komunálnych
odpadov,
umoni výrobcovi elektrozariadení a výrobcovi prenosných batérií a akumulátorov, príslunej tretej
osobe alebo príslunej organizácii zodpovednosti výrobcov na ich náklady
1. zavies a prevádzkova na jej území systém oddeleného zberu elektroodpadu z domácností a pouitých prenosných batérií a akumulátorov,
2. uíva v rozsahu potrebnom na tento úèel existujúce zariadenia na zber komunálnych odpadov,
umoni organizácii zodpovednosti výrobcov pre
obaly, na jej náklady, zber vytriedených zloiek komunálnych odpadov, na ktoré sa uplatòuje rozírená zodpovednos výrobcov, a to na základe zmluvy
s òou; ustanovenie odseku 22 tým nie je dotknuté,
na iados organizácie zodpovednosti výrobcov poskytnú údaje pod¾a § 28 ods. 5 písm. d) druhého
bodu,
zabezpeèi pod¾a potreby, najmenej dvakrát do roka,
zber a prepravu objemných odpadov a oddelene
zbieraných zloiek komunálneho odpadu z domácností s obsahom kodlivých látok na úèely ich zhodnotenia alebo znekodnenia; to sa nevzahuje na
obec, ktorá má menej ako 5 000 obyvate¾ov a na jej
území je zriadený zberný dvor,
zverejni na svojom webovom sídle podrobný veobecne zrozumite¾ný popis celého systému nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného
zberu v obci.

(8) Obec vo veobecne záväznom nariadení upraví
v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva podrobnosti o
a) nakladaní so zmesovým komunálnym odpadom
a drobnými stavebnými odpadmi,
b) spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov,
c) nakladaní s biologicky rozloite¾ným komunálnym
odpadom,
d) nakladaní s biologicky rozloite¾ným kuchynským
odpadom a retauraèným odpadom od prevádzkovate¾a kuchyne,
e) spôsobe a podmienkach triedeného zberu komunálnych odpadov, najmä zberu
1. elektroodpadov z domácností,
2. odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi,
3. pouitých prenosných batérií a akumulátorov
a automobilových batérií a akumulátorov,
4. veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami a zdravotníckych
pomôcok,

) § 2 ods. 4 písm. i) zákona è. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajèiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
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5. jedlých olejov a tukov,
f) spôsobe zberu objemného odpadu a odpadu z domácností s obsahom kodlivých látok,
g) spôsobe nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu,
h) prevádzkovaní zberného dvora,
i) spôsobe zberu drobného stavebného odpadu,
j) dôvodoch nezavedenia triedeného zberu komunálnych odpadov v súlade s odsekom 21 pre biologicky
rozloite¾ný kuchynský odpad.
a)
b)
c)
d)

(9) Pôvodca komunálnych odpadov je povinný
naklada alebo inak s nimi zaobchádza v súlade so
veobecne záväzným nariadením obce,
zapoji sa do systému zberu komunálnych odpadov
v obci,
uíva zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu
komunálnych odpadov v obci,
uklada zmesový komunálny odpad, oddelene zbierané zloky komunálneho odpadu a drobné stavebné odpady na úèely ich zberu na miesta urèené obcou a do zberných nádob zodpovedajúcich systému
zberu komunálnych odpadov v obci.

(10) Náklady na èinnosti nakladania so zmesovým
komunálnym odpadom a biologicky rozloite¾ným komunálnym odpadom, náklady triedeného zberu zloiek
komunálneho odpadu, na ktoré sa nevzahuje rozírená zodpovednos výrobcov, a náklady spôsobené nedôsledným triedením oddelene zbieraných zloiek komunálneho odpadu, na ktoré sa vzahuje rozírená
zodpovednos výrobcov, a náklady presahujúce výku
obvyklých nákladov pod¾a § 59 ods. 8, hradí obec
z miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady pod¾a osobitného predpisu.108)
(11) Náklady triedeného zberu oddelene zbieranej zloky komunálneho odpadu patriacej do vyhradeného prúdu odpadu, vrátane zberu a vytriedenia týchto
zloiek na zbernom dvore, znáajú výrobcovia vyhradených výrobkov, tretie osoby alebo organizácie zodpovednosti výrobcov, ktorí zodpovedajú za nakladanie
s vyhradeným prúdom odpadu v tejto obci.
(12) Obec pri ustanovení výky miestneho poplatku
za komunálny odpad a drobný stavebný odpad108) vychádza zo skutoèných nákladov obce na nakladanie
s komunálnym odpadom a drobným staveným odpadom vrátane nákladov uvedených v odseku 10. Do
miestneho poplatku obec nemôe zahrnú náklady uvedené v odseku 11. Výnos miestneho poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady pouije
obec výluène na zber, prepravu, zhodnocovanie a znekodòovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov.
(13) Vykonáva na území obce zber, vrátane mobilného zberu, a prepravu komunálnych odpadov, s výnimkou biologicky rozloite¾ného kuchynského a retauraèného odpadu od prevádzkovate¾a kuchyne,
môe obec sama alebo ten, kto má uzatvorenú zmluvu
na vykonávanie tejto èinnosti s obcou; to sa nevzahuje
na distribútorov vykonávajúcich spätný zber a zber
prostredníctvom zberného miesta pouitých prenosných batérií a akumulátorov. Ak ide o zber odpadov
z obalov a odpadov z neobalových výrobkov, vykonáva
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ich zber na území obce môe len ten, kto má okrem
zmluvy pod¾a prvej vety uzatvorenú aj zmluvu pod¾a
§ 59 ods. 4 s organizáciou zodpovednosti výrobcov,
s ktorou obec uzavrela zmluvu pod¾a § 59 ods. 2.
(14) Zmluva medzi obcou a tým, kto na jej území vykonáva triedený zber komunálnych odpadov pre zloku
papier, plasty, kovy a sklo, musí okrem veobecných
náleitostí obsahova aj spôsob a podmienky úhrady
nákladov uhrádzaných obcou pod¾a § 59 ods. 8.
(15) Obec v zmluve pod¾a odseku 13 podrobne upraví
spôsob a podmienky zberu a prepravy odpadov uvedených v odseku 13 tak, aby boli v súlade s platným programom obce a so veobecne záväzným nariadením obce
pod¾a odseku 8. Zmluva sa uzatvára na urèitý èas, obvykle na pä rokov alebo na dobu neurèitú s výpovednou dobou obvykle 12 mesiacov.
(16) Obec je oprávnená poadova potrebné informácie na plnenie povinností pod¾a § 14 ods. 1 písm. f) a g)
od prevádzkovate¾a kuchyne, drite¾a komunálneho
odpadu a od drite¾a drobného stavebného odpadu alebo od toho, kto nakladá s komunálnymi odpadmi alebo
drobnými stavebnými odpadmi na území obce.
(17) Prevádzkovate¾ kuchyne, drite¾ komunálneho
odpadu a drite¾ drobného stavebného odpadu alebo
ten, kto nakladá s komunálnymi odpadmi alebo s drobnými stavebnými odpadmi na území obce, je povinný
na vyiadanie obce poskytnú pravdivé a úplné informácie súvisiace s nakladaním s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.
(18) Ak obec zavedie na svojom území alebo jeho èasti
mnostvový zber zmesového komunálneho odpadu pre
vetkých pôvodcov komunálnych odpadov alebo pre
niektoré kategórie pôvodcov komunálnych odpadov, je
povinná umoni pôvodcom komunálnych odpadov,
ktorých sa tento zber týka
a) individuálne urèenie intervalu odvozu komunálnych odpadov z miesta urèeného obcou pod¾a odseku 9 písm. d), prièom pri iných ako biologicky rozloite¾ných komunálnych odpadoch môe by tento
interval aj dlhí ako 14 dní, alebo
b) výber ve¾kosti zbernej nádoby aspoò z troch moností, ktoré ustanoví obec vo veobecne záväznom
nariadení pod¾a odseku 8; ak ide o pôvodcov komunálnych odpadov, ktorí sú spoluvlastníkmi nehnute¾nosti, alebo ak ide o bytový dom, výber ve¾kosti
zbernej nádoby je moný len po dohode vetkých pôvodcov, ak sa tí nedohodnú, rozhodne obec.
(19) Obec, na ktorej území nie je zavedený mnostvový zber zmesového komunálneho odpadu, je na základe
iadosti povinná zavies mnostvový zber u takej právnickej osoby alebo fyzickej osoby  podnikate¾a, ktorý
preukáe, e
a) mnostvo ním vyprodukovaných komunálnych odpadov je presne merate¾né,
b) komunálne odpady sú a do ich odvozu vhodne zabezpeèené pred stratou, odcudzením alebo iným neiaducim únikom.
(20) Obec je povinná zavies mnostvový zber drobného stavebného odpadu.
(21) Povinnos zavies a zabezpeèova vykonávanie
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triedeného zberu komunálneho odpadu pre biologicky
rozloite¾ný kuchynský odpad sa nevzahuje na obec,
ktorá
a) zabezpeèí energetické zhodnotenie týchto odpadov
v zariadení na zhodnocovanie odpadov èinnosou R1
uvedenou v prílohe è. 1,
b) preukáe, e najmenej 50 % obyvate¾ov obce kompostuje vlastný odpad,
c) preukáe, e to neumoòujú technické problémy vykonávania zberu, najmä v historických centrách
miest a v riedko osídlených oblastiach; uvedená výnimka sa uplatní iba pre túto èas obce,
d) preukáe, e je to ekonomicky neúnosné, pretoe
náklady na nakladanie s týmto biologicky rozloite¾ným kuchynským odpadom nemono pokry ani pri
urèení miestneho poplatku vo výke 50 % zo zákonom ustanovenej hornej hranice sadzby miestneho
poplatku.

(3) Prevádzkovate¾ zberného dvora je povinný okrem
povinností pod¾a § 14
a) vies evidenciu komunálnych odpadov odovzdaných
na zbernom dvore, ohlasova obci, na území ktorej
sa zberný dvor nachádza, alebo zdrueniu obcí údaje z evidencie a uchováva ohlasované údaje,
b) informova príslunú obec o zlokách a mnostve
komunálneho odpadu, ktorý prevzala od jej obyvate¾ov, na tomto zbernom dvore,
c) vyèleni priestor pre komunálne odpady vhodné na
prípravu na opätovné pouitie,
d) odobra od osôb uvedených v odsekoch 1 a 2 drobný
stavebný odpad, objemný odpad a oddelene zbierané
zloky komunálneho odpadu v rozsahu triedeného
zberu ustanovenom vo veobecne záväznom nariadení obce.

(22) Obec môe pre nakladanie s odpadmi z obalov
a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu
s odpadmi z obalov uzavrie zmluvu len s jednou organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly na obdobie
najmenej jedného kalendárneho roka.

Prevádzkovate¾ kuchyne

(23) Ak ten, kto vykonáva triedený zber odpadov
z obalov a odpadov z neobalových výrobkov v obci neuzatvorí zmluvu pod¾a § 59 ods. 4 ani do 45 dní odo dòa
nadobudnutia úèinnosti zmluvy obce s organizáciou
zodpovednosti výrobcov pre obaly pod¾a § 59 ods. 2 napriek tomu, e financovanie triedeného zberu komunálnych odpadov pod¾a tohto zákona je zabezpeèené, je
obec oprávnená vypoveda zmluvu pod¾a odseku 13
alebo jej èas, na základe ktorej je na jej území zabezpeèený triedený zber; výpovedná doba je 45 dní a zaèína
plynú dòom nasledujúcim po doruèení výpovede.
(24) Obec je povinná umoni tomu, kto vykonáva
zber, prepravu, zhodnotenie a znekodnenie biologicky
rozloite¾ného kuchynského a retauraèného odpadu
pre prevádzkovate¾a kuchyne, na jeho náklady a v súlade s platným veobecne záväzným nariadením obce
a) zavies a prevádzkova na jej území systém triedeného zberu biologicky rozloite¾ného kuchynského
a retauraèného odpadu,
b) uíva v rozsahu potrebnom na tento úèel existujúce
zariadenia na zber komunálnych odpadov.

§ 83

(1) Prevádzkovate¾ kuchyne zodpovedá za nakladanie s biologicky rozloite¾ným kuchynským odpadom
a retauraèným odpadom, ktorého je pôvodcom.
(2) Prevádzkovate¾ kuchyne je povinný okrem povinností pod¾a § 14 a § 81 ods. 9 a 16 zavies a zabezpeèova vykonávanie triedeného zberu pre biologicky rozloite¾ný kuchynský odpad a retauraèný odpad, ktorého
je pôvodcom.
(3) Zakazuje sa prevádzkovate¾ovi kuchyne
a) uloi biologicky rozloite¾ný kuchynský a retauraèný odpad, ktorého je pôvodcom, do nádob urèených obcou na zber komunálneho odpadu,
b) pouíva drvièe biologicky rozloite¾ného kuchynského a retauraèného odpadu napojené na verejnú
kanalizáciu; uvedený zákaz sa neuplatní, ak vlastník verejnej kanalizácie, do ktorej sa tento odpad vypúa, s pouívaním drvièa súhlasí a pouívanie drvièa je upravené v zmluve o odvádzaní odpadových
vôd uzavretej pod¾a osobitného predpisu,110)
c) zbavi sa pouitých jedlých olejov a tukov vypúaním do kanalizácie.
SIEDMA ÈAS
CEZHRANIÈNÝ POHYB ODPADOV

§ 82

§ 84

Zberný dvor

Základné ustanovenie

(1) Fyzická osoba môe bezplatne odovzda oddelene
zbierané zloky komunálneho odpadu na zbernom dvore
a) ktorý sa nachádza na území obce, v ktorej je poplatníkom,
b) ktorého prevádzka je zabezpeèená zdruením obcí,
ktorého èlenom je obec, v ktorej je poplatníkom.

(1) Cezhraniènú prepravu odpadov z iného èlenského tátu do Slovenskej republiky, cezhraniènú prepravu odpadov zo Slovenskej republiky do iného èlenského
tátu, dovoz odpadov z iného ako èlenského tátu do
Slovenskej republiky, vývoz odpadov zo Slovenskej republiky do iného ako èlenského tátu a tranzit odpadov
cez územie Slovenskej republiky (ïalej len cezhranièný pohyb odpadov) ustanovujú osobitné predpisy.58)

(2) Odovzdanie oddelene zbieranej zloky komunálneho odpadu na zbernom dvore inou osobou ako uvedenou v odseku 1 môe by odplatné.
110
111

(2) Na území Slovenskej republiky je prísluným
orgánom111) pre cezhranièný pohyb odpadov minister-

) Zákon è. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorích predpisov.
) Èl. 53 nariadenia (ES) è. 1013/2006 v platnom znení.
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stvo. Ministerstvo zároveò plní funkciu korepondenta.112)
(3) Cezhranièná preprava odpadov z iného èlenského
tátu do Slovenskej republiky a dovoz odpadov z iného
ako èlenského tátu do Slovenskej republiky za úèelom
znekodnenia tohto odpadu sú zakázané, ak medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná,
neustanovuje inak.
(4) Odpad vzniknutý v Slovenskej republike sa prednostne znekodní v Slovenskej republike.
(5) Zakazuje sa
a) sprostredkova alebo iným spôsobom sa podie¾a na
cezhraniènom pohybe odpadov, ktoré sú v rozpore
s ustanoveniami tejto èasti zákona,
b) dopravi alebo prepravi na územie Slovenskej republiky alebo z územia Slovenskej republiky odpad
v rozpore s ustanoveniami tejto èasti zákona.
§ 85
Oznámenie
(1) Oznámenie o cezhraniènom pohybe odpadov podáva oznamovate¾113) pod¾a osobitných predpisov.114)
(2) Oznámenie o cezhraniènom pohybe odpadov vrátane dodatoèných informácií a dodatoènej dokumentácie115) podáva oznamovate¾ na ministerstvo v slovenskom jazyku alebo s úradne overeným prekladom do
slovenského jazyka. Doklad o oznámení pre cezhranièné pohyby/prepravy odpadu a Doklad o pohybe pre
cezhranièné pohyby/prepravy odpadu pod¾a osobitného predpisu116) mono na úèel oznámenia cezhraniènej
prepravy odpadu z iného èlenského tátu do Slovenskej
republiky, dovozu odpadu z iného ako èlenského tátu
do Slovenskej republiky a tranzitu odpadov cez územie
Slovenskej republiky poda aj v inom ako slovenskom
jazyku.
(3) Ak oznamovate¾ nedoplní svoje oznámenie o cezhraniènom pohybe odpadov do 60 dní odo dòa doruèenia výzvy na doplnenie oznámenia, ministerstvo môe
oznámenie vráti oznamovate¾ovi.
§ 86
Námietky
(1) Ministerstvo môe uplatni námietky117) voèi
oznámeniu o preprave odpadu urèeného na znekodnenie a voèi oznámeniu o preprave odpadu urèeného
na zhodnotenie.
(2) Ak ministerstvo uplatòuje námietky,118) vychádza
zo záväznej èasti programu Slovenskej republiky.
112

)
)
114
)
115
)
116
)
117
)
118
)
119
)
120
)
113
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(3) Ministerstvo môe zakáza cezhranièný pohyb odpadov, ak oznamovate¾, príjemca alebo osoba oprávnená kona v mene oznamovate¾a alebo príjemcu, ktorý
sa podie¾a na tomto cezhraniènom pohybe odpadov, bol
právoplatným rozhodnutím
a) uznaný vinným zo spáchania priestupku v dôsledku
konania, ktorým sa dopustil nezákonnej prepravy,144)
b) uznaný vinným v posledných troch rokoch zo spáchania priestupku v dôsledku iného protiprávneho
konania na úseku nakladania s odpadmi ako uvedeného v písmene a) alebo
c) odsúdený v posledných troch rokoch za trestný èin
proti ivotnému prostrediu.118)
§ 87
Finanèné zabezpeèenie
(1) Ministerstvo urèí finanèné zabezpeèenie formou
finanènej zábezpeky (ïalej len kaucia) alebo rovnocenného poistenia pod¾a osobitného predpisu119) v prípade, ak ide o cezhraniènú prepravu odpadov zo Slovenskej republiky do iného èlenského tátu a vývoz
odpadov zo Slovenskej republiky do iného ako èlenského tátu; ministerstvo urèí dodatoèné finanèné zabezpeèenie v prípade ustanovenom v osobitnom predpise.120)
(2) Výku kaucie urèí ministerstvo po preskúmaní
preukázate¾ných nákladov na dopravu, na zhodnotenie
alebo znekodnenie odpadu vrátane vetkých potrebných predbených èinností a na skladovanie poèas 90
dní, a to vo výke jedenapolnásobku týchto nákladov.
Kauciu urèenú ministerstvom skladá oznamovate¾
v banke alebo v poboèke zahraniènej banky viazaním finanèných prostriedkov na neurèitý èas v prospech ministerstva. Oznamovate¾ predloí ministerstvu originál
dokladu o zloení kaucie pred vydaním rozhodnutia,
ktorým sa ude¾uje súhlas na cezhranièný pohyb odpadov pod¾a odseku 1.
(3) Za rovnocenné poistenie sa povauje poistenie,
pri ktorom výka poistného plnenia kryje preukázate¾né náklady na dopravu, na zhodnotenie alebo znekodnenie odpadu vrátane vetkých potrebných predbených èinností a na skladovanie poèas 90 dní, a to vo
výke jedenapolnásobku týchto nákladov; toto poistenie musí oznamovate¾ uzavrie pred vydaním rozhodnutia, ktorým sa ude¾uje súhlas na cezhranièný pohyb
odpadov pod¾a odseku 1. Oznamovate¾ predloí ministerstvu originál dokladu o uzavretí poistenia pred vydaním rozhodnutia, ktorým sa ude¾uje súhlas na cezhranièný pohyb odpadov pod¾a odseku 1.
(4) Kaucia pod¾a odseku 2 sa vráti oznamovate¾ovi

Èl. 54 nariadenia (ES) è. 1013/2006 v platnom znení.
Èl. 2 bod 15 nariadenia (ES) è. 1013/2006 v platnom znení.
Èl. 4 nariadenia (ES) è. 1013/2006 v platnom znení.
Príloha II nariadenia (ES) è. 1013/2006 v platnom znení.
Príloha IA a IB nariadenia (ES) è. 1013/2006 v platnom znení.
Èl. 11 a 12 nariadenia (ES) è. 1013/2006 v platnom znení.
§ 300 a 309 Trestného zákona.
Èl. 6 nariadenia (ES) è. 1013/2006 v platnom znení.
Dohovor o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR) (vyhláka ministra zahranièných vecí è. 11/1975 Zb.)
v platnom znení.
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okrem prípadov uvedených v osobitnom predpise,119)
ak oznamovate¾
a) predloí iados o vrátenie alebo zruenie kaucie
a potvrdenie, e znekodnenie alebo zhodnotenie odpadov sa uskutoènilo, a to vo forme potvrdeného Dokladu o pohybe pre cezhranièné pohyby/prepravy
odpadu alebo sa potvrdenie k nemu priloí,
b) preukáe, e cezhranièná preprava odpadov zo Slovenskej republiky do iného èlenského tátu alebo
vývoz odpadov zo Slovenskej republiky do iného ako
èlenského tátu sa neuskutoènila alebo neuskutoèní alebo
c) preukáe, e cezhranièná preprava odpadov z iného
èlenského tátu do Slovenskej republiky alebo dovoz
odpadov z iného ako èlenského tátu do Slovenskej
republiky sa neuskutoènila alebo neuskutoèní.
§ 88
Cezhranièná preprava elektroodpadu
a pouitých elektrozariadení
(1) Ak sa má uskutoèni alebo uskutoèòuje preprava
pouitých elektrozariadení, ktorých drite¾ tvrdí, e
predmetom tejto plánovanej alebo uskutoèòovanej prepravy nie je elektroodpad a vzniklo podozrenie, e ide
o elektroodpad (ïalej len podozrivé elektrozariadenie), prísluný orgán tátnej správy odpadového hospodárstva túto prepravu monitoruje a vyiada si od drite¾a
podozrivých
elektrozariadení
predloenie
dokumentácie pod¾a odseku 2.
(2) Drite¾ pouitých elektrozariadení, ktoré sú predmetom plánovanej alebo uskutoèòovanej cezhraniènej
prepravy, je povinný pre prípad, e sa stanú podozrivými elektrozariadeniami, v záujme preukázania skutoènosti, e nejde o elektroodpad, vo vzahu k nim zabezpeèi, uchováva poèas troch rokov a na výzvu
prísluného orgánu odpadového hospodárstva bezodkladne predloi
a) ustanovené sprievodné doklady a výsledky testovania alebo hodnotenia,
b) prísluný prepravný doklad pod¾a osobitného predpisu,120)
c) vyhlásenie o prevzatí zodpovednosti,
d) vyhlásenie, e iaden z materiálov a zariadení, ktoré
sú predmetom cezhraniènej prepravy, nie je odpadom.
(3) Dokumentáciu pod¾a odseku 2 písm. a) môe drite¾ pouitých elektrozariadení nahradi dokumentáciou, ktorá jednoznaène preukazuje, e cezhranièná
preprava pouitých elektrozariadení sa uskutoèòuje
alebo uskutoèní v rámci dohody o preprave medzi podnikate¾skými subjektmi a je splnená jedna z nasledujúcich podmienok:
a) pouité elektrozariadenia sa posielajú spä výrobcovi alebo tretej strane konajúcej v jeho mene ako
chybné na opravu v záruke s úmyslom ich opätovného pouitia alebo
b) pouité elektrozariadenia na profesionálne pouitie
sa posielajú výrobcovi, tretej strane konajúcej v jeho
121
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mene alebo do zariadenia tretej strany v krajinách,
na ktoré sa vzahuje osobitný predpis,121) na modernizáciu alebo opravu na základe platnej zmluvy
s úmyslom ich opätovného pouitia, alebo
c) chybné pouité elektrozariadenia na profesionálne
pouitie ako napríklad zdravotnícke pomôcky alebo
ich èasti sa posielajú výrobcovi alebo tretej strane
konajúcej v jeho mene na analýzu základnej príèiny
na základe platnej zmluvy v prípadoch, e takú
analýzu môe vykona len výrobca alebo tretie strany konajúce v jeho mene.
(4) Drite¾ pouitých elektrozariadení, ktoré sú predmetom plánovanej alebo uskutoèòovanej cezhraniènej
prepravy, je povinný zabezpeèi vhodnú ochranu pouitých elektrozariadení pred ich pokodením poèas prepravy, nakladania a vykládky, najmä prostredníctvom
dostatoèného obalu a riadneho uloenia nákladu.
(5) Ak drite¾ pouitých elektrozariadení, ktoré sa
stali podozrivými elektrozariadeniami, nepreukáe
prostredníctvom dokumentácie uvedenej v odsekoch 2
a 3, e nejde o elektroodpad alebo ak nesplnil povinnos
pod¾a odseku 4, povaujú sa podozrivé elektrozariadenia za elektroodpad a náklad sa povauje za nezákonnú
zásielku. Od tohto okamihu sa na takú zásielku uplatòuje postup pod¾a osobitného predpisu58) upravujúceho cezhraniènú prepravu odpadov.
ÔSMA ÈAS
ADMINISTRATÍVNE NÁSTROJE
Prvý oddiel
Autorizácia
§ 89
Autorizované èinnosti a udelenie autorizácie
(1) Autorizácia je udelenie oprávnenia
a) podnikate¾ovi na výkon niektorej z èinností spracovania odpadu (ïalej len autorizácia na spracovate¾skú èinnos), a to na
1. spracovanie a recykláciu pouitých batérií a akumulátorov,
2. zhodnocovanie alebo znekodòovanie odpadových olejov,
3. spracovanie starých vozidiel,
4. spracovanie elektroodpadu,
5. prípravu na opätovné pouitie elektroodpadu,
6. prípravu na opätovné pouitie pouitých batérií
a akumulátorov,
b) právnickej osobe na výkon èinnosti organizácie zodpovednosti výrobcov (ïalej len autorizácia na èinnos organizácie zodpovednosti výrobcov) alebo tretej osobe (ïalej len autorizácia na èinnos tretej
osoby),
c) výrobcovi vyhradeného výrobku na výkon èinnosti
individuálneho nakladania s vyhradeným prúdom
odpadu (ïalej len autorizácia na èinnos individuálneho plnenia povinností).

) Rozhodnutie Rady OECD C(2001)107 o preskúmaní rozhodnutia C(92)39 o kontrole cezhranièných pohybov odpadu urèeného na
zhodnotenie (rozhodnutie OECD) (Ú. v. ES L 16, 23. 01. 1992).
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(2) Èinnosti uvedené v odseku 1 sa vykonávajú len
na základe autorizácie udelenej ministerstvom.
(3) Autorizáciu ministerstvo ude¾uje na dobu urèitú,
najviac na pä rokov; v prípade autorizácie pod¾a odseku 1 písm. b) tak, aby doba platnosti uplynula k 31. decembru kalendárneho roka.
(4) Ak o udelenie autorizácie na èinnos individuálneho plnenia povinností poiada výrobca vyhradeného
výrobku, ktorý si plní vyhradené povinnosti kolektívne,
ministerstvo túto autorizáciu udelí v súlade s týmto zákonom najskôr s úèinnosou ku dòu, keï dolo
k ukonèeniu zmluvy o plnení vyhradených povinností
organizáciou zodpovednosti výrobcov.
(5) Ministerstvo vedie a priebene aktualizuje zoznam osôb, ktorým bola udelená autorizácia uvedená
v odseku 1 (ïalej len drite¾ autorizácie). Aktuálny
zoznam drite¾ov autorizácie ministerstvo zverejòuje
na svojom webovom sídle.
§ 90
Podmienky udelenia autorizácie
(1) Podmienkou udelenia autorizácie na spracovate¾skú èinnos fyzickej osobe  podnikate¾ovi je
a) bezúhonnos,
b) trvalý pobyt na území Slovenskej republiky alebo
bydlisko v niektorom z èlenských tátov alebo v táte, ktorý je súèasou Európskeho hospodárskeho
priestoru,
c) ustanovenie odborne spôsobilej osoby na autorizovanú spracovate¾skú èinnos, ak òou nie je sám iadate¾ o udelenie autorizácie na spracovate¾skú èinnos alebo jeho zodpovedný zástupca,122)
d) technické, materiálne a personálne zabezpeèenie
výkonu autorizovanej spracovate¾skej èinnosti,
e) zabezpeèenie systému zmluvných vzahov.
(2) Podmienkou udelenia autorizácie na spracovate¾skú èinnos právnickej osobe je
a) bezúhonnos osôb, ktoré sú tatutárnym orgánom
alebo jeho èlenmi,
b) sídlo alebo organizaèná zloka na území Slovenskej
republiky,
c) ustanovenie odborne spôsobilej osoby na autorizovanú spracovate¾skú èinnos,
d) technické, materiálne a personálne zabezpeèenie
výkonu autorizovanej spracovate¾skej èinnosti,
e) zabezpeèenie systému zmluvných vzahov.
(3) Podmienkou udelenia autorizácie pod¾a § 89
ods. 1 písm. b) je
a) v prípade organizácie zodpovednosti výrobcov
1. bezúhonnos osôb, ktoré sú tatutárnym orgánom alebo jeho èlenmi,
2. sídlo na území Slovenskej republiky,
3. splnenie podmienok ustanovených v § 28 ods. 1
a 3 a 6,
b) v prípade tretej osoby
1. bezúhonnos fyzickej osoby  podnikate¾a alebo
122
123

) § 11 a 12 zákona è. 455/1991 Zb. v znení neskorích predpisov.
) § 19 zákona è. 39/2013 Z. z.
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bezúhonnos osôb, ktoré sú tatutárnym orgánom alebo jeho èlenmi,
2. miesto podnikania alebo sídlo na území Slovenskej republiky,
3. oprávnenie na zber alebo spracovanie a recykláciu pouitých batérií a akumulátorov.
(4) Podmienkou udelenia autorizácie na èinnos individuálneho plnenia povinností výrobcovi vyhradeného výrobku je
a) bezúhonnos fyzickej osoby  podnikate¾a alebo tatutárneho orgánu alebo jeho èlenov,
b) miesto podnikania, sídlo alebo organizaèná zloka
na území Slovenskej republiky,
c) splnenie podmienok ustanovených v § 29 ods. 3.
(5) Za bezúhonného sa na úèely tohto zákona povauje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za trestný èin
proti ivotnému prostrediu.118)
(6) Technické, materiálne a personálne zabezpeèenie
èinnosti uvedenej v § 89 ods. 1 písm. a), na ktorú sa
ude¾uje autorizácia, sa preukazuje odborným posudkom osoby oprávnenej na jeho vydanie pod¾a tohto zákona (§ 100 ods. 1).
(7) Pri autorizácii na spracovate¾skú èinnos pod¾a
§ 89 ods. 1 písm. a) druhý bod, v rámci ktorej sa vykonáva zhodnocovanie alebo znekodòovanie odpadových olejov, je súèasou technického, materiálneho
a personálneho zabezpeèenia aj zabezpeèenie opatrení
na ochranu ivotného prostredia a zdravia ¾udí; ak ide
o zariadenia povolené a prevádzkované pod¾a osobitného predpisu,123) musí pouitá technológia zodpoveda
úrovni najlepej dostupnej techniky.17)
§ 91
Rozhodnutie o udelení autorizácie
(1) iados o udelenie autorizácie iadate¾ podáva
ministerstvu písomne v tátnom jazyku.
(2) Ministerstvo autorizáciu na kadú èinnos pod¾a
§ 89 ods. 1 ude¾uje samostatným rozhodnutím.
(3) Rozhodnutie o udelení autorizácie na spracovate¾skú èinnos fyzickej osobe  podnikate¾ovi obsahuje
a) obchodné meno a miesto podnikania,
b) osobné údaje fyzickej osoby a jej zodpovedného zástupcu, ak bol ustanovený, a osobné údaje odborne
spôsobilej osoby na autorizovanú èinnos,
c) èinnosti a druhy odpadov, na ktoré sa ude¾uje autorizácia,
d) doba, na ktorú sa autorizácia ude¾uje,
e) dátum zaèatia vykonávania autorizovanej èinnosti,
f) spôsob a postupy vykonávania autorizovanej èinnosti.
(4) Rozhodnutie o udelení autorizácie na spracovate¾skú èinnos právnickej osobe obsahuje
a) obchodné meno a sídlo,
b) osobné údaje osôb, ktoré sú tatutárnym orgánom
alebo jeho èlenmi, osobné údaje jej zodpovedného
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zástupcu, ak bol ustanovený, ako aj osobné údaje
odborne spôsobilej osoby na autorizovanú èinnos,
èinnosti a druhy odpadov, na ktoré sa ude¾uje autorizácia,
doba, na ktorú sa autorizácia ude¾uje,
dátum zaèatia vykonávania autorizovanej èinnosti,
spôsob a postupy vykonávania autorizovanej èinnosti.

c)
d)
e)
f)

(5) Rozhodnutie o udelení autorizácie pod¾a § 89
ods. 1 písm. b) obsahuje
a) obchodné meno a sídlo,
b) osobné údaje osôb, ktoré sú tatutárnym orgánom
alebo jeho èlenmi,
c) oznaèenie vyhradeného výrobku, pre odpad z ktorého bude zabezpeèova nakladanie ako tretia osoba
alebo organizácia zodpovednosti výrobcov v systéme
zdrueného nakladania; v prípade elektrozariadení
sa uvedie kategória elektrozariadení pod¾a prílohy
è. 6 a v prípade batérií a akumulátorov sa uvedie typ
batérií a akumulátorov v èlenení pod¾a § 42 ods. 3,
d) doba, na ktorú sa autorizácia ude¾uje,
e) dátum zaèatia vykonávania autorizovanej èinnosti,
f) spôsob a postupy zabezpeèenia autorizovanej èinnosti,
g) povinnos plni povinnosti vyplývajúce z výsledkov
zlosovania pod¾a § 31 ods. 12 písm. c) a § 135
ods. 26.
(6) Rozhodnutie o udelení autorizácie na èinnos individuálneho plnenia povinností výrobcovi vyhradeného výrobku obsahuje
a) obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania,
b) osobné údaje fyzickej osoby  podnikate¾a a jej zodpovedného zástupcu, ak bol ustanovený, alebo
osobné údaje osôb, ktoré sú tatutárnym orgánom
alebo jeho èlenmi,
c) oznaèenie vyhradeného výrobku, pre odpad z ktorého bude zabezpeèova nakladanie v systéme individuálneho nakladania; v prípade elektrozariadení sa
uvedie kategória elektrozariadení pod¾a prílohy è. 6
a v prípade batérií a akumulátorov sa uvedie typ batérií a akumulátorov v èlenení pod¾a § 42 ods. 3,
d) doba, na ktorú sa autorizácia ude¾uje,
e) dátum zaèatia vykonávania autorizovanej èinnosti,
f) spôsob a postupy vykonávania autorizovanej èinnosti.
(7) Ministerstvo pri vydávaní rozhodnutí o udelení
autorizácie pod¾a § 89 ods. 1 písm. b) na èinnos organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly sleduje, èi je
zabezpeèený zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zo vetkých obcí.
§ 92
Predåenie platnosti autorizácie
(1) Platnos autorizácie mono predåi najviac v rozsahu, v akom bola udelená, ak nie je ustanovené inak.
Autorizáciu mono predåi opakovane.
(2) Drite¾ autorizácie môe poiada o predåenie jej
124
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platnosti najneskôr es mesiacov pred uplynutím
èasu, na ktorý bola udelená. V iadosti o predåenie
platnosti autorizácie sa uvedú dôvody iadosti. Pri kadej iadosti o predåenie autorizácie je potrebné preukazova bezúhonnos pod¾a § 90 ods. 1 písm. a),
ods. 2 písm. a), ods. 3 písm. a) a ods. 4 písm. a).
(3) Ministerstvo predåi platnos autorizácie uvedenej v § 89 ods. 1 písm. a) na dobu zhodnú s dobou platnosti certifikovaného systému environmentálneho manaérstva a auditu pod¾a osobitného predpisu,124) ak
o predåenie platnosti poiada drite¾ tejto autorizácie,
ktorý má zavedený uvedený systém v prevádzke, ktorá
je miestom výkonu èinnosti, a ak predloí ministerstvu
ustanovené podklady.
(4) Drite¾ autorizácie na spracovate¾skú èinnos
musí raz za pä rokov zabezpeèi odborný posudok
oprávnenej osoby o stave plnenia poiadaviek ustanovených týmto zákonom a ïalími veobecne záväznými
právnymi predpismi na ochranu ivotného prostredia,
ako aj o stave plnenia podmienok a poiadaviek ustanovených v rozhodnutí o udelení autorizácie pri výkone
èinnosti, na ktorú bola autorizácia udelená. Kópiu odborného posudku doruèí ministerstvu do 14 dní od
jeho prijatia od oprávnenej osoby.
(5) Povinnos uvedená v odseku 4 sa nevzahuje na
drite¾a autorizácie na spracovate¾skú èinnos, ktorý
má zavedený systém uvedený v odseku 3; ak je takému
drite¾ovi autorizácie pozastavená alebo zruená registrácia tohto systému, je povinný zabezpeèi odborný
posudok a doruèi ho ministerstvu najneskôr do troch
rokov odo dòa, od ktorého mu bola pozastavená alebo
zruená registrácia tohto systému, uvedené neplatí, ak
do uplynutia tejto lehoty mu bude systém uvedený
v odseku 3 znova udelený.
(6) Ak dolo k predåeniu autorizácie postupom pod¾a odseku 3 a poèas doby platnosti autorizácie bola jej
drite¾ovi pozastavená alebo zruená registrácia systému uvedeného v odseku 3, je povinný do 30 dní od jeho
odòatia, pozastavenia alebo zruenia poda novú iados o predåenie platnosti autorizácie; lehota uvedená
v odseku 2 sa v tomto prípade neuplatní.
§ 93
Zmena autorizácie
(1) Drite¾ autorizácie je povinný ministerstvu oznámi kadú zmenu údajov uvedených v rozhodnutí
o udelení autorizácie, a to do 30 dní od vzniku zmeny.
(2) Ministerstvo na základe oznámenia pod¾a odseku 1 alebo z vlastného podnetu rozhodnutie o udelení
autorizácie zmení, ak
a) ide o zmenu obchodného mena, sídla, miesta podnikania alebo osobných údajov uvedených v rozhodnutí o udelení autorizácie a tieto údaje nie sú v súlade so skutoèným stavom,
b) drite¾ autorizácie poiada o zúenie rozsahu èin-

) Zákon è. 351/2012 Z. z. o environmentálnom overovaní a registrácii organizácií v schéme Európskej únie pre environmentálne manaérstvo a audit a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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ností, na ktorých výkon mu bola udelená autorizácia,
c) dôjde k zmene technológie v spôsobe nakladania
s odpadom a drite¾ autorizácie k iadosti priloí odborný posudok preukazujúci technické zabezpeèenie autorizovanej èinnosti alebo
d) ide o zmenu spôsobu a postupov pri vykonávaní alebo zabezpeèovaní autorizovanej èinnosti.
§ 94
Zruenie a zánik autorizácie
(1) Ministerstvo autorizáciu na spracovate¾skú èinnos pod¾a § 89 ods. 1 písm. a) zruí, ak
a) drite¾ autorizácie o to poiada,
b) dediè nepostupuje pod¾a odseku 7,
c) ustanovená odborne spôsobilá osoba na autorizovanú spracovate¾skú èinnos prestala spåòa poiadavku odbornej spôsobilosti,
d) drite¾ autorizácie prestane spåòa niektorú z podmienok jej udelenia,
e) drite¾ autorizácie nezaèal vykonáva autorizovanú
spracovate¾skú èinnos v lehote do 12 mesiacov od
dátumu zaèatia vykonávania autorizovanej spracovate¾skej èinnosti uvedeného v rozhodnutí o udelení
autorizácie, alebo
f) drite¾ autorizácie predloil ministerstvu nepravdivé
údaje v iadosti alebo v jej prílohách pod¾a § 91
ods. 1 alebo pod¾a § 92 ods. 2, alebo v oznámení pod¾a § 93 ods. 1, ktoré majú podstatný vplyv na udelenie autorizácie.
(2) Ministerstvo autorizáciu pod¾a § 89 ods. 1
písm. b) na èinnos organizácie zodpovednosti výrobcov zruí, ak
a) drite¾ autorizácie o to poiada,
b) drite¾ autorizácie nezaèal vykonáva autorizovanú
èinnos v lehote do iestich mesiacov od dátumu zaèatia vykonávania autorizovanej èinnosti uvedeného v rozhodnutí o udelení autorizácie,
c) drite¾ autorizácie prestal spåòa niektorú z podmienok jej udelenia a v urèenej lehote nedôjde k náprave,
d) drite¾ autorizácie predloil ministerstvu nepravdivé
údaje v iadosti alebo v jej prílohách pod¾a § 91
ods. 1 alebo pod¾a § 92 ods. 2, alebo v oznámení pod¾a § 93 ods. 1, ktoré majú podstatný vplyv na udelenie autorizácie,
e) drite¾ autorizácie nesplní povinnos uvedenú v § 28
ods. 4 písm. a), c), d), e) a g), h) alebo r) alebo
f) drite¾ autorizácie nepreukáe splnenie povinností
uvedených v § 28 ods. 7.
(3) Ministerstvo autorizáciu pod¾a § 89 ods. 1
písm. b) na èinnos tretej osoby zruí, ak
a) drite¾ autorizácie o to poiada,
b) drite¾ autorizácie nezaèal vykonáva autorizovanú
èinnos v lehote do iestich mesiacov od dátumu zaèatia vykonávania autorizovanej èinnosti uvedeného v rozhodnutí o udelení autorizácie,
c) drite¾ autorizácie prestal spåòa niektorú z podmienok jej udelenia a v urèenej lehote nedôjde k náprave,
d) drite¾ autorizácie predloil ministerstvu nepravdivé

Strana 1147

údaje v iadosti alebo v jej prílohách pod¾a § 91
ods. 1 alebo pod¾a § 92 ods. 2, alebo v oznámení pod¾a § 93 ods. 1, ktoré majú podstatný vplyv na udelenie autorizácie, alebo
e) drite¾ autorizácie nesplní povinnos uvedenú v § 44
ods. 8 písm. a), c), d), e) alebo f).
(4) Ministerstvo autorizáciu na èinnos individuálneho plnenia povinností zruí, ak
a) drite¾ autorizácie o to poiada,
b) drite¾ autorizácie nezaèal vykonáva autorizovanú
èinnos lehote do iestich mesiacov od dátumu zaèatia vykonávania autorizovanej èinnosti uvedeného
v rozhodnutí o udelení autorizácie,
c) drite¾ autorizácie prestal spåòa niektorú z podmienok jej udelenia a v urèenej lehote nedôjde k náprave,
d) drite¾ autorizácie predloil ministerstvu nepravdivé
údaje v iadosti alebo v jej prílohách pod¾a § 91
ods. 1 alebo pod¾a § 92 ods. 2, alebo v oznámení pod¾a § 93 ods. 1, ktoré majú podstatný vplyv na udelenie autorizácie,
e) drite¾ autorizácie nesplní povinnos uvedenú v § 29
ods. 1 písm. a) a c), e) alebo k),
f) dediè nepostupuje pod¾a odseku 7 alebo
g) výrobcovi vyhradeného výrobku bola opakovane
uloená sankcia za nesplnenie povinností pod¾a § 27
ods. 4 písm. e) a g) alebo pod¾a § 29 ods. 1 písm. b).
(5) Autorizácia udelená na èinnosti pod¾a § 89 ods. 1
zaniká
a) smrou fyzickej osoby  podnikate¾a, ktorá je drite¾om autorizácie, alebo jej vyhlásením za màtveho, ak
vo výkone autorizovanej èinnosti nepokraèuje ustanovený správca dedièstva alebo dediè za podmienok
pod¾a odsekov 6 a 7,
b) zánikom právnickej osoby, ktorá je drite¾om autorizácie,
c) rozhodnutím ministerstva o zruení autorizácie,
d) uplynutím èasu, na ktorý bola udelená,
e) zruením konkurzu vyhláseného na drite¾a autorizácie po splnení rozvrhového uznesenia alebo zruením konkurzu z dôvodu, e majetok drite¾a autorizácie nepostaèuje na úhradu výdavkov a odmeny
správcu konkurznej podstaty, alebo zamietnutím
návrhu na vyhlásenie konkurzu na drite¾a autorizácie pre nedostatok majetku,
f) uplynutím troch mesiacov odo dòa platnosti rozhodnutia o udelení autorizácie bez splnenia povinnosti
vyplývajúcej z ustanovenia § 29 ods. 4 alebo § 44
ods. 11,
g) v prípade autorizácie na èinnos individuálneho plnenia povinností nadobudnutím úèinnosti zmluvy
o plnení vyhradených povinností uzavretej medzi výrobcom vyhradeného výrobku, ktorému bola táto
autorizácia udelená, a príslunou organizáciou zodpovednosti výrobcov alebo treou osobou.
(6) Ak v prípade smrti fyzickej osoby  podnikate¾a,
ktorá bola drite¾om autorizácie a ktorá nemala ustanoveného zodpovedného zástupcu, nebude ustanovený správca dedièstva, ministerstvo rozhodne o pozastavení výkonu èinnosti, na ktorú bola udelená
autorizácia na spracovate¾skú èinnos, a do skonèenia konania o prejednanie dedièstva.
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(7) Ak chce dediè fyzickej osoby - podnikate¾a pokraèova vo vykonávaní èinnosti, na ktorú bola udelená
autorizácia, musí preukáza splnenie podmienok pod¾a § 90 ods. 1, ods. 3 písm. b) alebo ods. 4; zároveò je
povinný predloi ministerstvu do 30 dní od ukonèenia
konania o dedièstve právoplatný doklad o tom, e je dedièom.
§ 95
Odborne spôsobilá osoba
na autorizovanú spracovate¾skú èinnos
(1) Odborne spôsobilá osoba na autorizovanú spracovate¾skú èinnos pod¾a § 89 ods. 1 písm. a) zodpovedá za odborné prevádzkovanie èinnosti, na ktorú bola
udelená autorizácia.
(2) Na výkon èinnosti odborne spôsobilej osoby na
autorizovanú spracovate¾skú èinnos sa vyaduje
a) bezúhonnos; bezúhonnos sa preukazuje kadé tri
roky,
b) druhý stupeò vysokokolského vzdelania technického alebo prírodovedného smeru a najmenej tri roky
praxe v oblasti nakladania s nebezpeèným odpadom
alebo druhý stupeò vysokokolského vzdelania iného ako technického alebo prírodovedného smeru,
alebo stredokolské vzdelanie technického smeru
ukonèené maturitou a najmenej pä rokov praxe
v oblasti nakladania s nebezpeèným odpadom, alebo
stredokolské vzdelanie iného ako technického smeru ukonèené maturitou a najmenej osem rokov praxe v oblasti nakladania s nebezpeèným odpadom; do
praxe sa nezapoèítavajú roky praxe poèas túdia,
c) absolvovanie odbornej prípravy zabezpeèovanej organizáciou poverenou ministerstvom,
d) úspene vykonaná skúka pod¾a odseku 3.
(3) Predmetom skúky je overenie súhrnu teoretických vedomostí a znalostí veobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich odpadové hospodárstvo
a ostatných súvisiacich veobecne záväzných právnych predpisov a súvisiacich technických noriem.
Skúku zabezpeèuje ministerstvo najmenej raz za rok.
(4) Odbornú spôsobilos na autorizovanú spracovate¾skú èinnos potvrdí ministerstvo, po úspenom vykonaní skúky, vydaním osvedèenia o odbornej spôsobilosti na autorizovanú spracovate¾skú èinnos (ïalej
len osvedèenie na autorizovanú èinnos). Osvedèenie
na autorizovanú èinnos mono vyda najviac na desa
rokov. Doba platnosti osvedèenia na autorizovanú èinnos sa nepredluje. Po uplynutí platnosti osvedèenia
na autorizovanú èinnos môe fyzická osoba, ktorá spåòa podmienky pod¾a odseku 2, opätovne poiada o vydanie osvedèenia na autorizovanú èinnos.
(5) Ministerstvo vedie a priebene aktualizuje register odborne spôsobilých osôb na autorizovanú spracovate¾skú èinnos na webovom sídle ministerstva.
(6) Odborne spôsobilé osoby na autorizovanú spracovate¾skú èinnos sa zúèastòujú na základe výzvy ministerstva prekolenia alebo nového overenia odbornej
125

) § 36 zákona è. 364/2004 Z. z.
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spôsobilosti, ak dôjde k zásadným zmenám stavu techniky odpadového hospodárstva alebo veobecne
záväzných právnych predpisov v oblasti odpadového
hospodárstva.
§ 96
Zmena, zruenie a zánik osvedèenia
na autorizovanú èinnos
(1) Ministerstvo osvedèenie na autorizovanú èinnos
zmení, ak odborne spôsobilá osoba na autorizovanú
spracovate¾skú èinnos písomne poiada o zmenu
osobných údajov uvedených v osvedèení na autorizovanú èinnos a ak tieto údaje nie sú v súlade so skutoèným stavom alebo ak poiada o zúenie rozsahu udeleného osvedèenia na autorizovanú èinnos.
(2) Ministerstvo osvedèenie na autorizovanú èinnos
zruí, ak odborne spôsobilá osoba na autorizovanú
spracovate¾skú èinnos
a) bola pozbavená spôsobilosti na právne úkony alebo
ak jej spôsobilos na právne úkony bola obmedzená,
b) prestala by bezúhonnou,
c) získala osvedèenie na autorizovanú èinnos na základe uvedenia nepravdivých údajov v iadosti alebo
jej prílohách,
d) písomne poiada o jeho zruenie,
e) sa na základe výzvy ministerstva nezúèastní prekolenia alebo nového overenia odbornej spôsobilosti
pod¾a § 95 ods. 6 alebo
f) nemôe predmetnú èinnos riadne vykonáva.
(3) Úèinky zmeny alebo zruenia osvedèenia na autorizovanú èinnos nastávajú dòom ich zápisu do registra odborne spôsobilých osôb na autorizovanú spracovate¾skú èinnos.
(4) Odborná spôsobilos na autorizovanú spracovate¾skú èinnos zaniká smrou odborne spôsobilej osoby
na autorizovanú spracovate¾skú èinnos alebo uplynutím doby platnosti osvedèenia na autorizovanú èinnos. Odborne spôsobilá osoba na autorizovanú spracovate¾skú èinnos, ktorej odborná spôsobilos
zanikla, sa z registra odborne spôsobilých osôb na
autorizovanú spracovate¾skú èinnos vyèiarkne.
Druhý oddiel
Súhlasy
§ 97
Ude¾ovanie súhlasu
(1) Orgány tátnej správy odpadového hospodárstva
ude¾ujú súhlas na
a) prevádzkovanie zariadenia na znekodòovanie
odpadov okrem spa¾ovní odpadov a zariadení na
spoluspa¾ovanie odpadov a vodných stavieb, v ktorých sa znekodòujú osobitné druhy kvapalných odpadov,125)
b) znekodòovanie odpadov, na ktoré nebol vydaný súhlas pod¾a písmena a), a zhodnocovanie odpadov, na
ktoré nebol vydaný súhlas pod¾a písmena c) okrem
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znekodòovania alebo zhodnocovania odpadov
v spa¾ovniach odpadov a zariadeniach na spoluspa¾ovanie odpadov a zhodnocovania odpadov vo vodných stavbách, v ktorých sa zhodnocujú osobitné
druhy kvapalných odpadov,125)
c) prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov okrem
1. spa¾ovní odpadov, zariadení na spoluspa¾ovanie
odpadov,
2. vodných stavieb, v ktorých sa zhodnocujú osobitné druhy kvapalných odpadov,125)
3. zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozloite¾ného komunálneho odpadu zo zelene, ak jeho
roèná kapacita neprevyuje 100 ton, a
4. zariadenia na zmenovanie objemu komunálnych
odpadov, ak jeho roèná kapacita neprevyuje 50
ton,
d) prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov, ak ide
o zariadenia, na ktorých prevádzku nebol daný súhlas pod¾a písmen a) a c) vrátane zberného dvora,
e) vydanie prevádzkového poriadku
1. zariadenia na znekodòovanie odpadov,
2. zariadenia na zhodnocovanie odpadov a
3. mobilného zariadenia na zhodnocovanie alebo
znekodòovanie odpadov,
f) nakladanie s nebezpeènými odpadmi vrátane ich
prepravy, ak nie je súèasou súhlasu pod¾a iných
ustanovení tohto odseku, a to v prípade, ak pôvodca
odpadu alebo drite¾ odpadu roène nakladá v súhrne s väèím mnostvom ako 1 tona alebo ak prepravca prepravuje roène väèie mnostvo ako 1 tona
nebezpeèných odpadov,
g) zhromaïovanie nebezpeèných odpadov u pôvodcu
odpadu, ak zhromaïuje väèie mnostvo ako 1 tona
nebezpeèných odpadov,
h) zhodnocovanie odpadov alebo znekodòovanie odpadov mobilným zariadením; v tom prípade sa ustanovenia písmen a) a c) nepouijú,
i) zhromaïovanie odpadov drite¾om odpadu bez
predchádzajúceho triedenia, ak vzh¾adom na následný spôsob ich zhodnocovania alebo znekodòovania nie je triedenie a oddelené zhromaïovanie
moné alebo úèelné,
j) uzavretie skládky odpadov alebo jej èasti, vykonanie
jej rekultivácie a jej následné monitorovanie,
k) dekontamináciu,
l) znekodòovanie pouitých polychlórovaných bifenylov alebo zariadení obsahujúcich polychlórované
bifenyly, ak nie je súèasou súhlasu pod¾a písmen a), b) alebo f),
m) znekodòovanie odpadov z výroby oxidu titanièitého,
n) odovzdávanie odpadov vhodných na vyuitie v domácnosti,
o) to, e látka alebo vec sa povauje za ved¾ají produkt, a nie za odpad,
p) vykonávanie prípravy na opätovné pouitie; v tomto
prípade sa ustanovenia písmen b) a c) nepouijú,
q) prevádzkovanie úloiska doèasného uskladnenia
ortuti; v tomto prípade sa ustanovenie písmena a)
nepouije,
r) uzavretie úloiska doèasného uskladnenia ortuti
alebo jeho èasti a jeho následné monitorovanie,
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s) vyuívanie odpadov na povrchovú úpravu terénu,
t) zhromaïovanie odpadu dlhie ako jeden rok pred
jeho znekodnením alebo dlhie ako tri roky pred
jeho zhodnotením.
(2) Súhlas pod¾a odseku 1 okrem súhlasu pod¾a odseku 1 písm. k), o) a p) obsahuje
a) druh a kategóriu odpadov, a ak ide o súhlas pod¾a
odseku 1 písm. a) a c), f), g), l), m), n), s) a t) aj mnostvo odpadov,
b) urèenie miesta nakladania s odpadmi; to neplatí, ak
ide o súhlas pod¾a odseku 1 písm. h), n) a o),
c) spôsob nakladania s odpadmi, alebo ak ide o súhlas
pod¾a odseku 1 písm. n), úèel, na ktorý sa odpady
odovzdávajú,
d) dobu, na ktorú sa súhlas ude¾uje,
e) pri zariadeniach aj spôsob ukonèenia èinnosti zariadenia a následná starostlivos o miesto výkonu,
f) pod¾a potreby podmienky kontroly a monitorovania
výkonu èinnosti,
g) ïalie podmienky výkonu èinnosti, na ktorú sa súhlas ude¾uje.
(3) Súhlas pod¾a odseku 1 písm. a), c), d), h) a q) obsahuje okrem náleitostí pod¾a odseku 2 aj
a) technické poiadavky prevádzky zariadenia,
b) bezpeènostné opatrenia pri prevádzke zariadenia.
(4) Súhlas pod¾a odseku 1 písm. h) okrem náleitostí
pod¾a odsekov 2 a 3 obsahuje aj poiadavky na umiestnenie mobilného zariadenia, ak predmetom zhodnocovania alebo znekodòovania bude nebezpeèný odpad.
(5) Súhlas na prevádzkovanie skládky odpadov
okrem náleitostí pod¾a odsekov 2 a 3 ïalej obsahuje
a) triedu skládky odpadov,
b) podmienky prevádzkovania skládky odpadov, monitorovania skládky odpadov, postupov kontroly prevádzky skládky odpadov vrátane havarijného plánu,
c) parametre, ktoré sa majú mera, a látky, ktoré sa
majú analyzova v priesakových vodách a vo vzorkách z pozorovacích objektov,
d) schválenie projektovej dokumentácie na uzavretie
skládky odpadov, jej rekultiváciu a monitorovanie
skládky odpadov po jej uzavretí,
e) povinnos podáva príslunému okresnému úradu
správu o druhoch a mnostvách ukladaného odpadu a o výsledkoch monitorovania skládky odpadov
kadoroène do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka,
f) skutoènú výku úèelovej finanènej rezervy.
(6) Súhlas pod¾a odseku 1 písm. j) obsahuje aj lehotu, dokedy je prevádzkovate¾ skládky odpadov povinný
najneskôr zaèa s uzatváraním a rekultiváciou skládky
odpadov; táto lehota nesmie by dlhia ako es mesiacov odo dòa nadobudnutia právoplatnosti tohto súhlasu.
(7) Súhlas pod¾a odseku 1 písm. k) obsahuje
a) typ a poèet zariadení obsahujúcich polychlórované
bifenyly alebo druh, kategóriu a mnostvo pouitých
polychlórovaných bifenylov, ktoré sa budú dekontaminova,
b) urèenie miesta a spôsobu dekontaminácie,
c) dobu, na ktorú sa súhlas ude¾uje a spôsob ukonèe-
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nia èinnosti zariadenia, ktorým sa dekontaminácia
vykonáva,
d) ïalie podmienky výkonu èinnosti, na ktorú sa súhlas ude¾uje.
(8) Súhlas na znekodòovanie odpadu z výroby oxidu titanièitého èinnosou D15, ukladaním na skládku
odpadov èinnosou D1 alebo èinnosou D3 uvedenými
v prílohe è. 2 mono vyda, len ak
a) odpad nemôe by znekodnený vhodnejím spôsobom,
b) hodnotenie vplyvu na ivotné prostredie19) preukázalo, e znekodòovanie nebude ma iaden okamitý ani neskorí kodlivý vplyv na podzemné vody,
pôdu a ovzduie,
c) znekodòovanie nebude ma kodlivý vplyv na rekreaèné aktivity, abu surovín, rastliny a ivoèíchy,
lokality, miesta alebo územia osobitného vedeckého
významu22) alebo iné oprávnené vyuívanie dotknutého územia.
(9) Súhlas pod¾a odseku 1 písm. o) obsahuje
a) opis ved¾ajieho produktu a popis èinnosti, pri ktorej vzniká,
b) dobu, na ktorú sa súhlas ude¾uje,
c) poiadavku na informovanie oh¾adne akejko¾vek
zmeny týkajúcej sa plnenia podmienky pod¾a § 2
ods. 4 písm. d), ktorá vedie k zníeniu zabezpeèenia
pouitia ved¾ajieho produktu,
d) spôsob nakladania s ved¾ajím produktom alebo
úèel, na ktorý sa ved¾ají produkt odovzdáva,
e) ïalie podmienky, ktoré je potrebné dodriava pri
výkone èinnosti, na ktorú sa súhlas ude¾uje.
(10) Súhlas pod¾a odseku 1 písm. p) obsahuje
a) druh, kategóriu odpadov a mnostvo odpadov,
b) urèenie miesta výkonu prípravy na opätovné pouitie,
c) opis èinností súvisiacich s prípravou na opätovné
pouitie,
d) dobu, na ktorú sa súhlas ude¾uje,
e) spôsob pouitia výrobkov alebo zloiek výrobkov,
ktoré preli prípravou na opätovné pouitie,
f) ïalie podmienky, ktoré je potrebné dodriava pri
výkone èinnosti, na ktorú sa súhlas ude¾uje.
(11) Súhlas na to, e látka alebo vec sa povauje za
ved¾ají produkt, a nie za odpad pod¾a odseku 1
písm. o), sa nevyaduje, ak ide o zariadenie povolené
a prevádzkované pod¾a osobitného predpisu.126)
(12) Súhlas na prevádzkovanie skládky odpadov
a súhlas na prevádzkovanie úloiska doèasného
uskladnenia ortuti vydá prísluný orgán tátnej správy
odpadového hospodárstva a po vykonaní miestnej
obhliadky na preverenie skutoèného stavu veci v rozsahu podanej iadosti o tento súhlas.
(13) Uzavretie skládky odpadov v súlade s odsekom 1
písm. j) overí prísluný orgán tátnej správy odpadového hospodárstva vrátane vykonania miestnej obhliadky a o uzavretí skládky odpadov vydá potvrdenie.
(14) Uzavretie úloiska doèasného uskladnenia ortuti v súlade s odsekom 1 písm. r) overí prísluný orgán
126

) Zákon è. 39/2013 Z. z. v znení neskorích predpisov.
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tátnej správy odpadového hospodárstva vrátane vykonania miestnej obhliadky a o uzavretí úloiska
doèasného uskladnenia ortuti vydá potvrdenie.
(15) Súhlas na zhromaïovanie odpadu dlhie ako
jeden rok pred jeho znekodnením alebo dlhie ako tri
roky pred jeho zhodnotením vydá prísluný orgán tátnej správy odpadového hospodárstva pôvodcovi odpadu a po preukázaní, e sa na území Slovenskej republiky nenachádza vhodné zariadenie na zhodnotenie
alebo znekodnenie tohto odpadu alebo je to pre pôvodcu z kapacitných dôvodov hospodárne.
(16) Súhlas pod¾a odseku 1 mono udeli len na urèitý èas, najviac na pä rokov.
(17) Platnos súhlasu pod¾a odseku 16 sa predåi, a to
aj opakovane, ak nedolo k zmene skutoèností, ktoré
sú rozhodujúce na vydanie súhlasu, a ak sa iados
o predåenie súhlasu doruèí príslunému orgánu tátnej správy odpadového hospodárstva najneskôr tri mesiace pred skonèením platnosti súhlasu.
(18) Ak navrhovaný spôsob nakladania s odpadmi
nie je v súlade s týmto zákonom a so veobecne záväznými právnymi predpismi vydanými na jeho vykonanie
alebo so záväznou èasou programu kraja, súhlas pod¾a odseku 1 sa neudelí alebo sa platnos súhlasu pod¾a odseku 17 nepredåi.
Tretí oddiel
§ 98
Registrácia
(1) Ten, kto vykonáva zber odpadov bez prevádzkovania zariadenia na zber odpadov alebo prepravu odpadov ako svoj predmet podnikania, je povinný v lehote
do 14 dní od zaèatia výkonu tejto èinnosti sa zaregistrova na príslunom orgáne tátnej správy odpadového
hospodárstva v mieste svojho sídla alebo miesta podnikania; to neplatí, ak je na vykonávanie zberu odpadov
alebo prepravy odpadov potrebný súhlas pod¾a § 97
ods. 1 alebo autorizácia pod¾a § 89 ods. 1.
(2) Povinnos pod¾a odseku 1 sa vzahuje rovnako aj
na obchodníka a sprostredkovate¾a, ak svoju èinnos
nevykonáva ako súèas èinnosti, na ktorú mu bol udelený súhlas pod¾a § 97 ods. 1 alebo autorizácia pod¾a
§ 89 ods. 1.
(3) Povinnos pod¾a odseku 1 sa vzahuje aj na prevádzkovate¾a zariadenia na zhodnocovanie biologicky
rozloite¾ného komunálneho odpadu zo zelene, ktorého
roèná kapacita neprevyuje 100 ton.
(4) Orgán tátnej správy odpadového hospodárstva
vykoná registráciu pod¾a odsekov 1 a 3 na základe písomného oznámenia podnikate¾a o zaèatí vykonávania
èinnosti, na základe ktorej mu vzniká povinnos registrácie; podnikate¾ovi vydá o tom potvrdenie.
(5) Orgán tátnej správy odpadového hospodárstva
vedie zoznam registrovaných osôb pod¾a odsekov 1
a 3.
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tvrtý oddiel
§ 99
Vyjadrenia
(1) Orgány tátnej správy odpadového hospodárstva
sa vyjadrujú k
a) zriadeniu spa¾ovne odpadov alebo zariadenia na
spoluspa¾ovanie odpadov, alebo k ich zmenám ako
podklad na udelenie súhlasu pod¾a osobitného
predpisu,127)
b) výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva,
a to
1. k dokumentácii v územnom konaní,128)
2. k projektovej dokumentácii v stavebnom konaní,129) ak sa neuskutoènilo územné konanie,
3. k navrhovanému spôsobu nakladania s odpadom
v konaní o odstránení stavby,130)
4. k dokumentácii v konaní o povolení terénnych
úprav,131) ak sa pri ich uskutoèòovaní predpokladá pouitie stavebného odpadu a odpadu z demolácie pod¾a § 77 ods. 1,
5. k dokumentácii v kolaudaènom konaní,132)
c) pripravovaným zmenám výroby súvisiacej so zmenou nakladania s odpadmi,
d) prepusteniu odpadov, ktoré vznikli pri spracovaní
dovezeného materiálu v colnom reime aktívneho
zu¾achovacieho styku, do colného reimu vo¾ný
obeh v Slovenskej republike,133)
e) dokumentácii alebo plánu likvidácie banských diel
a lomov a k plánu likvidácie starých banských diel
predkladaných v konaní o povolení banskej èinnosti,134) ak sa pri likvidácii banských diel alebo starých
banských diel plánuje pouitie odpadu,
f) územnoplánovacej dokumentácii pri jej prerokovaní.135)
(2) Orgán tátnej správy odpadového hospodárstva
má v konaniach uvedených v odseku 1 písm. b) postavenie dotknutého orgánu; vyjadrenia, ktoré sú výsledkom uvedených konaní, sa v prípadoch konania pod¾a
osobitného predpisu125) povaujú za záväzné stanovisko.136)
Piaty oddiel
Odborná posudková spôsobilos
§ 100
Vydanie osvedèenia
o odbornej posudkovej spôsobilosti
(1) Súèasou iadosti o vydanie rozhodnutia a vydanie vyjadrenia orgánu tátnej správy odpadového hos127
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podárstva a o udelenie autorizácie na spracovate¾skú
èinnos pod¾a tohto zákona je v ustanovených prípadoch [§ 105 ods. 3 písm. v)] odborný posudok osoby
oprávnenej na vydávanie odborných posudkov.
(2) Osobu oprávnenú na vydávanie odborných posudkov ustanovuje ministerstvo po overení jej odbornej
posudkovej spôsobilosti skúkou.
(3) Za osobu oprávnenú na vydávanie odborných posudkov mono ustanovi fyzickú osobu, ktorá
a) je bezúhonná,
b) má vysokokolské vzdelanie druhého stupòa technického alebo prírodovedného smeru a najmenej tri
roky praxe vo vzahu k oblasti posudkovej èinnosti,
v ktorej iada o vydanie osvedèenia, alebo má vysokokolské vzdelanie prvého stupòa technického alebo prírodovedného smeru, alebo má stredokolské
vzdelanie technického smeru ukonèené maturitou
a najmenej pä rokov praxe vo vzahu k oblasti posudkovej èinnosti, v ktorej iada o vydanie osvedèenia, alebo má vysokokolské vzdelanie a najmenej
es rokov praxe vo vzahu k oblasti posudkovej èinnosti, v ktorej iada o vydanie osvedèenia, alebo má
stredokolské vzdelanie ukonèené maturitou a najmenej desa rokov praxe vo vzahu k oblasti posudkovej èinnosti, v ktorej iada o vydanie osvedèenia;
do praxe sa nezapoèítavajú roky praxe poèas túdia,
c) úspene vykonala skúku,
d) absolvovala odbornú prípravu zabezpeèovanú organizáciou poverenou ministerstvom.
(4) Odbornou posudkovou spôsobilosou sa na úèely
tohto zákona rozumie vzdelanie, odborná prax a súhrn
teoretických vedomostí a znalostí veobecne záväzných
právnych predpisov a súèasného stavu techniky v oblasti odpadového hospodárstva.
(5) Odbornú posudkovú spôsobilos ministerstvo potvrdí vydaním osvedèenia o odbornej posudkovej spôsobilosti.
(6) Doba platnosti osvedèenia o odbornej posudkovej
spôsobilosti je najviac pä rokov. Dobu platnosti osvedèenia môe ministerstvo predåi len raz, najviac o obdobie, na ktoré bolo osvedèenie pôvodne vydané, ak
oprávnená osoba o predåenie poiada najneskôr tri
mesiace pred uplynutím doby platnosti a súèasne
predloí ministerstvu výpis z registra trestov nie starí
ako tri mesiace; pri posudzovaní iadosti je ministerstvo povinné prihliada na kvalitu a úroveò doterajieho výkonu odbornej posudkovej spôsobilosti oprávnenou osobou, ako aj na plnenie povinností pod¾a § 101.
(7) Právnické osoby a fyzické osoby  podnikatelia
môu vydáva odborné posudky iba prostredníctvom
osoby oprávnenej na vydávanie odborných posudkov.

§ 18 ods. 3 zákona è. 137/2010 Z. z.
§ 32 a 42 zákona è. 50/1976 Zb.
§ 60 a 65 zákona è. 50/1976 Zb.
§ 88 zákona è. 50/1976 Zb.
§ 71 ods. 1 písm. a) zákona è. 50/1976 Zb.
§ 76 a 84 zákona è. 50/1976 Zb.
Èl. 114 nariadenia (EHS) è. 2913/92 v platnom znení.
§ 6 ods. 2 písm. b), d) a f) vyhláky Slovenského banského úradu è. 89/1988 Zb.
§ 20 a 23 zákona è. 50/1976 Zb.
§ 140b zákona è. 50/1976 Zb. v znení zákona è. 479/2005 Z. z.
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(8) Vo výnimoèných prípadoch, ak nemono zabezpeèi vydanie odborného posudku osobou oprávnenou na
vydávanie odborných posudkov, môe ministerstvo na
základe odporúèania Skúobnej komisie na overenie
odbornej spôsobilosti povoli vydanie odborného posudku na základe jednorazového povolenia aj osobe,
ktorá nie je oprávnenou osobou, ak má na vydanie odborného posudku potrebné odborné predpoklady.
(9) Ministerstvo vedie a priebene aktualizuje register osôb oprávnených na vydávanie odborných posudkov. Aktuálny zoznam osôb oprávnených na vydávanie
odborných posudkov ministerstvo zverejòuje na svojom webovom sídle.
§ 101
Povinnosti osoby oprávnenej
na vydávanie odborných posudkov
Osoba oprávnená na vydávanie odborných posudkov
je povinná
a) oznamova ministerstvu bezodkladne zmenu údajov, na základe ktorých jej bolo vydané osvedèenie
o odbornej posudkovej spôsobilosti,
b) dodriava podmienky výkonu posudkovej èinnosti
ustanovené pod¾a tohto zákona,
c) zúèastni sa na základe výzvy ministerstva prekolenia alebo nového overenia odbornej posudkovej spôsobilosti, ak dôjde k zásadným zmenám stavu techniky odpadového hospodárstva alebo veobecne
záväzných právnych predpisov v odpadovom hospodárstve,
d) na poiadanie orgánu tátnej správy odpadového
hospodárstva doplni odborný posudok, ktorý vydala,
e) zasla ministerstvu do 31. januára kalendárneho
roka rovnopisy vetkých odborných posudkov vrátane ich doplnkov vydaných v predchádzajúcom kalendárnom roku.
§ 102
Zmena a zruenie osvedèenia
o odbornej posudkovej spôsobilosti
(1) Ministerstvo môe zmeni osvedèenie o odbornej
posudkovej spôsobilosti, ak
a) nastanú skutoènosti, pre ktoré osoba oprávnená na
vydávanie odborných posudkov nemôe posudkovú
èinnos riadne vykonáva vo vetkých oblastiach
udelených v rámci rozsahu osvedèenia o odbornej
posudkovej spôsobilosti, alebo
b) osoba oprávnená na vydávanie odborných posudkov
preukázate¾ne opakovane vydala odborný posudok
pre danú oblas v rámci rozsahu svojho osvedèenia
na nedostatoènej odbornej úrovni.
(2) Ministerstvo môe zrui osvedèenie o odbornej
posudkovej spôsobilosti, ak osoba oprávnená na vydávanie odborných posudkov
a) nesplnila povinnos pod¾a § 101 písm. a), b), d) alebo e),
b) vydala odborný posudok v rozpore s udeleným
osvedèením o odbornej posudkovej spôsobilosti.
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(3) Ministerstvo zmení osvedèenie o odbornej posudkovej spôsobilosti, ak
a) ide o zmenu osobných údajov uvedených v osvedèení o odbornej posudkovej spôsobilosti a tieto údaje
nie sú v súlade so skutoèným stavom alebo
b) oprávnená osoba poiada o zúenie jeho rozsahu.
(4) Ministerstvo zruí osvedèenie o odbornej posudkovej spôsobilosti, ak osoba oprávnená na vydávanie
odborných posudkov
a) bola pozbavená spôsobilosti na právne úkony alebo
ak jej spôsobilos na právne úkony bola obmedzená,
b) na základe právoplatného rozsudku prestala by
bezúhonnou,
c) získala osvedèenie na základe uvedenia nepravdivých údajov,
d) vyhotovila odborný posudok v rozpore so skutoèným
stavom alebo v nedostatoènej odbornej kvalite a uvedené bolo preukázané kontrolným odborným posudkom, ktorý je ministerstvo oprávnené zabezpeèi
prostredníctvom inej osoby oprávnenej na vydávanie odborných posudkov,
e) nesplnila povinnos pod¾a § 101 písm. c) alebo
f) písomne poiadala o zruenie osvedèenia o odbornej
posudkovej spôsobilosti.
(5) Ak má ministerstvo pochybnos, e osoba oprávnená na vydávanie odborných posudkov nevyhotovila
odborný posudok v súlade so skutoèným stavom alebo
v dostatoènej odbornej kvalite, je oprávnené si da vyhotovi k tomuto odbornému posudku kontrolný odborný posudok prostredníctvom inej osoby oprávnenej
na vydávanie odborných posudkov.
(6) Ak sa vyhotovením kontrolného odborného posudku preukáe skutoènos, ktorá je dôvodom zruenia osvedèenia o odbornej posudkovej spôsobilosti
pod¾a odseku 4 písm. d), náklady na vyhotovenie kontrolného odborného posudku znáa odborne spôsobilá
osoba, ktorej sa z uvedeného dôvodu osvedèenie o odbornej posudkovej èinnosti zruilo.
(7) Úèinky osvedèenia o odbornej posudkovej spôsobilosti, predåenia èasu jeho platnosti, jeho zmeny alebo zruenia osvedèenia o odbornej posudkovej spôsobilosti nastávajú dòom ich zápisu do registra osôb
oprávnených na vydávanie odborných posudkov.
(8) Odborná posudková spôsobilos zaniká smrou
oprávnenej osoby alebo uplynutím èasu platnosti
osvedèenia o odbornej posudkovej spôsobilosti. Oprávnenú osobu, ktorej odborná posudková spôsobilos zanikla, ministerstvo z registra osôb oprávnených na vydávanie odborných posudkov vyèiarkne.
iesty oddiel
§ 103
Informaèný systém odpadového hospodárstva
(1) Zriaïuje sa informaèný systém odpadového hospodárstva (ïalej len informaèný systém), ktorý zabezpeèuje zhromaïovanie údajov v oblasti odpadového
hospodárstva a ich poskytovanie v ustanovenom rozsahu. Informaèný systém je súèasou jednotného informaèného systému ivotného prostredia.
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(2) Informaèný systém zriaïuje ministerstvo. Prevádzku informaèného systému a sprístupòovanie údajov z neho zabezpeèuje ministerstvo alebo ním poverená organizácia.
(3) V informaènom systéme sa vedú
a) ohlasované údaje z evidencie pôvodcov odpadu a drite¾ov odpadu,
b) ohlasované údaje z evidencie o vnútrotátnej preprave nebezpeèného odpadu a o cezhraniènom pohybe odpadov,
c) ohlasované údaje z evidencie prevádzkovate¾ov zariadení na nakladanie s odpadom,
d) informácie o súhlasoch udelených orgánmi tátnej
správy odpadového hospodárstva pod¾a § 97 ods. 1
a pod¾a osobitných predpisov126) a o predåení ich
platnosti,
e) ohlasované údaje z evidencie výrobcov vyhradených
výrobkov,
f) ohlasované údaje z evidencie organizácií zodpovednosti výrobcov a tretích osôb,
g) informácie o udelení autorizácie, predåení jej platnosti, zmene autorizácie, zániku a zruení autorizácie a o pozastavení výkonu èinnosti,
h) údaje o výke miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,108)
i) údaje o uloených sankciách orgánmi tátnej správy
odpadového hospodárstva,
j) údaje o nových prevádzkovate¾och, na ktorých preli
práva a povinnosti pod¾a § 114 ods. 4.
(4) Súèasou informaèného systému je register
a) odborne spôsobilých osôb na autorizovanú spracovate¾skú èinnos,
b) osôb, ktorým bola udelená autorizácia pod¾a § 89
ods. 1 písm. a),
c) výrobcov vyhradeného výrobku,
d) organizácií zodpovednosti výrobcov,
e) výrobcov vyhradených výrobkov, ktorí plnia vyhradené povinnosti individuálne,
f) tretích osôb,
g) zariadení na zhodnocovanie odpadov,
h) zariadení na znekodòovanie odpadov,
i) zariadení na zber odpadov,
j) zberných dvorov,
k) osôb registrovaných pod¾a § 98 ods. 1 a 2,
l) osôb oprávnených na vydávanie odborných posudkov,
m) orgánov tátnej správy odpadového hospodárstva,
n) cezhranièného pohybu odpadov,
o) vnútrotátnej prepravy nebezpeèného odpadu,
p) zariadení obsahujúcich polychlórované bifenyly.
(5) Do informaèného systému sú povinní ohlasova
a) ustanovené údaje z evidencie
1. pôvodcovia odpadu a dritelia odpadu,
2. prevádzkovatelia zariadení na nakladanie s odpadom,
3. výrobcovia vyhradených výrobkov,
4. organizácie zodpovednosti výrobcov,
5. príjemcovia a odosielatelia nebezpeèných odpadov,
137

) Zákon è. 122/2013 Z. z. v znení zákona è. 84/2014 Z. z.
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6. oznamovatelia, príjemcovia a zariadenia pod¾a
siedmej èasti tohto zákona,
b) orgány tátnej správy odpadového hospodárstva
údaje o
1. udelených súhlasoch pod¾a § 97 ods. 1 a predåení ich platnosti,
2. udelených autorizáciách, predåení ich platnosti,
zmene autorizácií, zániku a zruení autorizácií
a pozastavení výkonu èinnosti,
3. registráciách,
4. uloených sankciách,
c) obce o výke miestneho poplatku za komunálne odpady a o zberných dvoroch na ich území,
d) nový prevádzkovate¾ zariadenia pod¾a § 114 ods. 4
zmenu prevádzkovate¾a a identifikaèné údaje nového prevádzkovate¾a.
(6) Subjekty povinné ohlasova údaje do informaèného systému pod¾a odseku 5 písm. a) sú povinné bezplatne ohlási ustanovené údaje do informaèného systému pod¾a ustanovených podmienok.
(7) Orgány tátnej správy odpadového hospodárstva
sú povinné ohlasova údaje pod¾a odseku 5 písm. b)
bezodkladne. Obce sú povinné ohlasova údaje pod¾a
odseku 5 písm. c) raz roène, najneskôr do 31. januára
alebo pri kadej zmene ohlasovaných údajov najneskôr
do 30 kalendárnych dní po dni, v ktorom nastala zmena.
(8) Ministerstvo alebo ním poverená organizácia je
povinná z informaèného systému verejne sprístupni
údaje v ustanovenom rozsahu; tým nie sú dotknuté
ustanovenia osobitného predpisu.137)
DEVIATA ÈAS
ORGÁNY TÁTNEJ SPRÁVY ODPADOVÉHO
HOSPODÁRSTVA
§ 104
Základné ustanovenie
(1) Orgánmi tátnej správy odpadového hospodárstva sú
a) ministerstvo,
b) inpekcia,
c) okresný úrad v sídle kraja,
d) okresný úrad.
(2) tátnu správu v odpadovom hospodárstve vykonávajú aj obce (§ 109), Slovenská obchodná inpekcia
(§ 110), orgány tátnej správy v oblasti daní, poplatkov
a colníctva (§ 111).
§ 105
Ministerstvo
(1) Ministerstvo je ústredný orgán tátnej správy odpadového hospodárstva.
(2) Ministerstvo
a) riadi a kontroluje výkon tátnej správy v odpadovom
hospodárstve,
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b) vypracúva, vydáva, aktualizuje a zverejòuje Program Slovenskej republiky a Program predchádzania
vzniku odpadu,
c) dáva námietky, povolenia a urèuje podmienky pri
cezhraniènom pohybe odpadov pod¾a siedmej èasti
tohto zákona,
d) vedie a aktualizuje Register výrobcov vyhradeného
výrobku, zoznam zariadení obsahujúcich polychlórované bifenyly (§ 79 ods. 11) a vydáva potvrdenie
pod¾a § 79 ods. 12,
e) spolupracuje s ústrednými orgánmi tátnej správy
a s inými právnickými osobami pri zabezpeèovaní
jednotného uplatòovania veobecne záväzných
právnych predpisov v odpadovom hospodárstve,
f) je orgánom tátneho dozoru v odpadovom hospodárstve,
g) konzultuje s príslunými orgánmi èlenských tátov
opatrenia pod¾a § 112 ods. 3, ak ide o vplyvy èinnosti
vykonávanej v inom táte, a môe poiada o zastavenie znekodòovania odpadu z výroby oxidu titanièitého èinnosou D15, ukladaním na skládku odpadov èinnosou D1 alebo èinnosou D3 uvedenými
v prílohe è. 2,
h) vedie evidenciu o cezhraniènom pohybe odpadov
pod¾a siedmej èasti tohto zákona a monitoruje cezhraniènú prepravu podozrivého elektrozariadenia,
vyzýva na predloenie dokladov pod¾a § 88 ods. 2,
i) ude¾uje, predluje, mení a zruuje autorizáciu pod¾a
§ 89 a 94 a pozastavuje výkon èinností, na ktoré
bola udelená autorizácia (§ 94 ods. 6),
j) vedie register odborne spôsobilých osôb na autorizovanú spracovate¾skú èinnos (§ 95 ods. 5), register
osôb, ktorým bola udelená autorizácia (§ 89 ods. 5)
a register osôb oprávnených na vydávanie odborných posudkov (§ 100 ods. 9),
k) zabezpeèuje vykonanie skúok odbornej spôsobilosti na autorizovanú spracovate¾skú èinnos (§ 95
ods. 3) a skúok osôb oprávnených na vydávanie odborných posudkov [§ 100 ods. 3 písm. c)], zabezpeèuje prostredníctvom poverenej organizácie odbornú prípravu pre odborne spôsobilé osoby na
autorizovanú spracovate¾skú èinnos [§ 95 ods. 2
písm. c) a ods. 6] a pre osoby oprávnené na vydávanie odborných posudkov, ustanovuje odborne spôsobilú osobu na autorizovanú spracovate¾skú èinnos (§ 95 ods. 4) a osobu oprávnenú na vydávanie
odborných posudkov (§ 100 ods. 2 a 5),vydáva, mení
a ruí osvedèenie o odbornej spôsobilosti na autorizovanú èinnos pod¾a § 95 ods. 4 a § 96 ods. 1 a 2,
l) zabezpeèuje poskytovanie informácií z oblasti odpadového hospodárstva medzinárodným intitúciám,
ktorých je Slovenská republika èlenom, alebo ak
taká povinnos vyplýva z medzinárodných dohôd,
ktorými je Slovenská republika viazaná,
m) zabezpeèuje èinnos ohniskového bodu pri preprave
odpadov cez tátnu hranicu,138)
n) na poiadanie informuje o zariadeniach na zhodno138
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covanie odpadov a zariadeniach na znekodòovanie
odpadov,
o) zabezpeèuje prostredníctvom poverenej organizácie
odbornú prípravu na výkon èinnosti osoby oprávnenej na vydávanie odborných posudkov (§ 100), vydáva, mení a ruí osvedèenia o odbornej posudkovej
èinnosti pod¾a § 100 ods. 5 a 6 a § 102, povo¾uje vydanie odborného posudku osobe pod¾a § 100 ods. 8
a dáva si vyhotovi kontrolný odborný posudok pod¾a § 102 ods. 5,
p) oznamuje Európskej komisii program Slovenskej republiky týkajúci sa polychlórovaných bifenylov a zariadení obsahujúcich polychlórované bifenyly a zoznam kontaminovaných zariadení pod¾a § 79 ods. 11,
q) vykoná zápis a výmaz výrobcu vyhradeného výrobku
do Registra výrobcov vyhradeného výrobku a vydá
mu potvrdenie o tom (§ 30),
r) vedie evidenciu údajov ohlásených pod¾a § 27 ods. 4
písm. h), § 28 ods. 4 písm. d), § 41 písm. b), § 44
ods. 8 písm. c), § 51 písm. f), § 65 ods. 1 písm. s), na
základe ohlásených údajov kontroluje plnenie povinnosti pod¾a § 27 ods. 4 písm. e) a g) a raz roène súhrnne vyhodnocuje ich plnenie na úèely notifikácie
vo vzahu k Európskej únii (§ 105 ods. 4),
s) vyjadruje sa ku Koncepcii územného rozvoja Slovenska,139)
t) urèuje podiel výrobcov elektrozariadení na trhu na
základe údajov ohlásených pod¾a § 27 ods. 4
písm. h),
u) rozhoduje v prípade pochybností, èi zariadenie je
alebo nie je elektrozariadením, na ktoré sa vzahuje
druhý oddiel tvrtej èasti tohto zákona,
v) vedie evidenciu údajov o recyklaènej efektivite ohlásených pod¾a § 51 písm. j),
w) sleduje splnenie urèených cie¾ov a záväzných limitov
uvedených v prílohe è. 3,
x) rozhoduje v prípade pochybností, èi výrobok je, alebo nie je obalom,
y) zabezpeèuje èinnos kontaktného bodu pod¾a medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republiky
viazaná,140)
z) zverejòuje údaje potrebné pre výpoèet trhového
a zberového podielu pod¾a § 27 ods. 4 písm. j) na svojom webovom sídle,
aa) zverejòuje program odpadového hospodárstva kraja
pod¾a § 9 ods. 4,
ab) vyzýva organizáciu zodpovednosti výrobcov na preukázanie funkènosti systému zdrueného nakladania
s vyhradeným prúdom odpadu pod¾a § 28 ods. 5,
ac) vyzýva tretiu osobu na preukázanie funkènosti systému nakladania s pouitými batériami a akumulátormi pod¾a § 44 ods. 9,
ad) vyzýva výrobcu vyhradeného výrobku na preukázanie funkènosti systému individuálneho nakladania
s vyhradeným prúdom odpadu pod¾a § 29 ods. 2,
ae) vedie evidenciu hlásení o objeme, cezhraniènej preprave z iného èlenského tátu do Slovenskej republi-

) Èl. 5 Bazilejského dohovoru o riadení pohybov nebezpeèných odpadov cez hranice tátov a ich znekodòovaní (oznámenie è. 60/1995
Z. z.).
139
) § 20 a 22 zákona è. 50/1976 Zb. v znení neskorích predpisov.
140
) Èl. 9 tokholmského dohovoru o perzistentných organických látkach (oznámenie è. 593/2004 Z. z.).
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ky, dovoze, cezhraniènej preprave do iného èlenského tátu zo Slovenskej republiky a vývoze výrobcu
pod¾a § 125 ods. 6 písm. b),
af) zverejòuje rozhodnutia o udelení autorizácie,
ag) zverejòuje výzvu na zaloenie koordinaèného centra,
prijíma písomné oznámenia a plní ïalie úlohy pod¾a § 31 ods. 4, urèuje organizácie zodpovednosti výrobcov a výrobcov vyhradených výrobkov, ktorí plnia vyhradené povinnosti individuálne, ktorí sú
povinní zaloi koordinaèné centrum.
(3) Veobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá
ministerstvo, ustanoví
a) podrobnosti o obsahu programov a o spôsobe vypracúvania programu kraja, obce, drite¾a polychlórovaných bifenylov a o obsahu programu predchádzania vzniku odpadu,
b) zoznam odpadov, zoznam nebezpeèných vlastností
pod¾a Bazilejského dohovoru, zoznam skupín odpadov a zoznam kodlivých látok pod¾a Bazilejského
dohovoru, ako aj zoznam kritérií na posudzovanie
nebezpeèných vlastností odpadov, ktoré tvoria Katalóg odpadov,
c) obsah a spôsob vedenia evidencie, uchovávanie evidencie odpadov a ohlasovanie údajov z evidencie drite¾a odpadu, odosielate¾a, príjemcu a prepravcu
nebezpeèných odpadov, prevádzkovate¾a zariadenia
na zhodnocovanie odpadov, prevádzkovate¾a zariadenia na znekodòovanie odpadov a prevádzkovate¾a zariadenia na zber a výkup odpadov, obsah a spôsob vedenia evidencie a uchovávanie evidencie
o zbere odpadov a výkupe niektorých odpadov,
a ohlasovanie údajov z nej, podrobnosti o ohlasovacej povinnosti voèi koordinaènému centru,
d) podrobnosti o nakladaní s odpadmi, poiadavky na
zariadenia na nakladanie s odpadmi a na prevádzkovanie zariadenia, oznaèovanie zariadenia na nakladanie s odpadmi, technológii nakladania s nebezpeènými odpadmi, zhromaïovanie odpadov
a skladovanie odpadov, podrobnosti o prevádzkovaní zariadenia na nakladanie s odpadmi, zverejnenie
podmienok, za ktorých preberá odpad na spracovanie, zhodnotenie alebo znekodnenie, oznaèovanie
zariadenia na zber odpadov alebo výkup odpadov,
podrobnosti o oznámení pri zbere alebo výkupe odpadu od fyzických osôb, zverejòovanie druhov odpadov, na ktorých znekodòovanie alebo zhodnocovanie je oprávnené, vzorec na výpoèet energetickej
úèinnosti, rozsah a spôsob monitorovania odpadov
z výroby oxidu titanièitého a prostredia, do ktorého
sa tento odpad vypúa, ukladá alebo vstrekuje, limity toxicity, zoznam odpadov, ktoré sa zakazuje
skládkova bez ich predchádzajúcej úpravy,
e) jednotné metódy analytickej kontroly odpadov,
f) podrobnosti o skládkach odpadov, o ich prevádzkovaní, postupy kontroly a monitorovania skládky odpadov poèas jej prevádzky a poèas následnej starostlivosti o skládku odpadov po jej uzavretí, postupy
uzatvárania skládky odpadov a následná starostlivos o skládku odpadov, podrobnosti o evidenènej, ohlasovacej povinnosti a o povinnosti uchovávania evidencie,
g) podrobnosti o prevádzkovaní úloiska doèasného

h)
i)

j)

k)

Strana 1155

uskladnenia ortuti, podrobnosti a náleitosti prevádzkového poriadku, ktorý podlieha schváleniu
orgánu tátnej správy odpadového hospodárstva,
rozsah a spôsob monitorovania ortuti, obsah, spôsob vedenia, ohlasovania a uchovávania evidencie
o ortuti, ktorá je odpadom, prevádzkovate¾om úloiska doèasného uskladnenia ortuti, podmienky pre
uskladnenie ortuti, potvrdenie o kontajneri,
vzorec pre výpoèet roènej výky úèelovej finanènej
rezervy,
podrobnosti iadosti o zápise do Registra výrobcov
vyhradeného výrobku a vzor potvrdenia o zápise, podrobnosti o evidenènej a ohlasovacej povinnosti výrobcu vyhradeného výrobku, obsah a spôsob vedenia a uchovávania evidencie o objeme výroby,
cezhraniènej preprave z iného èlenského tátu do
Slovenskej republiky a dovoze vyhradených výrobkov a odpadov z nich a èas jej uchovávania, podrobnosti o ohlasovacej povinnosti pod¾a § 125 ods. 7
písm. a), podrobnosti o informaènej povinnos vo
vzahu ku koneèným pouívate¾om vyhradeného výrobku, podrobnosti o propagaèných a vzdelávacích
aktivitách s celoslovenským pôsobením so zameraním na koneèného pouívate¾a o nakladaní s vyhradeným prúdom odpadu, triedenom zbere komunálnych odpadov a prevencii vzniku odpadov,
podrobnosti o obsahu Správy o èinnosti organizácie
zodpovednosti výrobcov a o rozsahu údajov zverejòovaných z tejto správy, podrobnosti o obsahu Správy o funkènosti systému individuálneho nakladania
a o rozsahu údajov zverejòovaných z tejto správy,
podrobnosti o rozsahu územného pokrytia Slovenskej republiky na úèely zabezpeèenia zberu vyhradeného prúdu odpadu, podrobnosti o výpoète výky
a druhu záruky pod¾a § 29 ods. 2 písm. g) a jej preukazovaní ministerstvu, podrobnosti o nakladaní
s odpadom z neobalových výrobkov, zoznam výrobkov, ktoré sa môu sta neobalovým výrobkom,
podrobnosti o spôsobe preukazovania zhodnotenia
v zariadeniach na zhodnocovanie odpadov na území
èlenských tátov, ako aj mimo územia èlenských
tátov,
podrobnosti o nakladaní s elektrozariadením
a s elektroodpadom, podrobnosti o èlenení elektroodpadu na úèely oddeleného zberu a skladovania
pred jeho spracovaním, podrobnosti o oznaèovaní
elektrozariadenia uvádzaného na trh grafickým
symbolom, podrobnosti o nádobe na zbernom mieste, podrobnosti o skladovaní elektroodpadu vrátane
doèasného skladovania, podrobnosti o evidenènej
a ohlasovacej povinnosti spracovate¾a elektroodpadu, podrobnosti o technických poiadavkách na
spracovanie elektroodpadu, podrobnosti o vedení
prevádzkovej dokumentácie o spracovaní elektroodpadu, podmienky, ktoré musí spåòa zariadenie na
výkon prípravy na opätovné pouitie, podrobnosti
o informáciách poskytnutých spracovate¾om o príprave na opätovné pouitie a spracovanie pre kadý
typ nového elektrozariadenia, kategórie elektroodpadu, ktoré sú vhodné na prípravu na opätovné pouitie a oprávnenos osoby vykonávajúcej prípravu
na opätovné pouitie elektroodpadu, nádoba urèená
na odovzdanie ve¾mi malého elektroodpadu alebo
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elektroodpadu zo svetelných zdrojov, príklady elektroodpadu z domácností a iného ako z domácností,
podrobnosti o cezhraniènej preprave pouitých elektrozariadení, podrobnosti o sprievodných dokladoch, testovaní a hodnotení pouitých elektrozariadení, vrátane výsledkov testovania, obsahu,
umiestnení a uchovávaní záznamu,
l) podrobnosti o oznaèovaní batérií, akumulátorov
a sady batérií grafickým symbolom, podrobnosti
o evidenènej a ohlasovacej povinnosti spracovate¾a
pouitých batérií a akumulátorov, poiadavky na
spracovanie a recykláciu pouitých batérií a akumulátorov, podrobnosti o prevádzkovej dokumentácii
o spracovaní a recyklácii pouitých batérií a akumulátorov, podrobnosti o spôsobe preukazovania plnenia recyklaènej efektivity v zariadení na zhodnocovanie odpadu na území iných èlenských tátov, ako
aj mimo územia èlenských tátov, mieru recyklaènej
efektivity pouitých batérií a akumulátorov,
m) výku zálohu zálohovaných opakovane pouite¾ných
obalov na nápoje a výku zálohu zálohovaných obalov na nápoje, ktoré nie sú opakovane pouite¾né,
poiadavky na vlastnosti a zloenie obalov, podrobnosti o oznaèovaní údajom o materiálovom zloení
obalu, podrobnosti o oznaèovaní obalu ako zálohovaný obal, podrobnosti o spôsobe a preukazovaní
materiálového toku,
n) podrobnosti o poiadavkách na zariadenie na spracovanie starých vozidiel a na zariadenie na zber starých vozidiel, podrobnosti o podmienkach nakladania so starými vozidlami pri ich spracúvaní,
podrobnosti o evidenènej a ohlasovacej povinnosti
spracovate¾a starých vozidiel, podrobnosti o vedení
prevádzkovej dokumentácie o spracovaní starých
vozidiel, podrobnosti o vedení dokumentácie o starých vozidlách umiestnených na urèenom parkovisku, podrobnosti o spôsobe kódovania èastí vozidiel,
materiálov pouívaných vo vozidlách a vybavenia
pouívaného vo vozidlách a zoznam kódov, poiadavky na recykláciu, zhodnocovanie starých vozidiel
a opätovné pouitie èastí starých vozidiel, zoznam
materiálov a súèiastok pod¾a § 61 ods. 1 písm. b),
vrátane najvyích prípustných limitov obsahu akých kovov v nich obsiahnutých, lehoty na uplatòovanie výnimky a prípady, keï sa tieto materiály a súèiastky oddelia pred ïalím spracovaním vrátane
spôsobu ich oznaèenia, vzor potvrdenia o prevzatí
starého vozidla na spracovanie, podrobnosti o rozsahu publikaènej a informaènej povinnosti výrobcu
vozidiel, podrobnosti o publikaènej povinnosti spracovate¾a starých vozidiel [§ 65 ods. 1 písm. p)], podrobnosti o iadosti o vydanie rozhodnutia o neexistencii vozidla, podrobnosti o výke príspevku do
Environmentálneho fondu pri iadosti o vydanie rozhodnutia o neexistencii vozidla,
o) podrobnosti o dekontaminácii polychlórovaných bifenylov, referenèné metódy zistenia obsahu polychlórovaných bifenylov v dekontaminovaných zariadeniach, objektoch, materiáloch a kvapalinách,
spôsob oznaèovania vstupu do priestoru, v ktorom je
zariadenie obsahujúce polychlórované bifenyly
umiestnené, spôsob oznaèovania týchto zariadení,
spôsob oznaèovania dekontaminovaných zariadení
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a technické poiadavky na metódy znekodnenia polychlórovaných bifenylov okrem spa¾ovania, spôsob
a obsah oznámenia o drbe zariadenia obsahujúceho polychlórované bifenyly, vzor potvrdenia o prijatí
polychlórovaných bifenylov pod¾a § 17 ods. 1
písm. j),
p) osobitné kritériá pre urèenie stavu konca odpadu,
q) vymedzenie lokalít výskytu medveïa hnedého, na
ktoré sa vzahuje povinnos zabezpeèi odpad osobitným spôsobom a podrobnosti o spôsobe zabezpeèenia odpadu,
r) obsah a spôsob vedenia zoznamu registrovaných
osôb (§ 98),
s) podrobnosti o obsahu iadostí o vydanie rozhodnutia a vyjadrenia orgánu tátnej správy odpadového
hospodárstva,
t) poiadavky ude¾ovania súhlasu na vyuívanie odpadov na povrchovú úpravu terénu vrátane podrobností o odpadoch vhodných na tento úèel,
u) podrobnosti o obsahu iadosti o udelenie autorizácie
a jej vzor, podrobnosti o podkladoch na úèely predåenia platnosti autorizácie, náleitosti a podrobnosti
o obsahu a spôsobe vedenia registra osôb, ktorým
bola udelená autorizácia,
v) podrobnosti o technickom, materiálnom a personálnom zabezpeèení autorizovanej spracovate¾skej èinnosti a o obsahu a spôsobe overovania odbornej spôsobilosti,
zabezpeèenie
systému
zmluvných
vzahov, obsah a spôsob vedenia registra odborne
spôsobilých osôb na autorizáciu, prípady, v ktorých
je alebo môe by súèasou iadosti o vydanie rozhodnutia a vyjadrenia orgánu tátnej správy odpadového hospodárstva a udelenia autorizácie odborný posudok o vplyve uvaovanej èinnosti alebo
zariadenia na ivotné prostredie, podrobnosti o postupe pri ustanovovaní oprávnených osôb, náleitosti odborného posudku, podrobnosti o podmienkach výkonu posudkovej èinnosti, podrobnosti
o vedení registra oprávnených osôb,
w) podrobnosti o vybavení zberných dvorov, poiadavky
na triedený zber komunálnych odpadov, výpoèet obvyklých nákladov na zber v obci,
x) podrobnosti o nakladaní s biologicky rozloite¾nými
odpadmi,
y) podmienky ohlasovania údajov do informaèného
systému, rozsah sprístupnenia údajov z informaèného systému,
z) sadzby pre výpoèet príspevkov do Recyklaèného fondu, zoznam výrobkov, materiálov a zariadení, za ktoré sa platí príspevok do Recyklaèného fondu a podrobnosti o obsahu iadosti o poskytnutie
prostriedkov z Recyklaèného fondu.
(4) Ministerstvo vo vzahu k Európskej únii je notifikaèným orgánom vo veciach nakladania s odpadmi
a oznamuje Európskej komisii najmä
a) kadý druhý rok údaje z evidencie vedenej pod¾a odseku 2 písm. r),
b) údaje a správy pod¾a dotazníka, návodu alebo osnovy Európskej komisie,
c) kadoroène údaje o dosiahnutej miere zberu pouitých prenosných batérií a akumulátorov na území
Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny
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rok a spôsobe získania týchto údajov do iestich mesiacov od ukonèenia kalendárneho roka,
d) kadoroène údaje o efektivite a dosiahnutej miere
zberu pouitých prenosných batérií a akumulátorov
na území Slovenskej republiky.
§ 106
Inpekcia
Inpekcia
a) je orgánom tátneho dozoru v odpadovom hospodárstve (§ 112),
b) ukladá pokuty (§ 117),
c) rozhoduje v sporných prípadoch, èi je daný tovar
v prípade prepravy cez tátnu hranicu odpadom,
d) je oprávnená v oblasti cezhranièného pohybu odpadov vykonáva kontroly dokladov pod¾a osobitných
predpisov58) a pod¾a tohto zákona, vykonáva fyzickú
kontrolu odpadu, odobera a analyzova vzorky odpadu, a to na mieste vzniku odpadu, u oznamovate¾a, príjemcu odpadu, v zariadeniach, na hranièných
priechodoch a na celom území Slovenskej republiky.
§ 107
Okresný úrad v sídle kraja
Okresný úrad v sídle kraja vo veciach tátnej správy
odpadového hospodárstva
a) vypracúva, vydáva, aktualizuje a zverejòuje program kraja a uskutoèòuje verejné prerokovanie návrhu tohto programu,
b) poskytuje na poiadanie informácie o existencii
a umiestnení zariadení vhodných na zhodnotenie
a znekodnenie odpadov na území kraja,
c) rozhoduje v prípade pochybností, èi vec je, alebo nie
je odpadom, s výnimkou prípadu pod¾a § 106
písm. c),
d) posudzuje program obce a schva¾uje program drite¾a polychlórovaných bifenylov, ktoré presahujú
územný obvod okresného úradu,
e) dáva vyjadrenie k zriadeniu spa¾ovne odpadov alebo
zariadenia na spoluspa¾ovanie odpadov a k ich zmenám pod¾a § 99 ods. 1 písm. a),
f) dáva vyjadrenie k výstavbe dotýkajúcej sa odpadového hospodárstva pod¾a § 99 ods. 1 písm. b), ak svojím vplyvom presahuje územný obvod okresného
úradu,
g) ude¾uje súhlas na prepravu nebezpeèných odpadov
presahujúcu územný obvod okresného úradu a súhlas na prepravu nebezpeèných odpadov presahujúcu územie kraja, ak si jeho vydanie ministerstvo
nevyhradilo,
h) rozhoduje o zaradení odpadu, ak drite¾ odpadu nemôe odpad jednoznaène zaradi pod¾a Katalógu odpadov,
i) je oprávnený do odstránenia závady zakáza èinnos
1. pôvodcovi odpadu, ak nemá zabezpeèené zhodnotenie odpadov alebo znekodnenie odpadov a ak
by v dôsledku toho mohlo dôjs k závanému po141
142

) § 10 zákona è. 17/1992 Zb. o ivotnom prostredí.
) Zákon è. 514/2008 Z. z. v znení neskorích predpisov.
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kodeniu ivotného prostredia alebo závanej
ekologickej ujme,141)
2. prevádzkovate¾ovi zariadenia na nakladanie s odpadmi, ak ten neplní povinnosti ustanovené týmto zákonom a ak by v dôsledku toho mohlo dôjs
k závanému pokodeniu ivotného prostredia
alebo k závanej ekologickej ujme,
j) vedie evidenciu sprievodných listov nebezpeèných
odpadov pod¾a § 26 ods. 2 písm. b),
k) je orgánom tátneho dozoru v odpadovom hospodárstve,
l) ukladá pokuty (§ 117),
m) ukladá prevádzkovate¾ovi zariadenia na zhodnocovanie odpadov a prevádzkovate¾ovi zariadenia na
znekodòovanie odpadov v mimoriadnych prípadoch zhodnoti alebo znekodni odpad [§ 17 ods. 1
písm. k)], vedie evidenciu oznámených údajov pod¾a
§ 17 ods. 1 písm. l),
n) ude¾uje súhlas na zhodnocovanie alebo znekodòovanie odpadov mobilnými zariadením [§ 97 ods. 1
písm. h)],
o) dáva vyjadrenie k prepusteniu odpadu do colného
reimu vo¾ný obeh v Slovenskej republike [§ 99
ods. 1 písm. d)],
p) ude¾uje súhlas na vydanie prevádzkového poriadku
mobilného zariadenia na zhodnocovanie odpadov
alebo znekodòovanie odpadov,
q) vyjadruje sa k územným plánom regiónov,
r) ude¾uje súhlas na to, e látka alebo vec sa povauje
za ved¾ají produkt, a nie za odpad, ak nejde o zariadenie, ktorého prevádzka sa povo¾uje pod¾a osobitného predpisu,126)
s) ude¾uje súhlas na vykonávanie prípravy na opätovné pouitie,
t) vykonáva v druhom stupni tátnu správu vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni
konajú okresné úrady alebo okresné úrady v sídle
kraja.
§ 108
Okresný úrad
(1) Okresný úrad vo veciach tátnej správy odpadového hospodárstva
a) vypracúva podklady na vypracovanie programu kraja a programu Slovenskej republiky,
b) vydáva potvrdenie o uzavretí skládky odpadov pod¾a
§ 97 ods. 13, potvrdenie na èerpanie úèelovej finanènej rezervy pod¾a § 24 ods. 6 a potvrdenie pod¾a § 24
ods. 13, ak túto skládku povolil, vydáva potvrdenie
o uzavretí úloiska pod¾a § 97 ods. 14,
c) vykonáva registráciu pod¾a § 98,
d) posudzuje program obce a schva¾uje program drite¾a polychlórovaných bifenylov, ktoré nepresahujú
územný obvod okresného úradu, a dáva stanovisko
k plánu nakladania s aobným odpadom pod¾a osobitného predpisu,142)
e) vedie evidenciu
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1. hlásení o vzniku a nakladaní s odpadmi pod¾a
§ 14 ods. 1 písm. g) a § 17 ods. 1 písm. f),
2. sprievodných listov nebezpeèných odpadov pod¾a
§ 26 ods. 2 písm. b),
3. hlásení o odpadoch z výrobkov alebo materiálov
a o objeme ich zhodnotenia zo zberu odpadov na
území Slovenskej republiky pod¾a § 125 ods. 7,
4. rozhodnutí vydaných pod¾a tohto zákona a
5. vydaných vyjadrení pod¾a § 99,
f) schva¾uje projektovú dokumentáciu na uzavretie,
rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov (§ 19)
a úloiska (§ 21),
g) rozhoduje o povinnosti oddeli nebezpeèný odpad
(§ 25 ods. 3),
h) uskutoèòuje konanie pod¾a § 67 ods. 5 a 9, rozhoduje o tom, èi vlastníctvo k vozidlu nadobudne tát,
urèuje, èi vozidlo je starým vozidlom a uskutoèòuje
konanie pod¾a § 68,
i) je orgánom tátneho dozoru v odpadovom hospodárstve (§ 112),
j) ukladá pokuty (§ 115, 117),
k) poskytuje na poiadanie informácie o existencii
a umiestnení zariadení vhodných na zhodnotenie
daného odpadu a na znekodnenie daného odpadu
v územnom obvode okresného úradu,
l) prejednáva priestupky (§ 115),
m) rozhoduje v správnom konaní v prvom stupni vo veciach pod¾a tohto zákona a vyjadruje sa s výnimkou
vecí patriacich iným orgánom tátnej správy odpadového hospodárstva,
n) vykonáva v druhom stupni tátnu správu vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni
konajú obce,
o) vykonáva monitorovanie pod¾a § 78 ods. 6,
p) vyjadruje sa k územným plánom obcí a územným
plánom zón,
q) zabezpeèuje konanie pod¾a § 15 ods. 8 a 16.
(2) tátnu správu odpadového hospodárstva, ktorá
pod¾a tohto zákona nepatrí iným orgánom tátnej správy odpadového hospodárstva, vykonávajú okresné úrady.
§ 109
Obec
Obec vo veciach tátnej správy odpadového hospodárstva
a) prejednáva priestupky v odpadovom hospodárstve
[§ 115 ods. 3 písm. a)] a ukladá pokuty za priestupky
[§ 115 ods. 2 písm. a)],
b) poskytuje drite¾ovi odpadu informácie o umiestnení a èinnosti zariadení na nakladanie s odpadmi na
území obce.
§ 110
Slovenská obchodná inpekcia
(1) Slovenská obchodná inpekcia vo veciach tátnej
správy odpadového hospodárstva
143
144

) § 39 zákona è. 251/2012 Z. z.
) Èl. 2 ods. 35 nariadenia (ES) è. 1013/2006 v platnom znení.
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a) je orgánom tátneho dozoru v odpadovom hospodárstve (§ 112) na úèel kontroly dodriavania povinností
uvedených v § 34 ods. 1 písm. a) a d), § 43 ods. 1,
§ 45 ods. 1 písm. a) a d), § 45 ods. 2, § 53, § 54 ods. 1
písm. a) a c), § 55, 56, § 61 ods. 1 písm. a) a c) a h),
§ 79 ods. 8, § 79 ods. 10 písm. a) a b), § 79 ods. 21
písm. d), ak ide o zariadenia obsahujúce polychlórované bifenyly, ktoré nie sú odpadom pod¾a tohto zákona a ktoré sú súèasou elektrizaènej sústavy alebo odberného elektrického zariadenia,143)
b) ukladá pokuty (§ 117) za poruenia povinností pod¾a
písmena a),
c) v zariadeniach pod¾a písmena a) monitoruje mnostvo polychlórovaných bifenylov, ktoré oznámil ich
drite¾ pod¾a § 79 ods. 8 a 10 a údaje o zistenom
mnostve oznamuje okresnému úradu.
(2) Inpektori Slovenskej obchodnej inpekcie sú pri
výkone tátneho dozoru oprávnení
a) vstupova do skladovacích a predajných priestorov,
b) odobera vzorky zariadení a výrobkov na vykonanie
skúky,
c) poadova sprievodné listiny zariadení a výrobkov,
d) kontrolova oznaèovanie zariadení a výrobkov uvádzaných do obehu,
e) upozoròova výrobcov na zistené nedostatky a uklada im povinnos odstráni ich v urèenej lehote,
f) zadra prepravu alebo predaj zariadení a výrobkov
a ich pouitie, ak nezodpovedajú ustanoveniam tohto zákona,
g) uloi stiahnutie elektrozariadenia alebo výrobkov
z obehu, ak sa preukáe, e nezodpovedajú ustanoveniam tohto zákona.
§ 111
Orgány tátnej správy
v oblasti daní, poplatkov a colníctva
(1) Pri cezhraniènom pohybe odpadov v cestnej doprave colný úrad a Kriminálny úrad finanènej správy
kontrolujú, èi
a) odpad je vybavený dokladmi pod¾a osobitných predpisov,58)
b) prepravovaný tovar, ktorý nie je sprevádzaný dokladmi poadovanými pod¾a osobitných predpisov,58) nie je odpadom,
c) cezhranièný pohyb odpadov nie je v rozpore s osobitnými predpismi,58)
d) prepravovaný odpad zodpovedá skutoènostiam pod¾a priloených dokladov.
(2) Pri kontrole sú colný úrad a Kriminálny úrad finanènej správy oprávnené zastavova vozidlá, nariadi
odstavenie vozidla na vhodné miesto, kontrolova doklady a preváaný odpad, a robi fotodokumentáciu.
(3) Ak colný úrad alebo Kriminálny úrad finanènej
správy zistí, e cezhranièný pohyb odpadov je nezákonnou prepravou pod¾a osobitných predpisov144) alebo, e
cezhranièný pohyb odpadov je vykonaný v rozpore s po-
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volením, ústne nariadi preruenie prepravy a doèasne
odstaví vozidlo.
(4) Ak colný úrad alebo Kriminálny úrad finanènej
správy zistí poruenie osobitných predpisov57) pri cezhraniènom pohybe odpadov, bezodkladne telefonicky
alebo elektronicky informuje ministerstvo a inpekciu.
Ministerstvo alebo inpekcia bezodkladne po obdraní
informácie rozhodne o ïalom postupe, prièom môe
urèi dopravcovi miesto na odstavenie vozidla do doby
jeho spätného prevzatia, zhodnotenia alebo znekodnenia odpadu pod¾a osobitného predpisu.145)
(5) Náklady spojené s preruením prepravy a doèasným odstavením vozidla pod¾a odseku 3, jazdou vozidla
na miesto urèené pod¾a odseku 4, parkovaním vozidla
a prípadnou prekládkou, uskladnením alebo inou manipuláciou s odpadom znáa dopravca. Ministerstvo,
inpekcia a colné orgány alebo Kriminálny úrad finanènej správy nezodpovedajú za kodu spôsobenú dopravcovi, ku ktorej dolo v dôsledku nariadenia odstavenia
vozidla pod¾a odsekov 3 a 4.
§ 112
tátny dozor v odpadovom hospodárstve
(1) tátny dozor v odpadovom hospodárstve (ïalej
len tátny dozor) je dozor nad dodriavaním povinností právnických osôb a fyzických osôb - podnikate¾ov
(ïalej len kontrolovaná osoba) pod¾a tohto zákona,
veobecne záväzných právnych predpisov vydaných na
jeho vykonanie a povinností vyplývajúcich z rozhodnutí
vydaných na základe tohto zákona. tátny dozor
u osôb, ktorým bol udelený súhlas (§ 97) alebo autorizácia (§ 89), sa vykonáva najmenej jedenkrát za tyri
roky.
(2) Ak orgán tátneho dozoru zistí, e kontrolovaná
osoba poruila povinnos uloenú týmto zákonom, veobecne záväznými právnymi predpismi vydanými na
jeho vykonanie alebo povinnos vyplývajúcu jej z rozhodnutia vydaného na základe tohto zákona, uloí jej
pokutu pod¾a § 116.
(3) Orgán tátneho dozoru je oprávnený uloi opatrenie na nápravu tomu, kto znekodòuje odpad z výroby oxidu titanièitého èinnosami D15, D1 alebo D3
uvedenými v prílohe è. 2, ak
a) výsledky monitorovania preukazujú, e neboli splnené podmienky súhlasu pod¾a § 97 ods. 1 písm. m),
b) výsledky testov akútnej toxicity preukazujú, e boli
prekroèené ustanovené limity [§ 105 ods. 3 písm. d)],
c) výsledky monitorovania odhalili zhorovanie situácie v sledovanej oblasti,
d) znekodòovanie èinnosami D15, ukladaním na
skládku odpadov èinnosou D1, èinnosou D3 uvedenými v prílohe è. 2 má za následok kodlivý vplyv
na rekreaèné aktivity, abu surovín, rastliny, ivoèíchy, lokality, miesta alebo územia osobitného vedeckého významu alebo na iné oprávnené vyuívanie dotknutého územia.
145
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(4) Osoba vykonávajúca tátny dozor je pri plnení
svojich úloh oprávnená
a) v sprievode povereného zamestnanca kontrolovanej
osoby a v súlade s pokynmi na zaistenie bezpeènosti
a ochrany zdravia pri práci kontrolovanej osoby
platnými pre jeho pracoviská a priestory vo¾ne a kedyko¾vek vstupova na pozemky, do prevádzkových
priestorov, stavieb, zariadení a iných priestorov
kontrolovanej osoby,
b) poadova preukázanie totonosti kontrolovanej
osoby, totonosti jej zamestnancov alebo osôb, ktoré
konajú v jej mene,
c) poadova predloenie prevádzkovej evidencie a dokladov kontrolovanej osoby, nahliada do nich a poadova ich kópie,
d) vykonáva potrebné zisovania vrátane odoberania
vzoriek, zhotovovania fotodokumentácie a videodokumentácie a poadova potrebné údaje a vysvetlenia súvisiace s výkonom kontroly.
(5) Osoba vykonávajúca tátny dozor sa preukazuje
sluobným preukazom, na poiadanie umoní do neho
nahliadnu.
(6) Kontrolovaná osoba je povinná
a) strpie výkon tátneho dozoru,
b) osobám vykonávajúcim tátny dozor a prizvaným
osobám umoni vstup na pozemky, do prevádzkových priestorov, stavieb, zariadení a iných priestorov,
c) preukáza svoju totonos, totonos jej zamestnancov a osôb konajúcich v jej mene,
d) predloi originál svojej prevádzkovej evidencie a dokladov, umoni nahliadanie do nich, vyhotovi
z nich kópie a predloi ich,
e) umoni vykonáva potrebné zisovanie vrátane
odoberania vzoriek, zhotovova fotodokumentáciu
a videodokumentáciu a poskytnú potrebné písomnosti, vysvetlenia a pravdivé a úplné informácie súvisiace s odpadovým hospodárstvom a s plnením povinností výrobcu vyhradených výrobkov.
(7) Orgán Policajného zboru poskytne osobe vykonávajúcej tátny dozor na jej iados spoluprácu a ochranu pri vykonávaní tátneho dozoru. O spoluprácu
a ochranu mono poiada, ak mono odôvodnene
predpoklada ohrozenie ivota alebo zdravia osoby vykonávajúcej tátny dozor alebo marenie výkonu tátneho dozoru, ak je ohrozený ivot alebo zdravie osoby vykonávajúcej tátny dozor alebo ak je marený výkon
tátneho dozoru.
(8) Pri výkone tátneho dozoru sa postupuje pod¾a
osobitného predpisu,146) ak v odsekoch 1 a 7 nie je
ustanovené inak. Ustanovenia osobitného predpisu24)
nie sú odsekmi 4 a 6 dotknuté.
(9) Za deò, keï sa orgán tátneho dozoru dozvedel
o poruení povinnosti pod¾a tohto zákona, sa povauje
deò prerokovania protokolu z kontroly.147)

) Èl. 22 a 25 nariadenia (ES) è. 1013/2006 v platnom znení.
) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 10/1996 Z. z. o kontrole v tátnej správe v znení neskorích predpisov.
147
) § 13 ods. 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 10/1996 Z. z. v znení zákona è. 164/2008 Z. z.
146
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§ 113
Konanie
(1) Ak nie je v tomto zákone výslovne ustanovené
inak, na konanie sa pod¾a tohto zákona vzahuje veobecný predpis o správnom konaní.148)
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padovom hospodárstve je pri ude¾ovaní súhlasu na
zhodnocovanie alebo znekodòovanie odpadov mobilným zariadením pod¾a § 97 ods. 1 písm. h) urèená
a) sídlom podnikate¾a, ak ide o právnickú osobu alebo
b) miestom podnikania, ak ide o fyzickú osobu  podnikate¾a.

(2) Veobecné predpisy o správnom konaní s výnimkou ustanovení o miestnej príslunosti sa nevzahujú
na
a) vydávanie programu Slovenskej republiky, programu kraja pod¾a § 9,
b) vydávanie potvrdenia pod¾a § 97 ods. 13, 14 a § 24
ods. 6 a 13,
c) registráciu pod¾a § 98,
d) vydávanie vyjadrenia pod¾a § 15 ods. 5 a § 99,
e) urèenie výky kaucie pod¾a § 87 ods. 2,
f) konania pod¾a siedmej èasti tohto zákona,
g) rozhodovanie pod¾a § 106 písm. c),
h) vydávanie osvedèenia o odbornej posudkovej spôsobilosti pod¾a § 100 ods. 5 a na vydávanie osvedèenia
na autorizovanú èinnos pod¾a § 95 ods. 4,
i) konanie o zápise, zmene a výmaze výrobcu vyhradeného výrobku do Registra výrobcov vyhradeného výrobku pod¾a § 30,
j) konanie o neexistencii vozidla pod¾a § 68,
k) rozhodovanie v prípade pochybností, èi výrobok je,
alebo nie je obalom [§ 105 ods. 2 písm. x)],
l) rozhodovanie pod¾a § 111 ods. 4,
m) rozhodovanie o poskytovaní prostriedkov z Recyklaèného fondu pod¾a § 129,
n) posúdenie programu obce pod¾a § 10 ods. 4.

(8) Zo iadosti o vydanie rozhodnutia alebo vyjadrenia orgánov tátnej správy odpadového hospodárstva
musí by najmä zrejmé, kto ju podáva, akých druhov
odpadov a akej èinnosti patriacej do odpadového hospodárstva sa týka a èo sa navrhuje.

(3) Odvolanie podané proti rozhodnutiu o znekodnení odpadu v mimoriadnych prípadoch pod¾a § 17
ods. 1 písm. k) nemá odkladný úèinok.

(1) Orgán tátnej správy odpadového hospodárstva
môe z vlastného podnetu alebo na návrh úèastníka
konania vydané rozhodnutie
a) zmeni, ak
1. to vyadujú poiadavky na ochranu ivotného
prostredia, ochranu ivotov alebo zdravia ¾udí,
alebo iné dôleité záujmy spoloènosti,
2. dôjde k zmene skutoèností rozhodujúcich pre vydanie rozhodnutia,
3. sa nedodria podmienky urèené v rozhodnutí,
b) zrui
1. v prípadoch uvedených v písmene a), ak vznikla
alebo hrozí vznik závanej ekologickej ujmy alebo
inej závanej kody,
2. ak pouívané technické zariadenie nie je schopné
zabezpeèi plnenie podmienok na ochranu ivotného prostredia urèené vo veobecne záväznom
právnom predpise alebo v technickej norme,
3. ak oprávnený bez závaného dôvodu nevyuije
súhlas po èas dlhí ako jeden rok,
4. ak povinný nesplní uloené opatrenie na nápravu
a pokraèovaním èinnosti sú bezprostredne ohrozené ivoty alebo zdravie ¾udí alebo zvierat, alebo
hrozí vznik závanej ekologickej ujmy alebo inej
závanej kody,
5. ak prevádzkovate¾ skládky odpadov, ktorému
bola uloená pokuta pod¾a § 117 ods. 5, neodvedie celú výku prostriedkov úèelovej finanènej re-

(4) Úèastníkom konania o udelení súhlasu pod¾a
§ 97 ods. 1 písm. a), c), d), j) a n), p) a t), je vdy aj
obec, na ktorej území sa zariadenie na znekodòovanie
odpadov alebo zariadenie na zhodnocovanie odpadov
nachádza alebo sa zamý¾a umiestni alebo na ktorej
území sa dekontaminácia alebo znekodòovanie pouitých polychlórovaných bifenylov alebo kontaminovaných zariadení vykonáva alebo sa zamý¾a vykonáva.
(5) Konanie o uloení opatrenia na nápravu alebo pokuty vykonáva orgán tátnej správy odpadového hospodárstva, ktorý prvý zaèal konanie. Ak súèasne zaènú
konanie dva alebo viaceré orgány tátnej správy odpadového hospodárstva a nedôjde medzi nimi k dohode,
kto konanie dokonèí, je na dokonèenie konania prísluný najblií spoloèný orgán tátnej správy odpadového hospodárstva vyieho stupòa; ak je vak jedným
z týchto orgánov inpekcia, konanie dokonèí inpekcia;
ak sú týmito orgánmi jeden alebo viac okresných úradov a okresný úrad v sídle kraja, konanie dokonèí
okresný úrad v sídle kraja.
(6) Miestna príslunos orgánov tátnej správy v odpadovom hospodárstve je pri preprave odpadu urèená
miestom urèenia odpadu.
(7) Miestna príslunos orgánov tátnej správy v od148

(9) Orgán tátnej správy odpadového hospodárstva
prísluný na vydanie súhlasu pod¾a § 97 ods. 1
písm. a), c) a g), j) a o), potvrdenia pod¾a § 97 ods. 13,
vyjadrenia pod¾a § 99 ods. 1 písm. a) a c) a potvrdenia
pod¾a § 108 písm. b) je v integrovanom povo¾ovaní123)
dotknutým orgánom.
(10) Ministerstvo konanie o udelenie autorizácie na
výkon èinnosti individuálneho nakladania s vyhradeným prúdom odpadu zastaví, ak výrobca vyhradeného
výrobku predloil potvrdenie pod¾a § 30 ods. 2 a súèasne nevzal spä iados o udelenie tejto autorizácie.
(11) Opätovne poiada o vydanie súhlasu pod¾a § 97
ods. 1 písm. d) na prevádzkovanie zariadenia na zber
kovových odpadov, môe ten, komu bol takýto súhlas
zruený, najskôr a po uplynutí troch rokov odo dòa
zruenia predchádzajúceho súhlasu.
§ 114
Zmena, zruenie a strata platnosti rozhodnutia

) Zákon è. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorích predpisov.
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zervy v náhradnej lehote urèenej v opatrení na nápravu pod¾a § 116 ods. 3 alebo opätovne
neodvedie roènú výku prostriedkov úèelovej finanènej rezervy v lehote pod¾a § 24 ods. 7,
6. ak prevádzkovate¾ovi zariadenia na zber odpadov,
ktorý má vydaný súhlas pod¾a § 97 ods. 1
písm. d), bola dvakrát uloená pokuta pod¾a § 117
ods. 4 alebo ak nesplní opatrenie na nápravu.
(2) Trovy konania vzniknuté pod¾a odseku 1 znáa
úèastník konania okrem prípadu, keï rozhodujúca
skutoènos vznikla bez jeho zavinenia; v takom prípade
znáa náklady ten, kto zavinil vznik rozhodujúcej skutoènosti. Ak je v konaní viac úèastníkov, náklady znáa
ten z nich, ktorý vznik rozhodujúcej skutoènosti zavinil.
(3) Rozhodnutie vydané pod¾a tohto zákona stráca
platnos
a) uplynutím èasu, na ktorý bolo vydané,
b) zánikom zariadenia, na ktorého èinnos bolo vydané,
c) skonèením èinnosti, na ktorú bolo vydané,
d) neoznámením zmeny osoby prevádzkovate¾a zariadenia v lehote pod¾a odseku 4.
(4) Ak orgán tátnej správy odpadového hospodárstva neustanovil v rozhodnutí inak, prechádzajú práva
a povinnosti vyplývajúce z rozhodnutia, ktoré bolo vydané na prevádzku zariadenia, na nového prevádzkovate¾a tohto zariadenia, ak toto zariadenie naïalej slúi
èinnosti, na ktorú bolo rozhodnutie vydané. Nový prevádzkovate¾ je povinný oznámi orgánu tátnej správy
odpadového hospodárstva, e dolo k zmene prevádzkovate¾a do 30 dní odo dòa tejto zmeny.
DESIATA ÈAS
ZODPOVEDNOS ZA PORUENIE POVINNOSTÍ
§ 115
Priestupky
(1) Priestupku sa dopustí ten, kto
a) uloí odpad na iné miesto ne na miesto urèené obcou [§ 13 písm. a)],
b) uloí do zbernej nádoby urèenej na triedený zber iný
druh odpadu ako ten, pre ktorý je zberná nádoba urèená [§ 81 ods. 6 písm. a)],
c) zhodnocuje alebo znekodòuje odpad v rozpore
s týmto zákonom [§ 13 písm. b)],
d) nesplní oznamovaciu povinnos pod¾a § 15 ods. 2,
e) koná v rozpore s § 33 písm. b),
f) nakladá s odpadovými pneumatikami v rozpore
s § 72,
g) nakladá so stavebnými odpadmi alebo s odpadmi
z demolácií v rozpore s § 77 ods. 4,
h) koná v rozpore s § 81 ods. 6 písm. b),
i) koná v rozpore s § 81 ods. 9,
j) koná v rozpore s § 81 ods. 13,
k) neposkytne obcou poadované údaje pod¾a § 81
ods. 17,
149
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l) nakladá s iným ako komunálnym odpadom v rozpore s § 12 ods. 6,
m) nesplní povinnos zhodnoti alebo znekodni odpad
pod¾a § 15 ods. 13,
n) koná v rozpore s § 14 ods. 6,
o) nakladá s nebezpeèným odpadom v rozpore s § 25,
p) nakladá s elektroodpadom v rozpore s § 38 ods. 1,
q) nakladá s pouitými batériami a akumulátormi
v rozpore s § 49,
r) nesplní povinnos pod¾a § 63 ods. 1, § 67 ods. 1,
s) nakladá s odpadovými olejmi v rozpore s § 76 ods. 9,
t) vykoná cezhranièný pohyb odpadov v rozpore so
siedmou èasou zákona (§ 84 a 88).
(2) Za priestupok pod¾a
a) odseku 1 písm. a) a k) mono uloi pokutu do 1 500
eur,
b) odseku 1 písm. l) a t) mono uloi pokutu do 2 500
eur.
(3) Priestupky pod¾a
a) odseku 1 písm. a) a k) prejednáva obec,
b) odseku 1 písm. l) a t) prejednáva okresný úrad.
(4) Orgán oprávnený pod¾a odseku 3 na prejednávanie priestupkov môe osobe zodpovednej za priestupok
pod¾a odseku 1 nariadi prepadnutie veci, ktorou je odpad, ktorý je moné zhodnoti; postup pod¾a odseku 3
týmto nie je dotknutý. Prepadnutá vec sa stáva majetkom tátu alebo obce pod¾a toho, èi o prepadnutí veci
rozhodol okresný úrad alebo obec.
(5) Orgán, ktorý nariadil prepadnutie veci pod¾a odseku 4, bezodkladne odovzdá prepadnutú vec, ktorou
je odpad, osobe oprávnenej na nakladanie s ním pod¾a
tohto zákona; finanèné prostriedky získané za odovzdanie odpadu sú príjmom rozpoètu, z ktorého je financovaný orgán, ktorý rozhodol o prepadnutí veci.
(6) Na priestupky a na ich prejednávanie sa vzahuje
veobecný predpis o prejednávaní priestupkov.149)
(7) Výnosy pokút uloených za priestupky pod¾a odseku 1 a prejednaných pod¾a
a) odseku 3 písm. a) sú príjmom rozpoètu obce,
b) odseku 3 písm. b) sú príjmom Environmentálneho
fondu.
§ 116
Ukladanie pokút
(1) Konanie o uloení pokuty právnickej osobe alebo
fyzickej osobe  podnikate¾ovi mono zaèa do jedného
roka odo dòa, keï sa orgán tátnej správy odpadového
hospodárstva dozvedel o poruení povinnosti, najneskôr vak do troch rokov odo dòa, keï k porueniu povinnosti dolo.
(2) Pri ukladaní pokuty sa prihliada najmä na závanos, rozsah a èas trvania protiprávneho konania.
(3) Orgán tátnej správy odpadového hospodárstva
môe v rozhodnutí o uloení pokuty povinnému súèasne uloi, aby v urèenej lehote vykonal opatrenia na nápravu následkov protiprávneho konania, za ktoré mu

) Zákon Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorích predpisov.
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bola pokuta uloená. Ak povinný v urèenej lehote tieto
opatrenia nevykoná, môe mu orgán tátnej správy odpadového hospodárstva uloi ïaliu pokutu a do
dvojnásobku hornej hranice pokuty ustanovenej týmto
zákonom.
(4) Ak povinný znovu poruí v èase jedného roka od
právoplatnosti rozhodnutia o uloení pokuty pod¾a
tohto zákona povinnos, za ktorú mu bola pokuta uloená, alebo nesplní opatrenie na nápravu, uloí sa jej
ïalia pokuta a do dvojnásobku hornej hranice pokuty ustanovenej týmto zákonom.
(5) Pokuta je splatná do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola uloená, ak
v tomto rozhodnutí nie je urèená dlhia lehota jej splatnosti.
(6) Výnos pokút je príjmom Environmentálneho fondu.
§ 117
Iné správne delikty
(1) Pokutu od 500 eur do 50 000 eur uloí prísluný
orgán tátnej správy odpadového hospodárstva právnickej osobe alebo fyzickej osobe  podnikate¾ovi, ktorá
poruí povinnos pod¾a § 14 ods. 1 písm. a), f), g), h), n);
§ 15 ods. 2, 18; § 16 ods. 1, 2; § 16 ods. 4; § 16 ods. 8
písm. b); § 17 ods. 1 písm. c), d), f), h), i), j), l), m); § 19
ods. 1 písm. b), c), e), g), h), j); § 21 ods. 3 písm. b), c), e),
h), i), k), p), q), r), s); § 26 ods. 2 písm. a), b); § 26 ods. 3,
4, 5; § 27 ods. 4 písm. h); § 28 ods. 4 písm. h), i), k), n),
o), p), s), t); § 28 ods. 9, 10, 11; § 29 ods. 1 písm. e), g),
h), i), j); § 30 ods. 6, 7; § 34 ods. 1 písm. m); § 38 ods. 1;
§ 39 ods. 4 písm. d), e); § 41 písm. a), b), c), d), m), n);
§ 44 ods. 8 písm. f), g), h), j), k), l), n), o); § 44 ods. 12, 13,
14; § 46 ods. 2; § 50 ods. 4; § 51 písm. e), f), g), j); § 53
ods. 7, 8; § 54 ods. 1 písm. f); § 55 ods. 3, 4, 5; § 56
ods. 4, 5, 9, 10; § 61 ods. 1 písm. h), i), j); § 61 ods. 2, 3,
6; § 62 ods. 2, 3, 4; § 64 ods. 2 písm. a), b), d), i), j); § 65
ods. 1 písm. e), f), o), p), q), r), s), v), w); § 67 ods. 1, 3, 4;
§ 74 ods. 1 písm. b); § 79 ods. 8, 10; § 81 ods. 2, 3, 15;
§ 82 ods. 3 písm. a), b); § 92 ods. 4; § 93 ods. 1; § 103
ods. 5, 6; § 125 ods. 5, 6, 7.
(2) Pokutu od 800 eur do 80 000 eur uloí prísluný
orgán tátnej správy odpadového hospodárstva právnickej osobe alebo fyzickej osobe  podnikate¾ovi, ktorá
poruí povinnos pod¾a § 6 ods. 6, 7, 8, 9; § 10 ods. 1, 4,
5, 7, 8, 9, 12; § 11; § 16 ods. 8 písm. a), d); § 17 ods. 1
písm. e); § 19 ods. 1 písm. i), k); § 21 ods. 3 písm. d), o);
§ 25 ods. 5; § 28 ods. 4 písm. j); § 37; § 41 písm. e), f);
§ 48; § 51 písm. b), c); § 55 ods. 1, 2, 6; § 56 ods. 1, 2, 3,
6, 7; § 64 ods. 2 písm. c), h); § 65 ods. 1 písm. c), d), n),
u); § 71; § 81 ods. 6, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 22, 24;
§ 82 ods. 3 písm. c), d); § 83; § 98; § 135.
(3) Pokutu od 1 200 eur do 120 000 eur uloí prísluný orgán tátnej správy odpadového hospodárstva
právnickej osobe alebo fyzickej osobe  podnikate¾ovi,
ktorá poruí povinnos pod¾a § 6 ods. 10; § 12 ods. 1, 2;
§ 14 ods. 1 písm. b), c), d), e), i), j), m); § 14 ods. 6; § 15
ods. 13; § 16 ods. 3; § 16 ods. 8 písm. c), e), f), g), h); § 17
ods. 1 písm. g); § 21 ods. 3 písm. j), l), t); § 22; § 23; § 25
ods. 4, 6, 10, 12; § 26 ods. 1 písm. b); § 27 ods. 4
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písm. a), b), c), d), i); § 27 ods. 8, 12, 13, 17, 18, 19, 21;
§ 28 ods. 4 písm. a), b), f), g), m), q), r); § 28 ods. 5; § 29
ods. 1 písm. a), c), d), k), l); § 29 ods. 2; § 30 ods. 1, 2, 3,
4; § 31 ods. 6, 11, 12, 13, 14; § 34 ods. 1 písm. a), b), c),
d), f), g), h), i), j), k), l); § 34 ods. 3, 4, 5, 6; § 35; § 36; § 38
ods. 2, 3; § 39 ods. 1, 3; § 39 ods. 4 písm. a), b), c); § 40
ods. 2; § 41 písm. g), h), i), j), k), l); § 44 ods. 3; § 44
ods. 8 písm. a), d), e), m), q), r); § 44 ods. 9; § 45; § 46
ods. 1 písm. d), e); § 47 ods. 1 písm. d), e); § 47 ods. 2
písm. d), e); § 49; § 50 ods. 1, 2; § 51 písm. h), i); § 53
ods. 1, 5, 6; § 54 ods. 1 písm. a), b), c); § 57 ods. 2, 3, 5;
§ 58 ods. 1; § 59; § 61 ods. 1 písm. a), b), c), d), e), f), g);
§ 63 ods. 1; § 64 ods. 2 písm. e), f), g); § 65 ods. 1
písm. b), g), h), i), j), k), l), m), t); § 66 ods. 2, 3, 5; § 70;
§ 72; § 74 ods. 1 písm. a), ods. 2 a 3; § 75 ods. 2, 3; § 76
ods. 6, 7, 8, 9, 10; § 77 ods. 4; § 78; § 79 ods. 15, 19; § 81
ods. 9; § 125 ods. 1, 2, 3, 4.
(4) Pokutu od 1 500 eur do 200 000 eur uloí prísluný orgán tátnej správy odpadového hospodárstva
právnickej osobe alebo fyzickej osobe  podnikate¾ovi,
ktorá poruí alebo koná v rozpore s § 17 ods. 1 písm. a),
b), k); § 19 ods. 1 písm. a), d); § 19 ods. 3; § 21 ods. 1;
§ 21 ods. 3 písm. a), m), n); § 26 ods. 1 písm. a); § 28
ods. 4 písm. c), d); § 29 ods. 1 písm. b); § 44 ods. 8
písm. b), c); § 51 písm. a); § 64 ods. 1; § 65 ods. 1
písm. a); § 89 ods. 1; § 97.
(5) Pokutu od 2 000 eur do 250 000 eur uloí prísluný orgán tátnej správy odpadového hospodárstva
právnickej osobe alebo fyzickej osobe - podnikate¾ovi,
ktorá poruí povinnos pod¾a § 14 ods. 1 písm. k), l);
§ 16 ods. 6, 7; § 20 ods. 2, 3; § 24; § 26 ods. 2 písm. c),
d); § 27 ods. 4 písm. e), f), g), j), k); § 27 ods. 5, 6; § 28
ods. 4 písm. e), l); § 28 ods. 7; § 29 ods. 1 písm. f); § 29
ods. 4; § 34 ods. 1 písm. e); § 44 ods. 8 písm. i), p); § 44
ods. 11; § 46 ods. 1 písm. a), b), c); § 47 ods. 1 písm. a),
b), c); § 47 ods. 2 písm. a), b), c); § 51 písm. d); § 54
ods. 1 písm. d), e); § 58 ods. 2, 4; § 79 ods. 14, 18, 20,
21, 22, 23; § 84 ods. 4; § 88 ods. 2, 4.
(6) Pokutu od 4 000 eur do 350 000 eur uloí prísluný orgán tátnej správy odpadového hospodárstva
právnickej osobe alebo fyzickej osobe - podnikate¾ovi,
ktorá poruí povinnos pod¾a § 13; § 16 ods. 5; § 19
ods. 1 písm. f), § 21 ods. 2; § 21 ods. 3 písm. f), g); § 25
ods. 1, 7; § 33; § 43; § 53 ods. 3; § 62 ods. 6; § 76 ods. 4;
§ 79 ods. 16, 24; § 84 ods. 3, 5.
JEDENÁSTA ÈAS
RECYKLAÈNÝ FOND
PRVÁ HLAVA
ÈINNOS RECYKLAÈNÉHO FONDU
Prvý oddiel
Organizácia Recyklaèného fondu
§ 118
(1) Recyklaèný fond je netátny úèelový fond, v ktorom sa sústreïujú peòané prostriedky na podporu
zberu, zhodnotenia a spracovania
a) pouitých batérií a akumulátorov,
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b) odpadových olejov,
c) odpadových pneumatík,
d) odpadu z obalov z viacvrstvových kombinovaných
materiálov,
e) elektroodpadu,
f) odpadu z plastov,
g) odpadu z papiera,
h) odpadu zo skla,
i) starých vozidiel,
j) odpadu z kovových obalov.
(2) Recyklaèný fond sa vnútorne èlení na ústredie
a na sektor
a) batérií a akumulátorov,
b) olejov,
c) pneumatík,
d) obalov z viacvrstvových kombinovaných materiálov,
e) elektrozariadení,
f) plastov,
g) papiera,
h) skla,
i) vozidiel,
j) kovových obalov,
k) veobecný.
(3) Recyklaèný fond je právnická osoba so sídlom
v Bratislave, ktorá je zapísaná v obchodnom registri.150)
§ 119
Orgány Recyklaèného fondu
(1) Orgánmi Recyklaèného fondu sú
a) správna rada,
b) dozorná rada,
c) riadite¾.
(2) Na úèely tohto zákona sa zástupcom podnikate¾ov
rozumie èlen správnej rady alebo èlen dozornej rady
vymenovaný ministrom hospodárstva Slovenskej republiky (ïalej len minister hospodárstva) na návrh
reprezentatívneho zdruenia zamestnávate¾ov151) a zástupcom tátu sa rozumie èlen správnej rady alebo èlen
dozornej rady vymenovaný ministrom financií Slovenskej republiky (ïalej len minister financií), ministrom
hospodárstva s výnimkou zástupcu podnikate¾ov alebo
ministrom ivotného prostredia Slovenskej republiky
(ïalej len minister) s výnimkou èlena dozornej rady
vymenovaného na návrh mimovládnych organizácií,
ktorých predmetom èinnosti je ochrana ivotného
prostredia, a reprezentatívnych záujmových zdruení
miest a obcí s celoslovenskou pôsobnosou.

b)
c)
d)
e)
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dárstva na návrh reprezentatívneho zdruenia zamestnávate¾ov tak, aby v nej mali svoje zastúpenie
výrobcovia alebo dovozcovia za kadý osobitný sektor [§ 118 ods. 2 písm. a) a j)], prièom je viazaný
predloenými návrhmi,
jedného èlena vymenúva a odvoláva minister,
jedného èlena vymenúva a odvoláva minister financií,
troch èlenov vymenúva a odvoláva minister na návrh
záujmových zdruení miest a obcí, prièom je viazaný
predloenými návrhmi,
jedného èlena vymenúva a odvoláva minister hospodárstva.
(3) Èlenstvo v správnej rade je nezastupite¾né.

(4) Èlenom správnej rady nemôe by èlen dozornej
rady, riadite¾ a zamestnanec Recyklaèného fondu.
(5) Správna rada volí spomedzi svojich èlenov predsedu a podpredsedu. Ak je do funkcie predsedu zvolený
zástupca podnikate¾ov, do funkcie podpredsedu bude
zvolený zástupca záujmových zdruení miest a obcí
alebo zástupca tátu.
(6) Správna rada najmä
a) schva¾uje rozpoèet Recyklaèného fondu a rozhoduje
o zásadných otázkach týkajúcich sa rozvoja èinnosti
a politiky Recyklaèného fondu a zodpovedá za hospodárenie s prostriedkami Recyklaèného fondu,
b) rozhoduje o poskytnutí prostriedkov Recyklaèného
fondu v súlade s § 128 a 129,
c) schva¾uje výroènú správu o hospodárení a èinnosti
Recyklaèného fondu za kalendárny rok najneskôr do
31. mája nasledujúceho roka,
d) schva¾uje a zverejòuje roènú úètovnú závierku Recyklaèného fondu overenú audítorom,
e) prijíma opatrenia na odstránenie nedostatkov v èinnosti a hospodárení Recyklaèného fondu,
f) schva¾uje tatút Recyklaèného fondu a rokovací poriadok správnej rady,
g) vymenúva a odvoláva riadite¾a a urèuje jeho odmenu
pod¾a osobitného predpisu.152)

(1) Správna rada je najvyí orgán Recyklaèného fondu. Vykonáva správu Recyklaèného fondu a riadi jeho
èinnos.

(7) tatút Recyklaèného fondu upraví najmä
a) úlohy èlenov správnej rady a dozornej rady,
b) postavenie sektorov, ich úlohy, vzájomné vzahy
a vzahy k orgánom Recyklaèného fondu,
c) vymedzenie rozsahu vecí vyhradených do rozhodovacej právomoci správnej rady a dozornej rady,
d) vymedzenie prípadov, keï sa pri rozhodovaní správnej rady vyaduje iná ako nadpolovièná väèina èlenov správnej rady,
e) pravidlá upravujúce poskytovanie prostriedkov
z Recyklaèného fondu,
f) zásady hospodárenia s finanènými prostriedkami,
g) frekvenciu zasadnutí správnej rady a dozornej rady
a spôsob ich zvolávania,
h) organizaènú truktúru Recyklaèného fondu.

(2) Správna rada má estnás èlenov, z ktorých
a) desa èlenov vymenúva a odvoláva minister hospo-

(8) Èlenovi správnej rady v súvislosti s výkonom jeho
funkcie patrí náhrada pod¾a osobitných predpisov.153)

§ 120
Správna rada

150

)
)
152
)
153
)
151

§ 27 Obchodného zákonníka.
§ 2 ods. 3 zákona è. 575/2001 Z. z. o organizácii èinnosti vlády a organizácii ústrednej tátnej správy v znení neskorích predpisov.
Zákonník práce.
Zákon è. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorích predpisov.
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§ 121
Dozorná rada
(1) Dozorná rada je kontrolným a dozorným orgánom
Recyklaèného fondu, ktorý dohliada na hospodárenie
Recyklaèného fondu, najmä na poskytovanie a pouitie
prostriedkov Recyklaèného fondu a na èinnos správnej rady a riadite¾a.
(2) Dozorná rada má sedem èlenov, z ktorých
a) troch èlenov vymenúva a odvoláva minister hospodárstva, z toho dvoch na návrh reprezentatívneho
zdruenia zamestnávate¾ov z výrobcov a dovozcov,
prièom je viazaný predloenými návrhmi,
b) troch èlenov vymenúva a odvoláva minister, z toho
jedného na návrh mimovládnych organizácií, ktorých predmetom èinnosti je ochrana ivotného prostredia, a jedného na návrh záujmových zdruení
miest a obcí, prièom je viazaný predloenými návrhmi,
c) jedného èlena vymenúva a odvoláva minister financií.
(3) Èlenstvo v dozornej rade je nezastupite¾né.
(4) Dozorná rada volí spomedzi svojich èlenov predsedu a podpredsedu. Ak je do funkcie predsedu zvolený
zástupca podnikate¾ov, do funkcie podpredsedu bude
zvolený zástupca záujmových zdruení miest a obcí, zástupca tátu alebo zástupca mimovládnych organizácií, ktorých predmetom èinnosti je ochrana ivotného
prostredia.
(5) Za predsedu dozornej rady nemono zvoli zástupcu tátu, ak by bol zástupca tátu zároveò aj predsedom správnej rady. Za predsedu dozornej rady nemono zvoli zástupcu podnikate¾ov, ak by bol
zástupca podnikate¾ov zároveò aj predsedom správnej
rady. Za podpredsedu dozornej rady nemono zvoli zástupcu tátu, ak by bol zástupca tátu zároveò aj podpredsedom správnej rady. Za podpredsedu dozornej
rady nemono zvoli zástupcu podnikate¾ov, ak by bol
zástupca podnikate¾ov zároveò aj podpredsedom
správnej rady.
(6) Èlenom dozornej rady nemôe by èlen správnej
rady, riadite¾ a zamestnanec Recyklaèného fondu.
(7) Dozorná rada najmä
a) dozerá na hospodárne a úèelné nakladanie s prostriedkami Recyklaèného fondu,
b) preskúmava návrh rozpoètu, roènú úètovnú závierku, výroènú správu o hospodárení a èinnosti Recyklaèného fondu za kalendárny rok a stanoviská k nim
predkladá správnej rade,
c) kontroluje èinnos riadite¾a pri plnení rozhodnutí
správnej rady a vo veciach súvisiacich s èinnosou
Recyklaèného fondu,
d) predkladá prísluným ministrom správy o èinnosti
dozornej rady, výsledkoch kontrol a návrhy opatrení
na odstránenie zistených nedostatkov,
e) predkladá správnej rade návrh na odvolanie riadite¾a,
f) dáva podnety na odvolanie èlena správnej rady
tomu, kto podal návrh na jeho vymenovanie za èlena
správnej rady,
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g) schva¾uje rokovací poriadok dozornej rady,
h) schva¾uje výber audítora,
i) ukladá správnej rade opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrolnej èinnosti vykonávanej dozornou radou.
(8) Èlenovia dozornej rady sú oprávnení nahliada do
vetkých dokladov týkajúcich sa hospodárenia a èinnosti Recyklaèného fondu.
(9) Èlenovi dozornej rady v súvislosti s výkonom jeho
funkcie patrí náhrada pod¾a osobitných predpisov.153)
§ 122
Zánik èlenstva v správnej rade
a èlenstva v dozornej rade
(1) Èlenstvo v správnej rade alebo èlenstvo v dozornej
rade zaniká
a) jeho odvolaním,
b) vzdaním sa funkcie,
c) smrou,
d) vyhlásením za màtveho alebo
e) dòom vstupu Recyklaèného fondu do likvidácie.
(2) Èlena správnej rady a èlena dozornej rady odvolá
z jeho funkcie minister, ktorý ho vymenoval, ak
a) bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný èin
alebo ak bol právoplatne odsúdený za trestný èin
spáchaný pri výkone svojej funkcie alebo v priamej
súvislosti s ním,
b) neplní povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo tatútu,
c) zaèal vykonáva funkciu, ktorá je nezluèite¾ná
s èlenstvom v správnej rade alebo v dozornej rade.
(3) Èlena správnej rady a èlena dozornej rady môe
minister, ktorý ho menoval, odvola aj z iných dôvodov
ako pod¾a odseku 2; ak ide o èlena, ktorý nebol vymenovaný ako zástupca tátu, je pri jeho odvolaní minister,
ktorý ho vymenoval, viazaný návrhom na odvolanie
predloeným tým subjektom, ktorý dal návrh na jeho
vymenovanie.
(4) Nového èlena správnej rady a nového èlena dozornej rady do funkcie vymenúva minister toho rezortu,
ktorý do funkcie vymenoval pôvodného èlena; v prípadoch pod¾a § 120 ods. 2 písm. a) a § 121 ods. 2 písm. a)
tak urobí do 10 dní od predloenia návrhu reprezentatívneho zdruenia zamestnávate¾ov, v ostatných prípadoch do 30 dní.
(5) Funkèné obdobie èlena správnej rady alebo èlena
dozornej rady, ktorý sa vzdal funkcie, sa konèí dòom
vymenovania nového èlena pod¾a odseku 4.
§ 123
Riadite¾
(1) Riadite¾ je tatutárnym orgánom Recyklaèného
fondu; koná v mene Recyklaèného fondu, prièom rozhoduje o vetkých veciach s výnimkou tých vecí, ktoré
sú týmto zákonom alebo tatútom Recyklaèného fondu
vyhradené správnej rade alebo dozornej rade. Za svoju
èinnos zodpovedá správnej rade.
(2) Riadite¾ je oprávnený zúèastòova sa na rokovaniach správnej rady s poradným hlasom.
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(3) Riadite¾ zodpovedá za
a) vedenie úètovníctva Recyklaèného fondu,154)
b) plnenie rozhodnutí správnej rady,
c) uvo¾òovanie prostriedkov na základe rozhodnutia
správnej rady na úèely pod¾a § 128,
d) uzatváranie zmlúv o poskytnutí prostriedkov Recyklaèného fondu so iadate¾mi o poskytnutie prostriedkov Recyklaèného fondu v súlade s rozhodnutiami správnej rady,
e) kontrolu dodriavania zmluvných podmienok poèas
platnosti zmluvy o poskytnutí prostriedkov Recyklaèného fondu,
f) vymáhanie zmluvných pokút zo zmlúv o poskytnutí
prostriedkov Recyklaèného fondu a za vymáhanie
iných poh¾adávok Recyklaèného fondu,
g) vypracovanie roènej úètovnej závierky Recyklaèného fondu a jej predloenie správnej rade a dozornej
rade do 31. marca nasledujúceho roka,
h) vypracovanie výroènej správy o hospodárení a èinnosti Recyklaèného fondu za kalendárny rok a jej
predloenie správnej rade a dozornej rade do 30. apríla nasledujúceho roka,
i) vykonanie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov v hospodárení a èinnosti Recyklaèného fondu,
j) plnenie úloh tatutárneho orgánu pod¾a osobitných
predpisov,155)
k) plnenie ostatných úloh uloených správnou radou.
(4) Okrem materiálov pod¾a odseku 3 písm. g) a h)
predkladá riadite¾ správnej rade
a) návrh rozpoètu Recyklaèného fondu,
b) iadosti o poskytnutie prostriedkov Recyklaèného
fondu (§ 129 ods. 4).
(5) Riadite¾ urèuje mzdy a rozhoduje o poskytovaní
cestovných náhrad zamestnancom a èlenom správnej
rady a èlenom dozornej rady pod¾a osobitných predpisov.153)
(6) Riadite¾ je povinný informova dvakrát roène verejnos o výke príspevkov do Recyklaèného fondu
a o pouití prostriedkov Recyklaèného fondu.
(7) Funkèné obdobie riadite¾a Recyklaèného fondu
sa konèí dòom vstupu Recyklaèného fondu do likvidácie.
Druhý oddiel
Plnenie povinností voèi Recyklaènému fondu
§ 124
Vymedzenie pojmov
(1) Na úèely tejto èasti zákona sa za výrobcu povauje
a) výrobca a dovozca pneumatík pre motorové vozidlá
a nemotorové vozidlá, ktoré sa v Slovenskej republike predávajú samostatne alebo na kolesách týchto
vozidiel a dovozca pouitých pneumatík pre motorové vozidlá a nemotorové vozidlá urèených na protektorovanie,
b) výrobca a dovozca viacvrstvových kombinovaných
154
155

) Zákon è. 431/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov.
) Napríklad Zákonník práce.

c)
d)
e)
f)

g)
h)
i)

j)
k)
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materiálov vyrobených na báze lepenky a dovozca
výrobkov balených v týchto materiáloch,
výrobca a dovozca kovových obalov a dovozca výrobkov balených v týchto obaloch,
výrobca a dovozca výrobkov z polyetyléntereftalátu
a dovozca výrobkov balených v tomto materiáli,
výrobca a dovozca výrobkov z polyetylénu, polypropylénu, polystyrénu a z polyvinylchloridu a dovozca
výrobkov balených v týchto materiáloch,
výrobca a dovozca papiera a lepenky, ako aj dovozca
výrobkov z papiera a lepenky (vrátane polygrafických výrobkov) a dovozca výrobkov balených v papieri a lepenke s výnimkou hygienického a sanitárneho papiera a výrobkov z papiera pouívaných na
hygienické a sanitárne úèely, cigaretového papiera,
karbónového kopírovacieho papiera, filtraèného papiera a papiera a lepenky na výrobu dechtovaného
alebo asfaltovaného papiera,
výrobca a dovozca skla vrátane obalového a tabu¾ového obloèného skla, ako aj dovozca výrobkov balených v sklených obaloch,
výrobca batérií a akumulátorov,
výrobca a dovozca vozidiel okrem výrobcu jednotlivo
vyrobeného vozidla87) a dovozcu jednotlivo dovezeného vozidla;88) tento subjekt nemá súèasne povinnosti
výrobcu pod¾a tohto oddielu zákona k èastiam vozidla, ktoré tvoria jeho súèas,
výrobca elektrozariadení,
výrobca a dovozca minerálnych mazacích olejov do
spa¾ovacích motorov, prevodových olejov, olejov pre
turbíny a hydraulických olejov, ako aj dovozca zariadení, v ktorých sa tieto oleje nachádzajú.

(2) Výrobca batérií a akumulátorov na úèely tejto
èasti zákona je osoba, ktorá v rámci svojej podnikania
bez oh¾adu na pouitú techniku predaja, vrátane predaja na základe zmluvy uzavieranej na dia¾ku, uvádza
na trh prenosné, automobilové alebo priemyselné batérie alebo akumulátory vyrobené v Slovenskej republike
alebo dovezené na územie Slovenskej republiky vrátane batérií a akumulátorov zaèlenených do prístrojov
alebo motorových vozidiel.
(3) Výrobca elektrozariadení na úèely tejto èasti zákona je osoba, ktorá bez oh¾adu na pouívané techniky
predaja vrátane predaja na základe zmluvy uzavieranej
na dia¾ku
a) vyrába a predáva elektrozariadenie pod svojou znaèkou,
b) ïalej predáva pod svojou znaèkou elektrozariadenie
vyrobené inými dodávate¾mi; predajca, ktorý ïalej
predáva, sa nepovauje za výrobcu, ak sa na elektrozariadení nachádza znaèka výrobcu, ako je ustanovené v písmene a),
c) v rámci podnikania dováa alebo vyváa elektrozariadenie v rámci Európskej únie.
(4) Za priemyselné pouitie výrobkov na úèely tejto
èasti zákona sa povauje ich pevné zapracovanie do
iného charakterovo odliného výrobku, ktorého sa stávajú neoddelite¾nou súèasou, ich zabudovanie do kontrukcie alebo ich pouitie ako komponentov alebo

Strana 1166

Zbierka zákonov è. 79/2015

dielcov urèených na montá alebo skladanie iných výrobkov.
§ 125
Povinnosti výrobcu a iných subjektov
(1) Výrobca je povinný plati príspevok do Recyklaèného fondu postupom pod¾a odsekov 2 a 3. Povinnos
platenia príspevku do Recyklaèného fondu sa nevzahuje na výrobcu výrobkov uvedených
a) v § 124 ods. 1 písm. d), ak ide o suroviny, predlisky
a vlákna urèené na priemyselné pouitie,
b) v § 124 ods. 1 písm. e), ak ide o suroviny, vlákna a výrobky urèené na priemyselné pouitie,
c) v § 124 ods. 1 písm. f), ak mnostvo ním uvádzaných
výrobkov na trh nepresiahne 10 ton roène,
d) v § 124 ods. 1 písm. g), ak mnostvo ním uvádzaných
výrobkov na trh nepresiahne 10 ton roène.
e) v § 124 ods. 1 písm. h), ak ide o batérie alebo akumulátory zaèlenené do motorových vozidiel.
(2) Výrobca platí príspevok za kalendárny tvrrok,
splatný do tridsiateho dòa nasledujúceho tvrroka, vo
výke urèenej pod¾a § 126 zo skutoèného objemu výroby, cezhraniènej prepravy z iného èlenského tátu do
Slovenskej republiky alebo dovozu v spoplatòovanom
tvrroku s výnimkou prípadov uvedených v odseku 3.
(3) Výrobca platí príspevok za kalendárny rok, splatný do 20. apríla nasledujúceho kalendárneho roka, vo
výke urèenej pod¾a § 126 v rozsahu nesplnenej èasti
ustanoveného limitu, ak ako výrobca pod¾a
a) § 124 ods. 1 písm. c) a g) vyrába alebo dováa obaly,
b) § 124 ods. 1 písm. h) vyrába alebo dováa prenosné
batérie a akumulátory,
c) § 124 ods. 1 písm. i) vyrába alebo dováa elektrozariadenia, z ktorých odpad bude elektroodpadom
z domácností alebo elektrozariadenia, ktorými sú
osvet¾ovacie zariadenia.
(4) Výrobca, ktorý je povinný plati príspevok do
Recyklaèného fondu, zodpovedá za správnos jeho výpoètu.
(5) Výrobca je povinný zaregistrova sa v Recyklaènom fonde do 30 dní od zaèatia výroby, cezhraniènej
prepravy z iného èlenského tátu do Slovenskej republiky alebo dovozu výrobkov alebo materiálov uvedených
v § 124 ods. 1, za ktoré je povinný plati príspevok,
ohlási Recyklaènému fondu zmeny v údajoch potrebných na registráciu do 30 dní od vzniku zmeny a umoni orgánom tátneho dozoru v odpadovom hospodárstve kontrolu ich registrácie v Recyklaènom fonde,
kontrolu správnosti výpoètu príspevku a kontrolu ich
platenia.
(6) Výrobca je povinný
a) vies a uchováva evidenciu o objeme svojej výroby,
cezhraniènej prepravy z iného èlenského tátu do
Slovenskej republiky, dovozu, cezhraniènej prepravy do iného èlenského tátu zo Slovenskej republiky
a vývozu,
b) ohlasova ustanovené údaje z evidencie tvrroène
Recyklaènému fondu a príslunému orgánu tátnej
správy odpadového hospodárstva.
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(7) Ten, kto zabezpeèuje zber, recykláciu alebo iný
spôsob zhodnotenia alebo znekodnenie odpadov z výrobkov alebo materiálov uvedených v § 124 ods. 1, je
povinný
a) vies a uchováva evidenciu o odpadoch z výrobkov
alebo materiálov a evidenciu o objeme ich zhodnotenia zo zberu odpadov na území Slovenskej republiky,
b) ohlasova ustanovené údaje z evidencie tvrroène
Recyklaènému fondu a príslunému orgánu odpadového hospodárstva.
§ 126
Výpoèet príspevku výrobcu
do Recyklaèného fondu
(1) Príspevok výrobcu do Recyklaèného fondu sa vypoèíta ako súèin mnostva alebo hmotnosti výrobkov
alebo materiálov, za ktoré sa tento príspevok platí,
a sadzby. Sadzba sa urèí na základe predpokladaných
nákladov na zber a zhodnotenie odpadov z výrobkov, za
ktoré sa platí príspevok do Recyklaèného fondu, uvedených na trh v Slovenskej republike.
(2) Do mnostva výrobkov uvedených na trh v Slovenskej republike sa na úèely výpoètu príspevku a urèenia sadzby nezapoèítava mnostvo výrobkov prepravených z územia Slovenskej republiky. Príspevok pod¾a
odseku 1 sa zniuje o èiastku za mnostvo skutoène vyvezených výrobkov.
(3) Príspevok výrobcu sa zníi o príspevok zodpovedajúci mnostvu odpadu z výrobkov a materiálov, za
ktoré sa platí príspevok do Recyklaèného fondu a o ktorom výrobca preukáe, e zabezpeèil jeho zhodnotenie
u osoby, ktorá má potrebné oprávnenie vydané orgánom tátnej správy odpadového hospodárstva na zhodnocovanie odpadov niektorou z èinností R1 a R11 uvedených v prílohe è. 1 alebo zabezpeèil spracovanie
starých vozidiel a výsledkom tohto zhodnotenia alebo
spracovania nie je odpad; na túto èinnos nemono
zmluvnému partnerovi poskytnú prostriedky z Recyklaèného fondu.
(4) Ak výrobca preukáe, e po zaplatení príspevku
do Recyklaèného fondu zhodnotí v priebehu kalendárneho roka spôsobom pod¾a odseku 3 odpady z výrobkov, za ktoré zaplatil tento príspevok, vráti mu Recyklaèný fond tú èas ním uhradeného príspevku, na ktorú
sa vzahuje monos zníenia príspevku pod¾a odseku
3, najviac vak do výky zaplateného príspevku. Nárok
na vrátenie príspevkov zaplatených do Recyklaèného
fondu za výrobu, cezhraniènú prepravu z iného èlenského tátu do Slovenskej republiky a dovoz uskutoènené v kalendárnom roku zanikne, ak výrobca nepredloí Recyklaènému fondu do konca prvého tvrroka
nasledujúceho kalendárneho roka doklady preukazujúce zhodnotenie odpadov odôvodòujúce vrátenie zaplateného príspevku.
(5) Recyklaèný fond vydá potvrdenie o registrácii
a o zaplatení príspevku osobám, ktoré sa musia registrova v Recyklaènom fonde.
(6) Colné orgány oznamujú ministerstvu mesaène,
do desiateho dòa nasledujúceho mesiaca, informácie
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z colnej tatistiky o tovaroch, na ktoré sa vzahuje povinnos plati do Recyklaèného fondu.
Tretí oddiel
Získavanie a vyuívanie prostriedkov
Recyklaèného fondu
poèas prechodného obdobia

c)
d)

§ 127
Zdroje Recyklaèného fondu

e)

(1) Zdrojom príjmov Recyklaèného fondu sú
a) príspevky výrobcov za
1. výrobu, cezhraniènú prepravu z iného èlenského
tátu do Slovenskej republiky a dovoz batérií
a akumulátorov,
2. výrobu, cezhraniènú prepravu z iného èlenského
tátu do Slovenskej republiky a dovoz olejov,
3. výrobu, cezhraniènú prepravu z iného èlenského
tátu do Slovenskej republiky a dovoz pneumatík.
4. výrobu, cezhraniènú prepravu z iného èlenského
tátu do Slovenskej republiky a dovoz viacvrstvových kombinovaných materiálov,
5. uvedenie elektrozariadenia na trh,
6. výrobu, cezhraniènú prepravu z iného èlenského
tátu do Slovenskej republiky a dovoz plastov,
7. výrobu, cezhraniènú prepravu z iného èlenského
tátu do Slovenskej republiky a dovoz papiera,
8. výrobu, cezhraniènú prepravu z iného èlenského
tátu do Slovenskej republiky a dovoz skla,
9. výrobu, cezhraniènú prepravu z iného èlenského
tátu do Slovenskej republiky a dovoz vozidiel,
10. výrobu, cezhraniènú prepravu z iného èlenského
tátu do Slovenskej republiky a dovoz kovových
obalov,
b) dary a príspevky domácich a zahranièných právnických osôb a fyzických osôb,
c) príjmy zo zmluvných pokút,
d) úroky z úverov poskytnutých Recyklaèným fondom,
e) príjmy z vrátenia neoprávnene pouitých alebo zadraných prostriedkov Recyklaèného fondu,
f) výnosy zo správy vlastného majetku,
g) úroky z prostriedkov Recyklaèného fondu uloených
v bankách.

f)
g)

(2) Zdroje príjmov Recyklaèného fondu uvedené v odseku 1 písm. a) plynú vo výke 75 % do toho sektora,
ktorý zodpovedá oblasti ich vzniku, a vo výke 25 % do
veobecného sektora. Zdroje príjmov Recyklaèného
fondu uvedené v odseku 1 písm. b), f), g) plynú do veobecného sektora. Zdroje príjmov pod¾a odseku 1
písm. c), d) a e) plynú do toho sektora, ktorý zodpovedá
oblasti ich vzniku.
§ 128
Pouitie prostriedkov Recyklaèného fondu
(1) Prostriedky Recyklaèného fondu mono v súlade
s hierarchiou odpadového hospodárstva poui na
a) úhradu investièných a prevádzkových nákladov potrebných na zabezpeèenie zberu a zhodnotenia odpadov a spracovania starých vozidiel,
b) úhradu ekonomicky oprávnených nákladov súvisia-

h)
i)
j)
k)
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cich s dopravou niektorých starých vozidiel, najmä
v prípadoch, ak ich drite¾ nie je známy alebo neexistuje,
úhradu ekonomicky oprávnených nákladov súvisiacich so zabezpeèovaním prevádzky urèeného parkoviska,
úhradu výdavkov spojených so správou Recyklaèného fondu vrátane èinnosti sekretariátu Recyklaèného fondu,
úhradu nákladov na odber odpadov z obalov a ich
zhodnotenie alebo recykláciu,
propagáciu zberu a zhodnocovania odpadov,
zber a zhodnotenie odpadových pneumatík z miest
identifikovaných obcou, na ktorých sa zhromaïujú,
zber elektroodpadu z miest identifikovaných obcou,
na ktorých sa zhromaïuje,
podporu budovania zberných dvorov pre zdruenia
obcí,
podporu budovania informaèného systému odpadového hospodárstva,
podporu èinností zameraných na dosiahnutie cie¾ov
tátnej environmentálnej politiky na celotátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni.

(2) Prostriedky Recyklaèného fondu vedené na osobitných úètoch jednotlivých sektorov (§ 130 ods. 3)
mono poui len v súlade s jeho vnútorným èlenením;
to neplatí pre podporu èinností zameraných na dosiahnutie cie¾ov tátnej environmentálnej politiky na celotátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni alebo ak
správna rada rozhodne inak. Prostriedky Recyklaèného fondu vedené na osobitnom úète veobecného sektora mono poui pre oblasti vetkých sektorov na
úèely pod¾a odseku 3 a na podporu èinností zameraných na dosiahnutie cie¾ov tátnej environmentálnej
politiky na celotátnej, regionálnej alebo miestnej
úrovni. Správna rada môe rozhodnú o presune prostriedkov Recyklaèného fondu v rámci osobitných úètov jednotlivých sektorov.
(3) Prostriedky Recyklaèného fondu vedené na osobitnom úète veobecného sektora mono poui na odpady z výrobkov a materiálov, za ktoré sa platia príspevky do Recyklaèného fondu, a to na
a) propagáciu zberu a zhodnocovania odpadov,
b) podporu triedeného zberu odpadov,
c) na úèely pod¾a odseku 1 písm. j) bez ich viazania na
jednotlivé sektory.
(4) Výdavky na správu Recyklaèného fondu za kalendárny rok nesmú prekroèi es percent disponibilných
prostriedkov Recyklaèného fondu pod¾a úètovnej závierky k 31. decembru 2014.
(5) Prostriedky urèené na výdavky na správu Recyklaèného fondu pod¾a odseku 4 a na výdavky na uskutoènenie likvidácie fondu pod¾a § 133 a 134 (ïalej len
likvidaèná rezerva) sa vedú na osobitných úètoch.
Uvedené prostriedky a výdavky sú pod¾a rozpoètu
schváleného správnou radou prostriedkami a výdavkami veobecného sektora.
(6) Recyklaèný fond prevedie na Environmentálny
fond 80 % disponibilných prostriedkov vedených na
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úètoch Recyklaèného fondu ku dòu 30. júna 2016, a to
najneskôr do 30 dní od uvedeného dòa.
§ 129
Poskytovanie prostriedkov Recyklaèného fondu
(1) Nárokovate¾nos príspevku obcí vzniká pri hodnovernom preukázaní triedenia a zhodnotenia príslunej komodity v zariadení na zhodnocovanie odpadov,
v ktorom bol odpad zhodnotený niektorou z èinností R1
a R11 uvedených v prílohe è. 1. Príspevok sa poskytuje
na základe zmluvy, ktorú Recyklaèný fond musí s obcou uzatvori. Tento nárok sa netýka elektroodpadu
pochádzajúceho z domácností a pouitých batérií
a akumulátorov, ktoré sú komunálnym odpadom.
(2) Na poskytnutie prostriedkov Recyklaèného fondu
nie je právny nárok.
(3) O poskytnutí prostriedkov Recyklaèného fondu
rozhoduje správna rada s výnimkou vrátenia príspevkov pod¾a § 126 ods. 4, na vrátenie ktorých je právny
nárok.
(4) Správna rada rozhodne o poskytnutí prostriedkov
z Recyklaèného fondu na základe písomnej iadosti iadate¾a. iados obsahuje
a) identifikaèné údaje o iadate¾ovi; u právnických
osôb výpis z obchodného registra, u fyzických osôb 
podnikate¾ov ivnostenský list alebo iné oprávnenie
na podnikanie,
b) výku poadovaných prostriedkov Recyklaèného
fondu a navrhovaný úèel a spôsob ich vyuitia,
c) odôvodnenie iadosti vrátane priloenia prísluných
dokladov a projekt èinnosti, na ktorú sa prostriedky
Recyklaèného fondu iadajú.
(5) iadate¾ k iadosti priloí kópiu rozhodnutia
o udelení autorizácie (§ 91), ak ide o èinnos, pre ktorú
sa autorizácia pod¾a tohto zákona poaduje.
(6) Recyklaèný fond môe poskytnú prostriedky Environmentálnemu fondu na úèel podpory èinností zameraných na dosiahnutie cie¾ov tátnej environmentálnej politiky na celotátnej, regionálnej alebo
miestnej úrovni, na základe písomnej iadosti, ktorá
obsahuje náleitosti pod¾a odseku 4 písm. a) a b).
(7) Prostriedky Recyklaèného fondu na úèely pod¾a
§ 128 ods. 1 písm. a) sa poskytujú ako úèelová dotácia
alebo úver.
(8) Správna rada rozhodne o poskytnutí prostriedkov
z Recyklaèného fondu do 90 dní od doruèenia iadosti.
Ak iadosti chýbajú náleitosti pod¾a odsekov 4 a 5 alebo má iné nedostatky, riadite¾ vyzve najneskôr do 15
dní iadate¾a o poskytnutie prostriedkov Recyklaèného
fondu, aby v urèenej lehote nedostatky odstránil; ak
iadate¾ v urèenej lehote nedostatky iadosti neodstráni, správna rada iados zamietne.
(9) Pri rozhodovaní o poskytnutí prostriedkov Recyklaèného fondu správna rada prihliada najmä na súlad
navrhovaného vyuitia prostriedkov s hierarchiou odpadového hospodárstva, súlad so schváleným rozpoètom Recyklaèného fondu, na schválené priority tátnej
environmentálnej politiky Slovenskej republiky a na
schválený program Slovenskej republiky. Podkladom
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na rozhodnutie správnej rady o poskytnutí prostriedkov Recyklaèného fondu v príslunom sektore
musí by projekt realizácie systému zberu a zhodnotenia odpadov prísluného komoditného programu sektora, ktorý musí by v súlade s programom.
(10) Ak správna rada rozhodne o poskytnutí prostriedkov z Recyklaèného fondu iadate¾ovi, riadite¾
predloí rozhodnutie správnej rady na podpis ministrovi. Ak správna rada iadosti nevyhovie, oznámi to riadite¾ písomne iadate¾ovi do piatich dní odo dòa rozhodnutia správnej rady. Ak minister rozhodnutie správnej
rady o poskytnutí prostriedkov z Recyklaèného fondu
podpíe, vyzve riadite¾ iadate¾a do 15 dní od podpísania rozhodnutia správnej rady ministrom na uzavretie
zmluvy. Ak minister do 60 dní od rozhodnutia správnej
rady o poskytnutí prostriedkov z Recyklaèného fondu
rozhodnutie správnej rady nepodpíe, rozhodnutie vráti správnej rade a uvedie dôvody, pre ktoré ho nepodpísal. Správna rada môe opätovne rozhodnutie nepodpísané ministrom prerokova a schváli. Na jeho
opätovné schválenie sa vyaduje súhlas najmenej
dvoch tretín vetkých èlenov správnej rady; v prípade
opätovného schválenia rozhodnutia správnej rady najmenej dvoma tretinami vetkých jej èlenov sa podpis
ministra nevyaduje.
(11) Na základe rozhodnutia správnej rady a po jeho
podpísaní ministrom alebo po jeho opätovnom schválení najmenej dvoma tretinami vetkých èlenov správnej
rady uzatvára riadite¾ v mene Recyklaèného fondu so
iadate¾om o poskytnutie prostriedkov Recyklaèného
fondu písomnú zmluvu o poskytnutí prostriedkov Recyklaèného fondu. Táto zmluva obsahuje najmä
a) identifikaèné údaje zmluvných strán,
b) úèel, druh a výku prostriedkov poskytnutých z Recyklaèného fondu,
c) podmienky pouitia prostriedkov poskytnutých
z Recyklaèného fondu,
d) spôsob plnenia záväzkov zmluvných strán,
e) zabezpeèenie záväzkov iadate¾a o poskytnutie prostriedkov Recyklaèného fondu,
f) výku splátok a termíny ich splatnosti pri poskytnutí pôièky,
g) zmluvnú pokutu, prípadne iné sankcie za poruenie
zmluvných podmienok.
(12) Prostriedky Recyklaèného fondu mono poui
len na úèel, na ktorý boli poskytnuté pod¾a rozhodnutia správnej rady, a za podmienok uvedených v zmluve
o poskytnutí prostriedkov Recyklaèného fondu. Nepouité prostriedky je iadate¾ o poskytnutie prostriedkov
Recyklaèného fondu povinný bezodkladne vráti Recyklaènému fondu.
(13) Ak iadate¾ neoprávnene pouil alebo zadral
prostriedky Recyklaèného fondu v rozpore s urèenými
alebo dohodnutými podmienkami, je povinný vráti ich
Recyklaènému fondu a zaplati zmluvnú pokutu, prípadne iné sankcie za poruenie zmluvných podmienok.
(14) Od 1. júla 2016 je moné prostriedky Recyklaèného fondu poskytnú iba na projekty, ktoré budú
ukonèené najneskôr dòom vstupu Recyklaèného fondu
do likvidácie.
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§ 130
Hospodárenie Recyklaèného fondu
(poèas prechodného obdobia)
(1) Hospodárenie Recyklaèného fondu sa riadi rozpoètom Recyklaèného fondu. Do 60 dní od schválenia úètovnej závierky za rok 2015 orgánmi Recyklaèného fondu schváli správna rada jeden rozpoèet Recyklaèného
fondu platný na obdobie do 31. decembra 2016. Súèasou uvedeného rozpoètu bude vytvorenie likvidaènej
rezervy vo výke dvoch percent disponibilných prostriedkov Recyklaèného fondu pod¾a úètovnej uzávierky
k 31. decembru 2014. Schválením uvedeného rozpoètu
Recyklaèného fondu sa konèí platnos dovtedy platného rozpoètu Recyklaèného fondu na prísluný kalendárny rok.
(2) Prostriedky Recyklaèného fondu sa vedú na osobitných úètoch v banke na území Slovenskej republiky.
(3) Zdroje príjmu Recyklaèného fondu v jednotlivých
sektoroch uvedených v § 118 ods. 2 sa vedú na osobitných úètoch.
(4) Povinnos výrobcu a dovozcu plati príspevok do
Recyklaèného fondu a ohlasova ustanovené údaje
z evidencie Recyklaènému fondu za prísluné výrobky
a zariadenia uvedené v § 124 ods. 1 ním vyrábané alebo
dováané zaniká ku dòu 30. júna 2016.
§ 131
Informácie
(1) Èlenovia orgánov Recyklaèného fondu, zamestnanci Recyklaèného fondu a iné osoby, ktoré prichádzajú do styku s dôvernými informáciami pri výkone
svojej funkcie alebo v súvislosti s èinnosou Recyklaèného fondu, sú povinné zachováva o nich mlèanlivos
a informácie na elektronických nosièoch zabezpeèi
pred ich zneuitím. Povinnos zachováva mlèanlivos
trvá aj po zániku èlenstva v orgánoch Recyklaèného
fondu, po skonèení pracovnoprávneho vzahu zamestnanca Recyklaèného fondu alebo po skonèení obdobného vzahu iných osôb.
(2) Pod¾a tohto zákona sa dôvernou informáciou rozumie informácia, ktorú Recyklaèný fond alebo iadate¾ o poskytnutie prostriedkov Recyklaèného fondu
oznaèil ako dôvernú, urèil obdobie zachovávania mlèanlivosti a ktorej zverejnenie by znamenalo významnú
výhodu pre iné osoby alebo ktorá by mala nepriaznivý
vplyv na osobu, ktorá túto informáciu poskytla alebo
ktorej sa informácia týka.
(3) Z dôvodov verejného záujmu môe osobu povinnú
zachováva mlèanlivos o dôverných informáciách
oslobodi od tejto povinnosti len osoba, ktorá informáciu poskytla a oznaèila ako dôvernú, alebo osoba, ktorej sa informácia týka, alebo súd.
156
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(4) Sprístupòovanie informácií pod¾a osobitného
predpisu156) nie je odsekmi 1 a 3 dotknuté.
(5) Recyklaèný fond je povinný raz mesaène odovzda
ministerstvu aktuálnu, kompletnú a funkènú databázu o výrobcoch v òom registrovaných a o údajoch mu
ohlásených z evidencie týchto výrobcov a z evidencie
osôb, ktoré zabezpeèujú zber, recykláciu alebo iný spôsob zhodnotenia alebo znekodnenia odpadov.
DRUHÁ HLAVA
ZRUENIE RECYKLAÈNÉHO FONDU
§ 132
(1) Recyklaèný fond sa zruuje k 31. decembru 2016.
(2) Recyklaèný fond sa zruuje bez právneho nástupcu. Recyklaèný fond ku dòu svojho zruenia vstupuje
do likvidácie.
(3) Ak tento zákon v § 133 a 134 neustanovuje inak,
na likvidáciu Recyklaèného fondu sa primerane pouijú ustanovenia Obchodného zákonníka.157) Ustanovenia osobitného predpisu158) sa nepouijú.
§ 133
(1) Likvidátora vymenuje minister ku dòu vstupu Recyklaèného fondu do likvidácie. Návrh na zápis likvidátora do obchodného registra vykoná minister alebo ním
splnomocnená osoba.
(2) Dòom vymenovania likvidátora prechádza pôsobnos orgánov Recyklaèného fondu na likvidátora. Likvidátor je pri výkone svojej funkcie povinný postupova
s odbornou starostlivosou a robi v mene Recyklaèného fondu len úkony smerujúce k likvidácii Recyklaèného fondu.
(3) Odmena likvidátora sa urèuje pod¾a osobitného
predpisu.159) Odmena likvidátora sa uhrádza z majetku
Recyklaèného fondu.
(4) Likvidátor zodpovedá za výkon svojej funkcie ministrovi. Ak likvidátor poruuje povinnosti vyplývajúce
z jeho funkcie, môe minister likvidátora odvola a vymenova nového likvidátora.
§ 134
(1) Likvidátor predloí do 60 dní od vymenovania do
funkcie likvidátora ministrovi na schválenie èasový
plán likvidácie, otváraciu súvahu overenú audítorom
ku dòu vstupu Recyklaèného fondu do likvidácie a preh¾ad o imaní Recyklaèného fondu. Likvidátor vykonáva
likvidáciu na základe schváleného èasového plánu likvidácie.
(2) Likvidátor podáva ministrovi správu o priebehu

) Zákon è. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
v znení neskorích predpisov.
157
) § 70 a 75a Obchodného zákonníka v znení neskorích predpisov.
158
) Zákon è. 7/2005 Z. z. v znení neskorích predpisov.
159
) Vyhláka Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky è. 526/2004 Z. z. o urèení výky výdavkov a odmeny za výkon funkcie likvidátora v znení vyhláky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky è. 533/2008 Z. z.
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likvidácie kadé tri mesiace. Ku dòu skonèenia likvidácie likvidátor zostaví a predloí ministrovi na schválenie úètovnú závierku overenú audítorom spolu s koneènou správou o priebehu likvidácie a návrhom na
rozdelenie majetkového zostatku, ktorý vyplynie z likvidácie (ïalej len likvidaèný zostatok).
(3) Likvidátor do 60 dní po skonèení likvidácie podá
registrovému súdu návrh na výmaz Recyklaèného fondu z obchodného registra.
(4) Likvidaèný zostatok je príjmom Environmentálneho fondu.
DVANÁSTA ÈAS
PRECHODNÉ A ZÁVEREÈNÉ USTANOVENIA
§ 135
Prechodné ustanovenia
(1) Konania zaèaté pred 1. januárom 2016 sa dokonèia pod¾a doterajích predpisov.
(2) Platný Program predchádzania vzniku odpadu,
program Slovenskej republiky, program kraja a program obce vypracovaný pod¾a doterajích právnych
predpisov zostáva v platnosti.
(3) Drite¾ polychlórovaných bifenylov, ktorý má vypracovaný a schválený program drite¾a polychlórovaných bifenylov pod¾a doterajích právnych predpisov,
je povinný vypracova a predloi na schválenie nový
program drite¾a polychlórovaných bifenylov do iestich mesiacov odo dòa ustanovenia poiadaviek na jeho
obsah na základe tohto zákona.
(4) Rozhodnutia, ktorými boli schválené programy
pôvodcov odpadov, strácajú platnos 1. januára 2016.
(5) V prípade povinnosti drite¾a pod¾a § 14 ods. 1
písm. i) skladova odpad najdlhie jeden rok alebo
zhromaïova odpad najdlhie jeden rok pred jeho
znekodnením alebo najdlhie tri roky pred jeho zhodnotením, na ktorého sa pod¾a doterajích právnych
predpisov táto povinnos nevzahovala, zaèína uvedená lehota na zhromaïovanie odpadov plynú 1. januára 2016.
(6) Ten, kto vykonáva zber vyhradeného prúdu odpadov pod¾a doterajích právnych predpisov, na ktorý sa
pod¾a tohto zákona vyaduje zmluvný vzah s výrobcom vyhradeného výrobku, organizáciou zodpovednosti výrobcov alebo treou osobou pod¾a § 16 ods. 3, je povinný uzatvori zmluvu s výrobcom prísluného
výrobku alebo príslunou organizáciou zodpovednosti
výrobcov do 30. júna 2016, inak sa jeho èinnos zberu
vyhradeného prúdu odpadu povauje za èinnos v rozpore s týmto zákonom.
(7) Ten, kto vykonáva zber alebo výkup kovového odpadu pod¾a doterajích právnych predpisov, na výkon
ktorého sa pod¾a tohto zákona vyaduje v zmysle § 16
ods. 8 písm. f) pri zisovaní hmotnosti preberaného kovového odpadu pouívanie výluène váhy zaradenej do
skupiny urèených meradiel a spåòajúcej poiadavky na
urèené meradlo,35) je povinný splni uvedenú podmien-
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ku do 30. júna 2016, inak sa jeho èinnos povauje za
èinnos v rozpore s týmto zákonom.
(8) Ten, kto vykonáva zber vyhradeného prúdu odpadov pod¾a doterajích predpisov, je povinný do 29.
februára 2016 informova o tom ministerstvo.
(9) Výrobca vyhradeného výrobku, ktorý nemá sídlo
alebo miesto podnikania v Slovenskej republike, a ktorý k 1. januáru 2016 pod¾a doterajích právnych predpisov uvádza na trh vyhradený výrobok, je povinný splni povinnos ustanovi splnomocneného zástupcu
pod¾a § 27 ods. 18 do 30. júna 2016; povinnos registrácie je povinný splni prostredníctvom splnomocneného zástupcu.
(10) Výrobca, ktorý sa k 1. januáru 2016 povauje za
výrobcu vyhradeného výrobku, a ktorý k tomuto dòu
uvádza na trh výrobok, ktorý je vyhradeným výrobkom
pod¾a tohto zákona, je povinný iados o zápis do Registra výrobcov vyhradeného výrobku poda do 31. januára 2016, prièom povinnos uvedenú v § 30 ods. 2 a 4
a § 27 ods. 18 a 19 a povinnos oznámi ministerstvu
splnomocneného zástupcu je povinný splni do 30.
júna 2016. Ak bol tento výrobca k 1. januáru 2016 registrovaný pod¾a doterajích právnych predpisov v registri vedenom ministerstvom, povauje sa za registrovaného v Registri výrobcov vyhradeného prúdu odpadu
pod¾a tohto zákona, prièom povinnos uvedenú v § 30
ods. 2 a 4 a § 27 ods. 18 a 19 a povinnos oznámi ministerstvu splnomocneného zástupcu je povinný splni
do 30. júna 2016. Ustanovenie § 30 ods. 1 posledná
veta sa poèas tohto obdobia neuplatní.
(11) Výrobca vyhradeného výrobku, ktorý zaène do
30. júna 2016 uvádza vyhradený výrobok na trh, je povinný iados o zápis do Registra výrobcov vyhradeného výrobku poda do jedného mesiaca odo dòa uvedenia tohto vyhradeného výrobku na trh, prièom
povinnos uvedenú v § 30 ods. 2 a 4 je povinný splni
do 30. júna 2016. Ustanovenie § 30 ods. 1 posledná
veta sa poèas tohto obdobia neuplatní.
(12) Povinnos výrobcu vozidla pod¾a § 66 ods. 5 zabezpeèi prevzatie starého vozidla z urèeného parkoviska a jeho spracovanie sa vzahuje aj na staré vozidlá
umiestnené na urèenom parkovisku a neodovzdané
spracovate¾ovi starých vozidiel pred 1. januárom 2016.
(13) Zmluvy uzavreté medzi obcou a subjektmi pôsobiacimi v oblasti odpadového hospodárstva, ktorých
predmetom je úhrada nákladov obce spojených so zabezpeèovaním nakladania s komunálnym odpadom
a drobným stavebným odpadom v obci alebo jej finanèná podpora v tejto oblasti, a ktoré boli uzatvorené pod¾a
doterajích predpisov, sú zmluvné strany oprávnené
písomne vypoveda okrem výpovedných dôvodov uvedených v zmluve aj z dôvodu nadobudnutia úèinnosti
tohto zákona, a to najneskôr do 31. decembra 2016,
prièom výpovedná lehota pre takúto výpoveï má dåku
jeden mesiac a zaèína plynú prvým dòom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doruèení písomnej výpovede druhej zmluvnej strane.
(14) Zmluvy uzavreté medzi obcou a subjektmi pôsobiacimi v oblasti odpadového hospodárstva, ktorých
predmetom je zabezpeèovanie èinností zberu, prepra-
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vy, zhodnocovania alebo znekodòovania komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov v rámci
systému nakladania s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom v obci, ktoré boli uzatvorené
pod¾a doterajích predpisov a ktoré sú v rozpore s týmto zákonom, sú zmluvné strany povinné uvies do súladu s týmto zákonom do 31. decembra 2016; ak to nevyplýva priamo zo zmluvy, je takýto subjekt povinný
poskytnú obci na poiadanie potrebné informácie pre
identifikáciu a oddelenie nákladov pod¾a § 81 ods. 10
a 11. Pri zmluvách uzavretých na dobu neurèitú sú
zmluvné strany povinné v uvedenej lehote zladi ich
dåku trvania s ustanovením § 81 ods. 15 tak, aby dåka
trvania výpovednej doby bola najviac 12 mesiacov.
(15) Obec je povinná veobecne záväzné nariadenie
obce o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi vydané pod¾a doterajích právnych predpisov uvies do súladu s týmto zákonom do
30. júna 2016.
(16) Na výrobcu vyhradeného výrobku sa poiadavka
na spôsob plnenia vyhradených povinností uvedená
v § 27 ods. 6 do 30. júna 2016 neuplatní a namiesto individuálneho alebo kolektívneho plnenia týchto povinností je povinný plni ich sám alebo prostredníctvom
osôb, ktoré mali postavenie oprávnenej organizácie,
kolektívnej organizácie alebo tretej osoby pod¾a doterajích predpisov. Osoby, ktoré mali postavenie oprávnenej organizácie, kolektívnej organizácie alebo tretej
osoby pod¾a doterajích predpisov, sú oprávnené vykonáva èinnos pod¾a prvej vety do 30. júna 2016.
(17) Kto vykonáva èinnos, na ktorú nebolo pod¾a doterajích predpisov potrebné rozhodnutie orgánu tátnej správy odpadového hospodárstva, ale na ktorej výkon je potrebné rozhodnutie pod¾a tohto zákona, podá
návrh na zaèatie konania o vydaní rozhodnutia príslunému orgánu tátnej správy odpadového hospodárstva
do 30. júna 2016, inak sa jeho èinnos povauje za èinnos v rozpore s týmto zákonom.
(18) Rozhodnutia, vydané pod¾a doterajích predpisov sa povaujú za rozhodnutia vydané pod¾a tohto zákona a zostávajú v platnosti, okrem rozhodnutí, ktoré
strácajú platnos postupom pod¾a odsekov 19, 21 a 22.
Ak ide o rozhodnutie o udelení autorizácie vydané pod¾a doterajích predpisov, doba platnosti autorizácie
v òom uvedená nie je ustanovením § 89 ods. 3 dotknutá.
(19) Ku dòu 1. januára 2016 strácajú platnos vetky
súhlasy vydané pod¾a doterajích predpisov, ktoré sa
pod¾a tohto zákona nevyadujú okrem súhlasov uvedených v odseku 20.
(20) Kto ako pôvodca nebezpeèných odpadov vykonáva èinnos, na ktorú sa pod¾a tohto zákona vyaduje
súhlas na zhromaïovanie nebezpeèných odpadov
u pôvodcu, na toho sa nevzahuje ustanovenie odseku
17 a je oprávnený na výkon uvedenej èinnosti, pokia¾ je
povolenie tejto èinnosti súèasou platného súhlasu,
ktorý mu bol vydaný pod¾a doterajích predpisov na
nakladanie s nebezpeènými odpadmi vrátane ich prepravy. V prípade zmeny alebo predlovania takéhoto
súhlasu orgán tátnej správy odpadového hospodárstva vykoná aj jeho zmenu spoèívajúcu v úprave výro-
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kovej èasti rozhodnutia jej uvedením do súladu s § 97
ods. 1 písm. g).
(21) Kto vykonáva èinnos, na ktorú sa pod¾a doterajích predpisov vyadoval súhlas na zber alebo spracovanie starých vozidiel alebo na zber alebo spracovanie
odpadu z elektrozariadení, je povinný poiada o vydanie prísluného súhlasu vyadovaného na túto èinnos
pod¾a tohto zákona do 31. marca 2016, inak sa jeho
èinnos povauje za èinnos v rozpore s týmto zákonom. Po uplynutí tejto lehoty uvedené súhlasy strácajú
platnos.
(22) Súhlas na vykonávanie prípravy na opätovné vyuitie, vydaný pod¾a doterajích právnych predpisov, je
jeho drite¾ povinný predloi príslunému orgánu
tátnej správy odpadového hospodárstva do 30. júna
2016 na preskúmanie. Súhlasy, ktoré mali by a neboli
predloené na preskúmanie pod¾a prvej vety, strácajú
platnos.
(23) Poiadavka zaloenia organizácie zodpovednosti
výrobcov výrobcami zhodnej komodity pod¾a § 28 ods. 1
alebo poiadavka viauca sa na osobu zakladate¾a pod¾a § 28 ods. 2 sa nevzahuje na právnickú osobu, ktorá bola zaloená pod¾a doterajích právnych predpisov
ako kolektívna organizácia alebo oprávnená organizácia na úèely kolektívneho plnenia povinností vyplývajúci z doterajích právnych predpisov, ktorá chce pôsobi ako organizácia zodpovednosti výrobcov pod¾a tohto
zákona, ak podala iados o udelenie autorizácie na
èinnos organizácie zodpovednosti výrobcov v lehote
pod¾a odseku 24. Ostatné podmienky potrebné na udelenie autorizácie pod¾a § 90 nie sú týmto dotknuté
a musia by splnené.
(24) Kto chce vykonáva èinnos organizácie zodpovednosti výrobcov od 1. júla 2016, musí iados o udelenie autorizácie doruèi na ministerstvo do 31. marca
2016.
(25) Úèinnos vetkých rozhodnutí o udelení autorizácie na èinnos organizácie zodpovednosti výrobcov
vydávaných na základe iadostí pod¾a odseku 24 urèí
ministerstvo k 1. júlu 2016; ministerstvo vydá rozhodnutie o udelení autorizácie na èinnos organizácie zodpovednosti výrobcov pod¾a § 89 ods. 1 písm. b) pre obaly tak, aby bol zabezpeèený zber odpadov z obalov
a odpadov z neobalových výrobkov zo vetkých obcí.
(26) Do vytvorenia koordinaèného centra pre prúd
odpadov z obalov a z neobalových výrobkov ministerstvo zabezpeèuje vo vzahu k obciam a k iadate¾om
o udelenie autorizácie na èinnos organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly pod¾a odseku 24 alebo
k organizácii zodpovednosti výrobcov pre obaly postup
pod¾a § 31 ods. 12 písm. c) a d). Ministerstvo je povinné
do 8. apríla 2016 uskutoèni zlosovanie pod¾a § 31
ods. 12 písm. c) pre tie obce, ktoré nie sú zahrnuté
v iadostiach pod¾a odseku 24. iadate¾ o udelenie
autorizácie na èinnos organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly a organizácia zodpovednosti výrobcov
pre obaly sú povinní výsledky tohto zlosovania repektova.
(27) Informácie obsiahnuté v databáze Recyklaèného
fondu oh¾adom výrobcov a dovozcov urèených komodít,
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na ktorých sa vzahovala povinnos registrácie v Recyklaènom fonde pod¾a doterajích predpisov a ïalie
evidované informácie Recyklaèným fondom, získané
v súvislosti so zberom a spracovaním odpadu od výrobcov, dovozcov, spracovate¾ov, zberových spoloèností,
miest a obcí prípadne zdruení miest a obcí, sa dòom
zruenia Recyklaèného fondu stávajú majetkom tátu
v správe ministerstva.
(28) Povinnos ochrany dôverných informácií pod¾a
doterajích predpisov nie je odsekom 27 dotknutá
a vzahuje sa aj na zamestnancov ministerstva a iné
osoby, ktoré s informáciami pod¾a odseku 27 prichádzajú do styku pri výkone svojej funkcie.
(29) Recyklaèný fond pod¾a tohto zákona je Recyklaèný fond zriadený pod¾a zákona è. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov. Èlenovia správnej rady
vymenovaní pod¾a zákona è. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorích predpisov sú èlenovia správnej rady pod¾a
tohto zákona; ich funkèné obdobie trvá do 31. decembra 2016. Èlenovia dozornej rady vymenovaní pod¾a zákona è. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov sú
èlenovia dozornej rady pod¾a tohto zákona; ich funkèné
obdobie trvá do 31. decembra 2016.
(30) Prevádzkovate¾ zberného dvora pod¾a doterajích predpisov je povinný poiada o vydanie súhlasu
pod¾a § 97 ods. 1 písm. d) najneskôr do 30. júna 2016.
(31) Prevádzkovate¾ skládky odpadov, ktorej kapacita je k 1. januáru 2016 naplnená alebo ktorej k 1. januáru 2016 uplynula doba platnosti rozhodnutia na jej
prevádzkovanie, je povinný poiada o udelenie súhlasu pod¾a § 97 ods. 1 písm. j) do 30. júna 2016, ak o vydanie tohto súhlasu nepoiadal do 1. januára 2016,
inak sa jeho èinnos povauje za èinnos v rozpore
s § 19 ods. 3.
(32) Povinnosti pod¾a § 27 ods. 4 písm. f) a k) a ods. 5,
§ 54 ods. 1 písm. e), § 74 ods. 1, § 81 ods. 4, 10 a 12 sa
do 30. júna 2016 nevzahujú na výrobcov obalov a výrobcov neobalových výrobkov vo vzahu ku komunálnym odpadom z obalov a neobalových výrobkov. Financovanie a zabezpeèovanie vykonávania triedeného
zberu pre papier, plasty, kovy a sklo do 30. júna 2016
sa uskutoèòuje pod¾a doterajích predpisov.
(33) Ministerstvo zverejní na svojom webovom sídle
údaje potrebné pre výpoèet zberového podielu a trhového podielu výrobcu vyhradeného výrobku na rok 2016
po prvý raz do 10. januára 2016, prièom vychádza
z údajov za rok 2014.
(34) Osvedèenie na autorizovanú èinnos vydané
pod¾a doterajích predpisov sa povauje za osvedèenie
na autorizovanú èinnos pod¾a tohto zákona.
(35) Do zaloenia koordinaèného centra pre prúd odpadov z obalov a z neobalových výrobkov je pôvodca od160
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padu z obalov povinný ohlasova údaje o materiálovom
toku pod¾a § 58 ods. 2 ministerstvu. Ministerstvo zabezpeèuje postup pod¾a § 58 ods. 4 do zaloenia koordinaèného centra pre prúd odpadov z obalov.

§ 136
Zruovacie ustanovenia
Zruujú sa:
1. èl. I zákona è. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 553/2001 Z. z., zákona è. 96/2002 Z. z., zákona
è. 261/2002 Z. z., zákona è. 393/2002 Z. z., zákona
è. 529/2002 Z. z., zákona è. 188/2003 Z. z., zákona
è. 245/2003 Z. z., zákona è. 525/2003 Z. z., zákona
è. 24/2004 Z. z., zákona è. 443/2004 Z. z., zákona
è. 587/2004 Z. z., zákona è. 733/2004 Z. z., zákona
è. 479/2005 Z. z., zákona è. 532/2005 Z. z., zákona
è. 571/2005 Z. z., zákona è. 127/2006 Z. z., zákona
è. 514/2008 Z. z., zákona è. 515/2008 Z. z., zákona
è. 519/2008 Z. z., zákona è. 160/2009 Z. z., zákona
è. 386/2009 Z. z., zákona è. 119/2010 Z. z., zákona
è. 145/2010 Z. z., zákona è. 258/2011 Z. z., zákona
è. 343/2012 Z. z., zákona è. 180/2013 Z. z., zákona
è. 290/2013 Z. z., zákona è. 346/2013 Z. z., zákona
è. 388/2013 Z. z., zákona è. 484/2013 Z. z. a zákona
è. 399/2014 Z. z.
2. èl. I zákona è. 119/2010 Z. z. o obaloch a o zmene zákona è. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 547/2011 Z. z., zákona è. 343/2012 Z. z. a zákona
è. 484/2013 Z. z.
Závereèné ustanovenie
§ 137
Tento zákon bol prijatý v súlade s právne záväzným
aktom Európskej únie v oblasti technických noriem
a technických predpisov.160)

§ 138
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty
Európskej únie uvedené v prílohe è. 9.

Èl. II
Zákon è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní
(ivnostenský zákon) v znení zákona è. 231/1992 Zb.,
zákona è. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 200/1995 Z. z., zákona Národ-

) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998, ktorou sa ustanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov, ako aj pravidiel vzahujúcich sa na sluby informaènej spoloènosti (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ,
kap. 13/zv. 20) v platnom znení.
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nej rady Slovenskej republiky è. 216/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 233/1995
Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 164/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 222/1996 Z. z., zákona Národnej
rady Slovenskej republiky è. 289/1996 Z. z., zákona
Národnej rady Slovenskej republiky è. 290/1996 Z. z.,
zákona è. 288/1997 Z. z., zákona è. 379/1997 Z. z., zákona è. 70/1998 Z. z., zákona è. 76/1998 Z. z., zákona
è. 126/1998 Z. z., zákona è. 129/1998 Z. z., zákona
è. 140/1998 Z. z., zákona è. 143/1998 Z. z., zákona
è. 144/1998 Z. z., zákona è. 161/1998 Z. z., zákona
è. 178/1998 Z. z., zákona è. 179/1998 Z. z., zákona
è. 194/1998 Z. z., zákona è. 263/1999 Z. z., zákona
è. 264/1999 Z. z., zákona è. 119/2000 Z. z., zákona
è. 142/2000 Z. z., zákona è. 236/2000 Z. z., zákona
è. 238/2000 Z. z., zákona è. 268/2000 Z. z., zákona
è. 338/2000 Z. z., zákona è. 223/2001 Z. z., zákona
è. 279/2001 Z. z., zákona è. 488/2001 Z. z., zákona
è. 554/2001 Z. z., zákona è. 261/2002 Z. z., zákona
è. 284/2002 Z. z., zákona è. 506/2002 Z. z., zákona
è. 190/2003 Z. z., zákona è. 219/2003 Z. z., zákona
è. 245/2003 Z. z., zákona è. 423/2003 Z. z., zákona
è. 515/2003 Z. z., zákona è. 586/2003 Z. z., zákona
è. 602/2003 Z. z., zákona è. 347/2004 Z. z., zákona
è. 350/2004 Z. z., zákona è. 365/2004 Z. z., zákona
è. 420/2004 Z. z., zákona è. 533/2004 Z. z., zákona
è. 544/2004 Z. z., zákona è. 578/2004 Z. z., zákona
è. 624/2004 Z. z., zákona è. 650/2004 Z. z., zákona
è. 656/2004 Z. z., zákona è. 725/2004 Z. z., zákona
è. 8/2005 Z. z., zákona è. 93/2005 Z. z., zákona
è. 331/2005 Z. z., zákona è. 340/2005 Z. z., zákona
è. 351/2005 Z. z., zákona è. 470/2005 Z. z., zákona
è. 473/2005 Z. z., zákona è. 491/2005 Z. z., zákona
è. 555/2005 Z. z., zákona è. 567/2005 Z. z., zákona
è. 124/2006 Z. z., zákona è. 126/2006 Z. z., zákona
è. 17/2007 Z. z., zákona è. 99/2007 Z. z., zákona
è. 193/2007 Z. z., zákona è. 218/2007 Z. z., zákona
è. 358/2007 Z. z., zákona è. 577/2007 Z. z., zákona
è. 112/2008 Z. z., zákona è. 445/2008 Z. z., zákona
è. 448/2008 Z. z., zákona è. 186/2009 Z. z., zákona
è. 492/2009 Z. z., zákona è. 568/2009 Z. z., zákona
è. 129/2010 Z. z., zákona è. 136/2010 Z. z., zákona
è. 556/2010 Z. z., zákona è. 249/2011 Z. z., zákona
è. 324/2011 Z. z., zákona è. 362/2011 Z. z., zákona
è. 392/2011 Z. z., zákona è. 395/2011 Z. z., zákona
è. 314/2012 Z. z., zákona è. 321/2012 Z. z., zákona
è. 351/2012 Z. z., zákona è. 447/2012 Z. z., zákona
è. 39/2013 Z. z., zákona è. 94/2013 Z. z., zákona
è. 95/2013 Z. z., zákona è. 180/2013 Z. z., zákona
è. 218/2013 Z. z., zákona è. 1/2014 Z. z., zákona
è. 35/2014 Z. z., zákona è. 58/2014 Z. z., zákona
è. 182/2014 Z. z., zákona è. 204/2014 Z. z., zákona
è. 219/2014 Z. z., zákona è. 321/2014 Z. z., zákona
è. 333/2014 Z. z., zákona è. 399/2014 Z. z. a zákona
è. 77/2015 Z. z. sa mení takto:
V prílohe è. 2 Viazané ivnosti v skupine 214  Ostatné poradovom èísle 76 v ståpci Preukaz spôsobilosti sa
slová v príslunom odbore nahrádzajú slovami v oblasti
nakladania s nebezpeènými odpadmi a v ståpci Poznámka sa slová § 40 ods. 9 zákona è. 223/2001 Z. z.
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nahrádzajú slovami § 25 ods. 9 zákona è. 79/2015
Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Èl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 123/1996
Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 224/1996 Z. z., zákona è. 70/1997 Z. z., zákona
è. 1/1998 Z. z., zákona è. 538/2005 Z. z., zákona
è. 117/2006 Z. z., zákona è. 232/1999 Z. z., zákona
è. 468/2000 Z. z., zákona è. 96/2002 Z. z., zákona
è. 583/2003 Z. z., zákona è. 3/2000 Z. z., zákona
è. 142/2000 Z. z., zákona è. 211/2000 Z. z., zákona
è. 468/2000 Z. z., zákona è. 553/2001 Z. z., zákona
è. 118/2002 Z. z., zákona è. 96/2002 Z. z., zákona
è. 215/2002 Z. z., zákona è. 237/2002 Z. z., zákona
è. 418/2002 Z. z., zákona è. 457/2002 Z. z., zákona
è. 477/2002 Z. z., zákona è. 465/2002 Z. z., zákona
è. 480/2002 Z. z., zákona è. 217/2003 Z. z., zákona
è. 245/2003 Z. z., zákona è. 469/2003 Z. z., zákona
è. 190/2003 Z. z., zákona è. 583/2003 Z. z., zákona
è. 5/2004 Z. z., zákona è. 450/2003 Z. z., zákona
è. 199/2004 Z. z., zákona è. 204/2004 Z. z., zákona
è. 347/2004 Z. z., zákona è. 434/2004 Z. z., zákona
è. 382/2004 Z. z., zákona è. 533/2004 Z. z., zákona
è. 572/2004 Z. z., zákona è. 541/2004 Z. z., zákona
è. 633/2004 Z. z., zákona è. 578/2004 Z. z., zákona
è. 581/2004 Z. z., zákona è. 653/2004 Z. z., zákona
è. 656/2004 Z. z., zákona è. 725/2004 Z. z., zákona
è. 5/2005 Z. z., zákona è. 725/2004 Z. z., zákona
è. 15/2005 Z. z., zákona è. 171/2005 Z. z., zákona
è. 8/2005 Z. z., zákona è. 93/2005 Z. z., zákona
è. 342/2005 Z. z., zákona è. 331/2005 Z. z., zákona
è. 341/2005 Z. z., zákona è. 308/2005 Z. z., zákona
è. 558/2005 Z. z., zákona è. 468/2005 Z. z., zákona
è. 473/2005 Z. z., zákona è. 491/2005 Z. z., zákona
è. 538/2005 Z. z., zákona è. 572/2005 Z. z., zákona
è. 573/2005 Z. z., zákona è. 610/2005 Z. z., zákona
è. 14/2006 Z. z., zákona è. 15/2006 Z. z., zákona
è. 24/2006 Z. z., zákona è. 117/2006 Z. z., zákona
è. 126/2006 Z. z., zákona è. 342/2006 Z. z., zákona
è. 124/2006 Z. z., zákona è. 224/2006 Z. z., zákona
è. 672/2006 Z. z., zákona è. 693/2006 Z. z., zákona
è. 21/2007 Z. z., zákona è. 43/2007 Z. z., zákona
è. 95/2007 Z. z., zákona è. 220/2007 Z. z., zákona
è. 193/2007 Z. z., zákona è. 279/2007 Z. z., zákona
è. 295/2007 Z. z., zákona è. 342/2007 Z. z., zákona
è. 355/2007 Z. z., zákona è. 359/2007 Z. z., zákona
è. 344/2007 Z. z., zákona è. 358/2007 Z. z., zákona
è. 342/2007 Z. z., zákona è. 309/2007 Z. z., zákona
è. 343/2007 Z. z., zákona è. 460/2007 Z. z., zákona
è. 517/2007 Z. z., zákona è. 537/2007 Z. z., zákona
è. 548/2007 Z. z., zákona è. 571/2007 Z. z., zákona
è. 577/2007 Z. z., zákona è. 661/2007 Z. z., zákona
è. 647/2007 Z. z., zákona è. 92/2008 Z. z., zákona
è. 112/2008 Z. z., zákona è. 167/2008 Z. z., zákona
è. 405/2008 Z. z., zákona è. 451/2008 Z. z., zákona
è. 514/2008 Z. z., zákona è. 408/2008 Z. z., zákona
è. 214/2008 Z. z., zákona è. 264/2008 Z. z., zákona
è. 465/2008 Z. z., zákona è. 495/2008 Z. z., zákona
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8/2009 Z. z., zákona è. 45/2009 Z. z.,
188/2009 Z. z., zákona è. 191/2009 Z. z.,
292/2009 Z. z., zákona è. 304/2009 Z. z.,
305/2009 Z. z., zákona è. 307/2009 Z. z.,
465/2009 Z. z., zákona è. 478/2009 Z. z.,
513/2009 Z. z., zákona è. 568/2009 Z. z.,
570/2009 Z. z., zákona è. 67/2010 Z. z.,
594/2009 Z. z., zákona è. 274/2009 Z. z.,
136/2010 Z. z., zákona è. 144/2010 Z. z.,
92/2010 Z. z., zákona è. 556/2010 Z. z.,
514/2010 Z. z., zákona è. 39/2011 Z. z.,
119/2011 Z. z., zákona è. 200/2011 Z. z.,
223/2011 Z. z., zákona è. 258/2011 Z. z.,
254/2011 Z. z., zákona è. 256/2011 Z. z.,
342/2011 Z. z., zákona è. 405/2011 Z. z.,
363/2011 Z. z., zákona è. 392/2011 Z. z.,
324/2011 Z. z., zákona è. 392/2011 Z. z.,
381/2011 Z. z., zákona è. 409/2011 Z. z.,
404/2011 Z. z., zákona è. 519/2011 Z. z.,
381/2011 Z. z., zákona è. 392/2011 Z. z.,
49/2012 Z. z., zákona è. 96/2012 Z. z.,

zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
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è. 251/2012 Z. z., zákona è. 286/2012 Z. z., zákona
è. 339/2012 Z. z., zákona è. 351/2012 Z. z., zákona
è. 336/2012 Z. z., zákona è. 439/2012 Z. z., zákona
è. 447/2012 Z. z., zákona è. 459/2012 Z. z., zákona
è. 286/2012 Z. z., zákona è. 8/2013 Z. z., zákona
è. 39/2013 Z. z., zákona è. 40/2013 Z. z., zákona
è. 75/2013 Z. z., zákona è. 96/2013 Z. z., zákona
è. 72/2013 Z. z., zákona è. 94/2013 Z. z., zákona
è. 122/2013 Z. z., zákona è. 154/2013 Z. z., zákona
è. 213/2013 Z. z., zákona è. 144/2013 Z. z., zákona
è. 311/2013 Z. z., zákona è. 319/2013 Z. z., zákona
è. 347/2013 Z. z., zákona è. 286/2012 Z. z., zákona
è. 547/2011 Z. z., zákona è. 387/2013 Z. z., zákona
è. 388/2013 Z. z., zákona è. 474/2013 Z. z., zákona
è. 506/2013 Z. z., zákona è. 35/2014 Z. z., zákona
è. 58/2014 Z. z., zákona è. 152/2014 Z. z., zákona
è. 162/2014 Z. z., zákona è. 182/2014 Z. z., zákona
è. 204/2014 Z. z., zákona è. 262/2014 Z. z., zákona
è. 293/2014 Z. z., zákona è. 335/2014 Z. z., zákona
è. 399/2014 Z. z. a zákona è. 40/2015 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:

1. V prílohe èasti X. ivotné prostredie poloka 162
znie:
a) Vydanie rozhodnutia o udelení súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na znekodòovanie
odpadov38) okrem spa¾ovní odpadov, zariadení na spoluspa¾ovanie odpadov a vodných stavieb, v ktorých sa znekodòujú osobitné druhy kvapalných odpadov
b) Vydanie rozhodnutia o udelení súhlasu na znekodòovanie odpadov,38) na ktoré nebol
daný súhlas pod¾a písmena a) a zhodnocovanie odpadov, na ktoré nebol vydaný súhlas
pod¾a písmena c), okrem znekodòovania alebo zhodnocovania odpadov v spa¾ovniach odpadov, v zariadeniach na spoluspa¾ovanie odpadov a vo vodných stavbách, v ktorých sa
znekodòujú alebo zhodnocujú osobitné druhy kvapalných odpadov
c) Vydanie rozhodnutia o udelení súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie
odpadov38) okrem spa¾ovní odpadov, zariadení na spoluspa¾ovanie odpadov, vodných stavieb, v ktorých sa zhodnocujú osobitné druhy kvapalných odpadov, zariadení na zhodnocovanie biologicky rozloite¾ného komunálneho odpadu zo zelene, ak jeho roèná kapacita
neprevyuje 100 ton a zariadení na zmenovanie objemu komunálnych odpadov, ak jeho
roèná kapacita neprevyuje 50 ton
d) Vydanie rozhodnutia o udelení súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov,38)
ak ide o zariadenie, na prevádzku ktorého nebol daný súhlas pod¾a písmen a) a c) vrátane
zberného dvora38)
e) Vydanie rozhodnutia o udelení súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na
znekodòovanie odpadov, zariadenia na zhodnocovanie odpadov a vydanie prevádzkového
poriadku mobilného zariadenia na zhodnocovanie alebo znekodòovanie odpadov38)
f) Vydanie rozhodnutia o udelení súhlasu na nakladanie s nebezpeènými odpadmi38) vrátane
ich prepravy, ak nie je súèasou iadosti pod¾a iných písmen tejto poloky, a to v prípade,
ak pôvodca odpadu alebo drite¾ odpadu roène nakladá v súhrne s väèím mnostvom ako
1 tona alebo ak prepravca prepravuje roène väèie mnostvo ako 1 tona nebezpeèných odpadov
g) Vydanie rozhodnutia o udelení súhlasu na zhromaïovanie nebezpeèných odpadov u pôvodcu alebo drite¾a, ak zhromaïuje roène väèie mnostvo ako 1 tona nebezpeèných
odpadov38)
h) Vydanie rozhodnutia o udelení súhlasu na zhodnocovanie odpadov alebo znekodòovanie
odpadov mobilným zariadením;38) v tom prípade sa ustanovenia písmen a) a c) nepouijú
i) Vydanie rozhodnutia o udelení súhlasu na zhromaïovanie odpadov drite¾om odpadu bez
predchádzajúceho triedenia,38) ak vzh¾adom na následný spôsob ich zhodnocovania alebo
znekodòovania nie je triedenie a oddelené zhromaïovanie moné alebo úèelné
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11 eur

11 eur

11 eur
11 eur
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11 eur
11 eur
11 eur
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j) Vydanie rozhodnutia o udelení súhlasu na uzavretie skládky odpadov alebo jej èasti, vykonanie jej rekultivácie a jej následné monitorovanie38)
k) Vydanie rozhodnutia o udelení súhlasu na vyuívanie odpadov na povrchovú úpravu
terénu38)
l) Vydanie rozhodnutia o udelení súhlasu na dekontamináciu38)
m) Vydanie rozhodnutia o udelení súhlasu na znekodòovanie pouitých polychlórovaných
bifenylov alebo zariadení obsahujúcich polychlórované bifenyly, ak nie je súèasou iadosti pod¾a písmen a), b) alebo f)38)
n) Vydanie rozhodnutia o udelení súhlasu na znekodòovanie odpadov z výroby oxidu
titanièitého38)
o) Vydanie rozhodnutia o udelení súhlasu na odovzdávanie odpadov vhodných na vyuitie
v domácnosti 38)
p) Vydanie rozhodnutia o udelení súhlasu na to, e látka alebo vec sa povauje za ved¾ají
produkt a nie za odpad38)
r) Vydanie rozhodnutia o udelení súhlasu na vykonávanie prípravy na opätovné pouitie 38)
s) Vydanie rozhodnutia o udelení súhlasu na prevádzkovanie úloiska doèasného uskladnenia kovovej ortuti, na uzavretie úloiska doèasného uskladnenia kovovej ortuti alebo jeho
èasti, a jeho následné monitorovanie38)
t) Vydanie rozhodnutia o udelení súhlasu na zhromaïovanie odpadu dlhie ako jeden rok
pred jeho znekodnením alebo dlhie ako tri roky pred jeho zhodnotením.38)
u) Vydanie rozhodnutia o udelení autorizácie, predåenie autorizácie alebo jej zmeny38)
v) Vydanie rozhodnutia o udelení povolenia na cezhranièný pohyb odpadov38)
x) Vydanie rozhodnutia o zaradení odpadu, ak drite¾ odpadu nemôe odpad jednoznaène zaradi pod¾a Katalógu odpadov38)
y) Vydanie rozhodnutia o zmene udelených súhlasov pod¾a písmen a) a s)
aa) Vydanie rozhodnutia èi zariadenie je alebo nie je elektrozariadením38)
ab) Vydanie súhlasu na intaláciu automatizovaných meracích systémov emisií a automatizovaných meracích systémov kvality ovzduia a na ich prevádzku, na ich zmeny a na prevádzku po vykonaných zmenách38a)
ac) Vydanie súhlasu na zmeny pouívaných palív a surovín, na zmeny technologických zariadení stacionárnych zdrojov a na zmeny ich uívania a na prevádzku stacionárnych zdrojov
po vykonaných zmenách38b)
ad) Vydanie súhlasu na vydanie súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizaèných opatrení a na jeho zmeny38c)
ae) Vydanie súhlasu na prevádzku výskumno-vývojových technologických celkov patriacich
do kategórie ve¾kých zdrojov alebo stredných zdrojov38d)
af) Vydanie súhlasu na intaláciu technologických celkov patriacich do kategórie ve¾kých
zdrojov, stredných zdrojov alebo malých zdrojov, na ich zmeny a na ich prevádzku, ak ich
povo¾ovanie nepodlieha stavebnému konaniu38e)
ag) Vydanie súhlasu na technický výpoèet údajov o dodraní emisných limitov, technických
poiadaviek a podmienok prevádzkovania, urèenie výnimiek alebo osobitných podmienok
a osobitných lehôt zisovania mnostiev vypúaných zneèisujúcich látok a údajov o dodraní urèených emisných limitov, technických poiadaviek a podmienok prevádzkovania
stacionárnych zdrojov a monitorovania úrovne zneèistenia ovzduia a na predåenie lehoty
alebo na upustenie od oprávnených meraní38f)
ah) Vydanie rozhodnutia na povolenie ïalej prevádzky spa¾ovne odpadov alebo zariadenia na
spoluspa¾ovanie odpadov38g)
ai) Vydanie rozhodnutia o zmene podmienok a poiadaviek urèených na prevádzku a monitorovanie stacionárneho zdroja zneèisovania ovzduia38h)
Poznámky pod èiarou k odkazom 38 a 38h znejú:

38) Zákon è. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
38a
) § 17 ods. 1 písm. b) zákona è. 137/2010 Z. z. o ovzduí v znení zákona è. 318/2012 Z. z.
38b
) § 17 ods. 1 písm. c) zákona è. 137/2010 Z. z. v znení zákona è. 318/2012 Z. z.
38c
) § 17 ods. 1 písm. d) zákona è. 137/2010 Z. z. v znení zákona è. 318/2012 Z. z.
38d
) § 17 ods. 1 písm. e) zákona è. 137/2010 Z. z.
38e
) § 17 ods. 1 písm. f) zákona è. 137/2010 Z. z.
38f
) § 17 ods. 1 písm. g) zákona è. 137/2010 Z. z. v znení zákona è. 318/2012 Z. z.
38g
) § 18 ods. 9 zákona è. 137/2010 Z. z. v znení zákona è. 318/2012 Z. z.
38h
) § 31 ods. 2 zákona è. 137/2010 Z. z. v znení zákona è. 318/2012 Z. z..
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2. V prílohe èasti X. ivotné prostredie poloke 171
písm. c) sa na konci pripájajú slová a e).
3. V prílohe èasti X. ivotné prostredie sa poloka 171
dopåòa písmenom g), ktoré znie:
g) iados o vykonanie skúky o odbornej spôsobilosti na vydávanie odborných posudkov38)
a iados o opakovanie skúky
Èl. IV
Zákon è. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona è. 43/2004 Z. z., zákona è. 177/2004 Z. z., zákona è. 191/2004 Z. z., zákona è. 391/2004 Z. z., zákona
è. 538/2004 Z. z., zákona è. 539/2004 Z. z., zákona
è. 659/2004 Z. z., zákona è. 68/2005 Z. z., zákona
è. 314/2005 Z. z., zákona è. 534/2005 Z. z., zákona
è. 660/2005 Z. z., zákona è. 688/2006 Z. z., zákona
è. 76/2007 Z. z., zákona è. 209/2007 Z. z., zákona
è. 519/2007 Z. z., zákona è. 530/2007 Z. z., zákona
è. 561/2007 Z. z., zákona è. 621/2007 Z. z., zákona
è. 653/2007 Z. z., zákona è. 168/2008 Z. z., zákona
è. 465/2008 Z. z., zákona è. 514/2008 Z. z., zákona
è. 563/2008 Z. z., zákona è. 567/2008 Z. z., zákona
è. 60/2009 Z. z., zákona è. 184/2009 Z. z., zákona
è. 185/2009 Z. z., zákona è. 504/2009 Z. z., zákona
è. 563/2009 Z. z., zákona è. 374/2010 Z. z., zákona
è. 548/2010 Z. z., zákona è. 129/2011 Z. z., zákona
è. 231/2011 Z. z., zákona è. 250/2011 Z. z., zákona
è. 331/2011 Z. z., zákona è. 362/2011 Z. z., zákona
è. 406/2011 Z. z., zákona è. 547/2011 Z. z., zákona
è. 548/2011 Z. z., zákona è. 69/2012 Z. z., zákona
è. 189/2012 Z. z., zákona è. 252/2012 Z. z., zákona
è. 288/2012 Z. z., zákona è. 395/2012 Z. z., zákona
è. 70/2013 Z. z., zákona è. 135/2013 Z. z., zákona
è. 318/2013 Z. z., zákona è. 463/2013 Z. z., zákona
è. 180/2014 Z. z., zákona è. 183/2014 Z. z., zákona
è. 333/2014 Z. z., zákona è. 364/2014 Z. z., zákona
è. 371/2014 Z. z., zákona è. 25/2015 Z. z., zákona
è. 61/2015 Z. z. a zákona è. 62/2015 Z. z. sa dopåòa
takto:
1. V § 8 sa odsek 1 dopåòa písmenom o), ktoré znie:
o) príjmy za výkup odpadu vyplatené pod¾a osobitného
predpisu.37af).
Poznámka pod èiarou k odkazu 37af znie:

37af) § 3 ods. 6 zákona è. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov..

2. V § 8 ods. 10 sa za slovo m) vkladajú slová a o).
3. V § 43 sa odsek 3 dopåòa písmenom q), ktoré znie:
q) príjmy za výkup odpadu vyplatené pod¾a osobitného
predpisu37af) [§ 8 ods. 1 písm. o)]..
Èl. V
Zákon è. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení zákona è. 733/2004 Z. z., zákona è. 747/2004 Z. z., zákona è 171/2005 Z. z., zákona è. 517/2005 Z. z., zákona è. 120/2006 Z. z., zákona
è. 460/2007 Z. z., zákona è. 538/2007 Z. z., zákona
è. 465/2008 Z. z., zákona è. 535/2008 Z. z., zákona
è. 467/2009 Z. z., zákona è. 527/2010 Z. z., zákona

è.
è.
è.
è.
è.
è.

20 eur.

406/2011 Z. z., zákona è. 460/2011 Z. z.,
548/2011 Z. z., zákona è. 68/2012 Z. z.,
286/2012 Z. z., zákona è. 343/2012 Z. z.,
347/2013 Z. z., zákona è. 484/2013 Z. z.,
268/2014 Z. z., zákona è. 333/2014 Z. z. a
361/2014 Z. z. sa mení a dopåòa takto:

zákona
zákona
zákona
zákona
zákona

1. V § 77 odsek 1 znie:
(1) Poplatok sa platí za
a) èinnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom,
b) èinnosti nakladania s biologicky rozloite¾ným komunálnym odpadom,
c) triedený zber zloiek komunálneho odpadu, na ktoré
sa nevzahuje rozírená zodpovednos výrobcov,
d) náklady spôsobené nedôsledným triedením oddelene zbieraných zloiek komunálneho odpadu, na ktoré sa vzahuje rozírená zodpovednos výrobcov a
e) náklady presahujúce výku obvyklých nákladov
pod¾a osobitného predpisu.26).
Poznámka pod èiarou k odkazu 26 znie:

26) § 59 ods. 8 zákona è. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov..

Poznámky pod èiarou k odkazom 26a a 26b sa vypúajú.
2. § 77 sa dopåòa odsekom 9, ktorý znie:
(9) Obec do poplatku pod¾a odseku 1 môe zahrnú
a) náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny
odpad,
b) náklady na zabezpeèenie zberných nádob na triedený zber zloiek komunálnych odpadov, pri ktorých
sa neuplatòuje rozírená zodpovednos..
3. V § 78 sa odsek 1 dopåòa písmenom c), ktoré znie:
c) najmenej 0,015 eura a najviac 0,078 eura za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu
kodlivín..
Èl. VI
Zákon è. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky
vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 109/2005 Z. z., zákona è. 310/2005 Z. z., zákona
è. 548/2007 Z. z., zákona è. 284/2008 Z. z., zákona
è. 435/2008 Z. z., zákona è. 8/2009 Z. z., zákona
è. 307/2009 Z. z., zákona è. 136/2010 Z. z., zákona
è. 144/2010 Z. z., zákona è. 519/2011 Z. z., zákona
è. 73/2012 Z. z., zákona è. 345/2012 Z. z., zákona
è. 356/2012 Z. z., zákona è. 180/2013 Z. z. a zákona
è. 388/2013 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 14 ods. 10 písm. d) sa slová potvrdenie
o zaplatení príspevku do Recyklaèného fondu za vyro-
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bené vozidlo8b) nahrádzajú slovami potvrdenie o prevzatí zodpovednosti za nakladanie s odpadom pochádzajúcim z vozidla, ktoré je jednotlivo vyrobeným
vozidlom8b).
Poznámka pod èiarou k odkazu 8b znie:

8b) § 61 ods. 2 zákona è. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov..

2. V § 16a ods. 2 písm. a) bod 5 a písm. b) bod 7 a § 16b
ods. 8 písm. k) sa slová potvrdenie o zaplatení príspevku do Recyklaèného fondu za dovezené vozidlo8b) nahrádzajú slovami potvrdenie o prevzatí zodpovednosti
za nakladanie s odpadom pochádzajúcim z vozidla,
ktoré je jednotlivo dovezeným vozidlom8b).

1. V § 3 ods. 3 písm. c) sa vypúa bod 8.
2. § 26 sa dopåòa odsekom 8, ktorý znie:
(8) Prevádzkovate¾ skládky odpadov je povinný najneskôr do iestich mesiacov odo dòa naplnenia kapacity skládky odpadov alebo odo dòa uplynutia doby platnosti rozhodnutia na jej prevádzkovanie vydaného
pod¾a § 3 ods. 3 písm. c) prvý bod poiada o udelenie
súhlasu na uzavretie skládky odpadov alebo jej èasti
alebo na vykonanie jej rekultivácie pod¾a § 3 ods. 3
písm. c) piaty bod..
3. Za § 40a sa vkladá § 40b, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 40b

3. Za § 112f sa vkladá § 112g, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 112g
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Prechodné ustanovenie
k úpravám úèinným od 1. januára 2016

Poiadavky na náleitosti iadosti uvedené v § 14
ods. 10 písm. d), § 16a ods. 2 písm. a) bod 5 a písm. b)
bod 7 a § 16b ods. 8 písm. k) v znení úèinnom od 1. januára 2016 sa neuplatnia na konania zaèaté pred týmto dátumom..

Prevádzkovate¾ skládky odpadov, ktorej kapacita je
k 1. januáru 2016 naplnená alebo ktorej k 1. januáru
2016 uplynula doba platnosti rozhodnutia na jej prevádzkovanie, je povinný poiada o udelenie súhlasu
pod¾a § 3 ods. 3 písm. c) piaty bod na uzavretie skládky
odpadov alebo jej èasti alebo na vykonanie jej rekultivácie do 30. júna 2016, ak o vydanie tohto súhlasu nepoiadal do 1. januára 2016, inak sa jeho èinnos povauje za èinnos v rozpore s týmto zákonom..

Èl. VII

Èl. VIII

Zákon è. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii
a kontrole zneèisovania ivotného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 484/2013 Z. z. a zákona è. 58/2014 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:

Tento zákon nadobúda úèinnos 1. januára 2016
okrem èl. I § 13 písm. e) iesteho bodu, § 14 ods. 1
písm. j) a èl. V prvého a druhého bodu, ktoré nadobúdajú úèinnos 1. júla 2016, a èl. I § 83 ods. 3 písm. b),
ktorý nadobúda úèinnos 1. januára 2017.

Prechodné ustanovenie
k úpravám úèinným od 1. januára 2016

Andrej Kiska v. r.
Peter Pellegrini v. r.
Robert Fico v. r.
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Príloha è. 1
k zákonu è. 79/2015 Z. z.

ZHODNOCOVANIE ODPADOV
R1 Vyuitie najmä ako palivo alebo na získavanie energie iným spôsobom.
R2 Spätné získavanie alebo regenerácia rozpúadiel.
R3 Recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré sa nepouívajú ako rozpúadlá (vrátane kompostovania a iných biologických transformaèných procesov). (*)
R4 Recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúèenín.
R5 Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov. (**)
R6 Regenerácia kyselín a zásad.
R7 Spätné získavanie komponentov pouívaných pri odstraòovaní zneèistenia.
R8 Spätné získavanie komponentov z katalyzátorov.
R9 Preèisovanie oleja alebo jeho iné opätovné pouitie.
R10 Úprava pôdy na úèel dosiahnutia prínosov pre po¾nohospodárstvo alebo na zlepenie ivotného prostredia.
R11 Vyuitie odpadov vzniknutých pri èinnostiach R1 a R10.
R12 Úprava odpadov urèených na spracovanie niektorou z èinností R1 a R11. (***)
R13 Skladovanie odpadov pred pouitím niektorej z èinností R1 a R12 (okrem doèasného uloenia pred zberom na
mieste vzniku). (****)
Poznámky:
(*) Patrí sem aj splyòovanie a pyrolýza vyuívajúce zloky ako chemické látky.
(**) Patrí sem aj èistenie pôdy, ktorého výsledkom je jej obnova, a recyklácia anorganických stavebných materiálov.
(***) Ak neexistuje iný vhodný R-kód, môu sem patri predbené èinnosti pred zhodnocovaním vrátane predbenej
úpravy, okrem iného napríklad rozoberanie, triedenie, drvenie, stláèanie, peletizácia, suenie, rotovanie, kondicionovanie, opätovné balenie, triedenie, mieanie a zmieavanie pred podrobením sa ktorejko¾vek z èinností R1 a R11.
(****) ( § 3 ods. 5)
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Príloha è. 2
k zákonu è. 79/2015 Z. z.

ZNEKODÒOVANIE ODPADOV
D1 Uloenie do zeme alebo na povrchu zeme (napr. skládka odpadov).
D2 Úprava pôdnymi procesmi (napr. biodegradácia kvapalných alebo kalových odpadov v pôde).
D3 Håbková injektá (napr. injektá èerpate¾ných odpadov do vrtov, so¾ných baní alebo prirodzených úloísk atï.).
D4 Ukladanie do povrchových nádrí (napr. umiestnenie kvapalných alebo kalových odpadov do jám, odkalísk atï.).
D5 peciálne vybudované skládky odpadov (napr. umiestnenie do samostatných buniek s povrchovou úpravou
stien, ktoré sú zakryté a izolované jedna od druhej a od ivotného prostredia).
D6 Vypúanie a vhadzovanie do vodného recipienta okrem morí a oceánov.
D7 Vypúanie a vhadzovanie do morí a oceánov vrátane uloenia na morské dno.
D8 Biologická úprava nepecifikovaná v tejto prílohe, pri ktorej vznikajú zlúèeniny alebo zmesi, ktoré sú znekodnené niektorou z èinností D1 a D12.
D9 Fyzikálno-chemická úprava nepecifikovaná v tejto prílohe, pri ktorej vznikajú zlúèeniny alebo zmesi, ktoré sú
znekodnené niektorou z èinností D1 a D12 (napr. odparovanie, suenie, kalcinácia).
D10 Spa¾ovanie na pevnine.
D11 Spa¾ovanie na mori. (*)
D12 Trvalé uloenie (napr. umiestnenie kontajnerov v baniach).
D13 Zmieavanie alebo mieanie pred pouitím niektorej z èinností D1 a D12. (**)
D14 Uloenie do ïalích obalov pred pouitím niektorej z èinností D1 a D13.
D15 Skladovanie pred pouitím niektorej z èinností D1 a D14 (okrem doèasného uloenia pred zberom na mieste
vzniku). (***)
Poznámky:
(*) Táto èinnos je zakázaná právne záväznými aktmi Európskej únie a medzinárodnými dohovormi.
(**) Ak sa nehodí iný D-kód, môe to zahàòa predbené èinnosti pred znekodnením vrátane predbenej úpravy, ako
aj okrem iného napríklad triedenie, drvenie, stláèanie, peletizácia, suenie, rotovanie, kondicionovanie alebo triedenie pred akouko¾vek èinnosou D1 a D12.
(***) § 3 ods. 5.
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Príloha è. 3
k zákonu è. 79/2015 Z. z.

CIELE A ZÁVÄZNÉ LIMITY ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA
I. Ciele zberu elektoodpadu a minimálne ciele zhodnotenia a recyklácie elektroodpadu
1. Cie¾ zberu elektroodpadu

Cie¾ zberu elektroodpadu je rozsah zberu, ktorý musí Slovenská republika v súlade s princípom rozírenej
zodpovednosti výrobcov elektrozariadení v danom kalendárnom roku dosiahnu, stanovený v nasledujúcom
minimálnom hmotnostnom rozsahu elektroodpadu:
a) v roku 2014 a v roku 2015 pre elektroodpad z domácností tyri kilogramy na obyvate¾a alebo priemerná
hmotnos elektroodpadu zozbieraného v Slovenskej republike v predchádzajúcich troch rokoch, pod¾a toho,
ktorá hodnota je vyia,
b) v roku 2016 hmotnos zodpovedajúca podielu 48 % z priemernej hmotnosti elektrozariadení uvedených na
trh v Slovenskej republike v troch predchádzajúcich rokoch,
c) v roku 2017 hmotnos zodpovedajúca podielu 49 % priemernej hmotnosti elektrozariadení uvedených na
trh v Slovenskej republike v troch predchádzajúcich rokoch,
d) v roku 2018 hmotnos zodpovedajúca podielu 50 % z priemernej hmotnosti elektrozariadení uvedených na
trh v Slovenskej republike v troch predchádzajúcich rokoch,
e) v roku 2019 hmotnos zodpovedajúca podielu 55 % z priemernej hmotnosti elektrozariadení uvedených na
trh v Slovenskej republike v troch predchádzajúcich rokoch,
f) v roku 2020 hmotnos zodpovedajúca podielu 60 % priemernej hmotnosti elektrozariadení uvedených na
trh v Slovenskej republike v troch predchádzajúcich rokoch,
g) v roku 2021 a v nasledujúcich rokoch hmotnos zodpovedajúca podielu 65 % priemernej hmotnosti elektrozariadení uvedených na trh v Slovenskej republike v troch predchádzajúcich rokoch.

2. Minimálne ciele zhodnotenia a recyklácie elektroodpadu
2. 1 Minimálne ciele platné pod¾a kategórie od 13. augusta 2012 do 14. augusta 2015, ktoré sa vzahujú na kategórie uvedené v prílohe è. 6 èasti I:
a) v prípade odpadu z elektrozariadení, ktoré patria do kategórie 1 alebo 10 prílohy è. 6 èasti I, sa
 zhodnocuje

80 % a

 recykluje

75 %

b) v prípade odpadu z elektrozariadení, ktoré patria do kategórie 3 alebo 4 prílohy è. 6 èasti I, sa
 zhodnocuje

75 % a

 recykluje

65 %
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c) v prípade odpadu z elekrozariadení, ktoré patria do kategórie 2, 5, 6, 7, 8 alebo 9 prílohy è. 6 èasti I, sa
 zhodnocuje

70 % a

 recykluje

50 %

d) v prípade plynových výbojok sa recykluje

80 %.

2. 2 Minimálne ciele platné pod¾a kategórie od 15. augusta 2015 do 14. augusta 2018, ktoré sa vzahujú na kategórie uvedené v prílohe è. 6 èasti I:
a) v prípade odpadu z elektrozariadení, ktoré patria do kategórie 1 alebo 10 prílohy è. 6 èasti I, sa
 zhodnocuje

85 % a

 pripravuje na opätovné pouitie a recykluje

80 %

b) v prípade odpadu z elektrozariadení, ktoré patria do kategórie 3 alebo 4 prílohy è. 6 èasti I, sa
 zhodnocuje

80 % a

 pripravuje na opätovné pouitie a recykluje

70 %

c) v prípade odpadu z elektrozariadení, ktoré patria do kategórie 2, 5, 6, 7, 8 alebo 9 prílohy è. 6 èasti I, sa
 zhodnocuje

75 % a

 pripravuje na opätovné pouitie a recykluje

55 %

d) v prípade plynových výbojok sa recykluje

80 %.

2. 3 Minimálne ciele platné pod¾a kategórie od 15. augusta 2018, ktoré sa vzahujú na kategórie uvedené v prílohe
è. 6 èasti II:
a) v prípade odpadu z elektrozariadení, ktoré patria do kategórie 1 alebo 4 prílohy è. 6 èasti II, sa
 zhodnocuje

85 % a

 pripravuje na opätovné pouitie a recykluje

80 %

b) v prípade odpadu z elektrozariadení, ktoré patria do kategórie 2 prílohy è. 6 èasti II, sa
 zhodnocuje

80 % a

 pripravuje na opätovné pouitie a recykluje

70 %

c) v prípade odpadu z elektrozariadení, ktoré patria do kategórie 5 alebo 6 prílohy è. 6 èasti II, sa
 zhodnocuje

75 % a

 pripravuje na opätovné pouitie a recykluje

55 %

d) v prípade odpadu z elektrozariadení, ktoré patria do kategórie 3 prílohy è. 6 èasti II, sa
 recykluje

80 %.
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II. Ciele zberu a recyklácie pouitých batérií a akumulátorov
1. Cie¾ zberu pouitých prenosných batérií a akumulátorov
1.1. Cie¾ zberu pouitých prenosných batérií a akumulátorov pre jednotlivého výrobcu prenosných batérií
a akumulátorov pre prísluný kalendárny rok je mnostvo pouitých prenosných batérií a akumulátorov, ktoré
zodpovedá nasledujúcemu podielu z mnostva prenosných batérií a akumulátorov ním uvedených na trh Slovenskej republiky v predchádzajúcom kalendárnom roku
a) 40 % pre rok 2015,
b) 45 % pre rok 2016,
1.2. Cie¾ zberu pouitých prenosných batérií a akumulátorov Slovenskej republiky pre prísluný kalendárny
rok je dosiahnutie miery zberu pouitých prenosných batérií a akumulátorov vo výke
a) 25 % do 26. septembra 2012,
b) 45 % do 26. septembra 2016.
2. Cie¾ zberu pouitých automobilových batérií a akumulátorov
Cie¾ zberu pouitých automobilových batérií a akumulátorov pre jednotlivého výrobcu automobilových batérií
a akumulátorov pre prísluný kalendárny rok je mnostvo pouitých automobilových batérií a akumulátorov,
ktoré zodpovedá jeho trhovému podielu aplikovanému na súhrnné mnostvo automobilových batérií a akumulátorov uvedených na trh Slovenskej republiky v predchádzajúcom kalendárnom roku.
3. Cie¾ zberu pouitých priemyselných batérií a akumulátorov
Cie¾ zberu pouitých priemyselných batérií a akumulátorov pre jednotlivého výrobcu priemyselných batérií
a akumulátorov pre prísluný kalendárny rok je mnostvo pouitých priemyselných batérií a akumulátorov,
ktoré zodpovedá jeho trhovému podielu aplikovanému na súhrnné mnostvo priemyselných batérií a akumulátorov uvedených na trh Slovenskej republiky v predchádzajúcom kalendárnom roku.
4. Cie¾ recyklácie pouitých batérií a akumulátorov
Pre prísluný kalendárny rok je cie¾ recyklácie pouitých batérií a akumulátorov 100% z mnostva vyzbieraných pouitých batérií a akumulátorov za predchádzajúci kalendárny rok.

III. Cie¾ odpadového hospodárstva v oblasti nakladania s odpadmi z obalov
Cie¾om odpadového hospodárstva v oblasti nakladania s odpadmi z obalov je dosahova:
a) celkovú mieru zhodnocovania najmenej vo výke
1.

60 %

hmotnosti odpadov z obalov,

b) celkovú mieru recyklácie najmenej vo výke 55 % a najviac vo výke
1.

80 %

celkovej hmotnosti odpadov z obalov,

c) mieru zhodnocovania pre jednotlivé obalové materiály (prúdy odpadov) najmenej vo výke:
1.

60 %

hmotnosti sklenených odpadov z obalov,

2.

68 %

hmotnosti papierových odpadov z obalov (vrátane kartónu a lepenky),

3.

55 %

hmotnosti kovových odpadov z obalov,
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4.

48 %

hmotnosti plastových odpadov z obalov,

5.

35 %

hmotnosti drevených odpadov z obalov,
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d) mieru recyklácie pre jednotlivé obalové materiály (prúdy odpadov) najmenej vo výke:
1.

60 %

hmotnosti sklenených odpadov z obalov,

2.

60 %

hmotnosti papierových odpadov z obalov (vrátane kartónu a lepenky),

3.

55 %

hmotnosti kovových odpadov z obalov,

4.

45 %

hmotnosti plastových odpadov z obalov,

5.

25 %

hmotnosti drevených odpadov z obalov.

IV. Záväzné limity a termíny pre rozsah opätovného pouitia èastí starých vozidiel, zhodnocovania odpadov
zo spracovania starých vozidiel a recyklácie starých vozidiel

Èinnos

Limit a termín pre minimálne zvýenie rozsahu èinnosti:1)
1. január 2006
1. január 2015
vozidlá vyrobené pred
vozidlá vyrobené od
vetky vozidlá
1. januárom 1980
1. januára 1980

Opätovné pouitie èastí
starých vozidiel
a zhodnocovanie odpadov
zo spracovania starých
vozidiel

75 %

85 %

95 %

Opätovné pouitie èastí
starých vozidiel
a recyklácia starých
vozidiel

70 %

80 %

85 %

Poznámka
1

) k priemernej hmotnosti jedného vozidla za rok.

V. Cie¾ odpadového hospodárstva v oblasti komunálnych odpadov
Cie¾om odpadového hospodárstva v oblasti komunálnych odpadov je do roku 2020 zvýi prípravu na opätovné
pouitie a recykláciu odpadu z domácností ako papier, kov, plasty a sklo a pod¾a monosti z iných zdrojov, pokia¾ tieto
zdroje obsahujú podobný odpad ako odpad z domácností, najmenej na 50 % pod¾a hmotnosti takéhoto odpadu vzniknutého v predchádzajúcom kalendárnom roku.
VI. Cie¾ odpadového hospodárstva v oblasti stavebného odpadu a odpadu z demolácie
Cie¾om odpadového hospodárstva v oblasti stavebného odpadu a odpadu z demolácie je do roku 2020 zvýi prípravu
na opätovné pouitie, recykláciu a zhodnotenie stavebného odpadu a odpadu z demolácie vrátane zasypávacích prác
ako náhrady za iné materiály v jednotlivom kalendárnom roku najmenej na 70 % hmotnosti takéhoto odpadu vzniknutého v predchádzajúcom kalendárnom roku; tento cie¾ sa uplatní na odpady uvedené v skupine èíslo 17 Katalógu
odpadov, okrem nebezpeèných odpadov a odpadu pod katalógovým èíslom 17 05 04.
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VII. Odpad, ktorý prestáva by odpadom
Odpad, ktorý prestáva by odpadom pod¾a § 2 ods. 5 (stav konca dopadu), § 3 ods. 10 (príprava na opätovné pouitie)
alebo § 14 ods. 5 (odovzdanie do domácností), prestáva by odpadom aj na úèely cie¾ov zhodnocovania ustanovených
v tejto prílohe, ak èinnosti zhodnotenia a recyklácie spåòajú ustanovené poiadavky.
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Príloha è. 4
k zákonu è. 79/2015 Z. z.

PRÍKLADY OPATRENÍ NA PREDCHÁDZANIE VZNIKU ODPADU
Opatrenia, ktoré môu ovplyvni rámcové podmienky týkajúce sa vzniku odpadu
1. Pouívanie plánovacích opatrení alebo iných hospodárskych nástrojov podporujúcich efektívne vyuívanie
zdrojov.
2. Podpora výskumu a vývoja v oblasti dosahovania èistejích výrobkov a technológií a výrobkov a technológií,
z ktorých je menej odpadu, a írenie a pouívanie výsledkov takéhoto výskumu a vývoja.
3. Vývoj relevantných ukazovate¾ov environmentálnych tlakov spojených so vznikom odpadu, ktoré majú prispie
k predchádzaniu vzniku odpadu na vetkých úrovniach od porovnávania výrobkov na úrovni Európskej únie cez èinnos miestnych orgánov a po vnútrotátne opatrenia.
Opatrenia, ktoré môu ovplyvni tádium navrhovania a výroby a distribúcie
4. Podpora ekodizajnu (systematické zaèleòovanie environmentálnych aspektov do navrhovania výrobkov s cie¾om zlepi environmentálnu výkonnos výrobku poèas jeho celého ivotného cyklu).
5. Poskytovanie informácií o technikách predchádzania vzniku odpadu s cie¾om umoni priemyslu pouívanie
najlepích dostupných techník.
6. Organizovanie kolení na úrovni prísluných orgánov o zaèlenení poiadaviek súvisiacich s predchádzaním
vzniku odpadu do povolení pod¾a tohto zákona a osobitného predpisu.126)
7. Zaèlenenie opatrení na predchádzanie vzniku odpadu v zariadeniach, ktoré nepatria do pôsobnosti osobitného
predpisu.126) V prípade potreby by takéto opatrenia mohli zahàòa posudzovania alebo programy predchádzania vzniku odpadu.
8. Vyuitie kampaní na zvyovanie povedomia alebo poskytovanie finanènej, rozhodovacej alebo inej podpory
podnikom. Takéto opatrenia sú obzvlá úèinné, ak sú zamerané na malé a stredné podniky a sú pre ne upravené
a ak fungujú prostredníctvom zavedených podnikate¾ských sietí.
9. Vyuitie dobrovo¾ných dohôd, výrobných výborov alebo sektorových rokovaní s tým cie¾om, aby prísluné hospodárske alebo priemyselné odvetvia urèili svoje vlastné programy alebo ciele predchádzania vzniku odpadu alebo
aby zlepili výrobky alebo obaly, ktoré vedú k nadmernému mnostvu odpadu.
10. Podpora dôveryhodných systémov environmentálneho riadenia vrátane EMAS a technickej normy.161)
Opatrenia, ktoré môu ovplyvni tádium spotreby a pouívania
11. Ekonomické nástroje ako napríklad stimuly pre nákupy etrné k ivotnému prostrediu alebo zavedenie povinnej platby pre spotrebite¾ov za istú èas alebo prvok obalu, ktorý by sa inak poskytoval zadarmo.

161

) STN EN ISO 14001 Systémy environmentálneho manaérstva. Poiadavky s pokynmi na pouitie (ISO 14001: 2004) (83 9001).
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12. Vyuívanie kampaní na zvyovanie povedomia a poskytovanie informácií zameraných na irokú verejnos alebo konkrétnu skupinu spotrebite¾ov.
13. Podpora dôveryhodných environmentálnych znaèiek.
14. Dohody s výrobcami ako napríklad vyuívanie výborov pre výrobky, napríklad výbory, ktoré boli zriadené
v rámci integrovaných politík pre výrobky, alebo s maloobchodníkmi o dostupnosti informácií o predchádzaní vzniku
odpadu a výrobkoch s niím vplyvom na ivotné prostredie.
15. V kontexte verejného obstarávania integrácia environmentálnych kritérií a kritérií predchádzania vzniku odpadu do výziev na predkladanie ponúk a do zmlúv v súlade s Príruèkou o environmentálnom verejnom obstarávaní,
ktorú Európska komisia uverejnila 29. októbra 2004.
16. Podpora opätovného pouívania a/alebo opráv vhodných vyradených výrobkov alebo ich súèastí, najmä prostredníctvom pouívania vzdelávacích, hospodárskych, logistických a iných opatrení, ako napríklad podpora alebo
zriadenie akreditovaných centier a sietí opráv a opätovného pouívania, a to najmä v husto obývaných oblastiach.
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Príloha è. 5
k zákonu è. 79/2015 Z. z.

HRANIÈNÉ HODNOTY KONCENTRÁCIE KODLIVÝCH LÁTOK V ODPADE

Ukazovate¾

Hranièná hodnota v mg/kg su.

1 suma polycyklických aromatických uh¾ovodíkov (PAU)

100

2 suma polychlórovaných bifenylov (PCB)

50

3 extrahovate¾né organické halogénzlúèeniny (extrakt)

100

4 ¾ahko uvo¾nite¾né kyanidy

10 000

5 suma uh¾ovodíkov (minerálny olej) (hexánový extrakt)

50 000

6 benzén, toluén, xylén

5 000

7 fenoly

10 000

8 merkaptán

1 000

9 ortu

3 000

10 arzén )

5 000

11 olovo )

10 000

12 kadmium

5 000

1

1

13 nikel1)

5 000

14 obsah rozpustných látok (20 C) )
2

1

300 000

) Uvedené hranièné hodnoty neplatia pre odpad v sklenenej alebo polosklenenej forme (stvrdnuté zvyky náterových látok, emailov, odpady zapracované do sklárskych, keramických alebo cementárskych výrobkov.
2
) Stanové ako odparok filtrátu po filtrácii roztoku odpadu, vzahované na suinu.
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Príloha è. 6
k zákonu è. 79/2015 Z. z.

KATEGÓRIE ELEKTROZARIADENÍ
I. èas: Kategórie elektrozariadení, na ktoré sa vzahuje tento zákon
do 14. augusta 2018 (prechodné obdobie)
1. Ve¾ké domáce spotrebièe
2. Malé domáce spotrebièe
3. Informaèné technológie a telekomunikaèné zariadenia
4. Spotrebná elektronika a fotovoltaické panely
5a. Osvet¾ovacie zariadenia
5b. Svetelné zdroje
6. Elektrické a elektronické nástroje (s výnimkou ve¾kých stacionárnych priemyselných nástrojov)
7. Hraèky, zariadenia urèené na portové a rekreaèné úèely
8. Zdravotnícke prístroje (s výnimkou vetkých implantovaných a infikovaných výrobkov)
9. Prístroje na monitorovanie a kontrolu
10. Predajné automaty.
II. èas: Kategórie elektrozariadení, na ktoré sa vzahuje tento zákon od 15. augusta 2018
1. Zariadenia na tepelnú výmenu
2. Obrazovky, monitory a zariadenia, ktoré obsahujú obrazovky s povrchom väèím ako 100 cm2
3. Svetelné zdroje
4. Ve¾ké zariadenia (s akýmko¾vek vonkajím rozmerom viac ako 50 cm) vrátane, ale nielen:
domácich spotrebièov; IT a telekomunikaèných zariadení; spotrebnej elektroniky; svietidiel; zariadení na prehrávanie zvuku alebo obrazu, hudobných zariadení; elektrického a elektronického náradia; hraèiek, zariadení na rekreaèné a portové úèely; zdravotníckych pomôcok; prístrojov na monitorovanie a kontrolu; predajných automatov; zariadení na výrobu elektrických prúdov. Do tejto kategórie nepatria zariadenia zahrnuté v kategóriách 1 a 3.
5. Malé zariadenia (s akýmko¾vek vonkajím rozmerom menej ako 50 cm) vrátane, ale nielen:
domácich spotrebièov; spotrebnej elektroniky; svietidiel; zariadení na prehrávanie zvuku alebo obrazu, hudobných
zariadení; elektrického a elektronického náradia; hraèiek, zariadení na rekreaèné a portové úèely; zdravotníckych
pomôcok; prístrojov na monitorovanie a kontrolu; predajných automatov; zariadení na výrobu elektrických prúdov.
Do tejto kategórie nepatria zariadenia zahrnuté v kategóriách 1 a 3 a 6.
6. Malé IT a telekomunikaèné zariadenia (s akýmko¾vek vonkajím rozmerom menej ako 50 cm).
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Príloha è. 7
k zákonu è. 79/2015 Z. z.

KRITÉRIÁ PODROBNEJIE DEFINUJÚCE OBAL
Kritérium 1
Výrobok sa povauje za obal bez toho, aby boli dotknuté ïalie funkcie obalu, ak
a) je oddelite¾nou súèasou výrobku,
b) nie je nevyhnutný na uchovávanie, podporu alebo zachovávanie výrobku poèas jeho ivotnosti a
c) vetky jeho èasti nie sú urèené na spoloèné pouitie, spotrebovanie alebo znekodnenie.
Príklady uplatnenia kritéria 1
Obaly
katu¾ky na sladkosti
Plastový obal na CD obaloch
Obaly pouívané na posielanie katalógov a èasopisov (s èasopisom vo vnútri)
Papierové koíèky na peèenie predávané spolu s cukrárskym výrobkom
Rúrky, tuby a valce, okolo ktorých je ovinutý pruný materiál (napr. fólia, alobal, papier), okrem rúrok, túb a valcov, ktoré slúia ako súèas výrobných strojov a ktoré sa nepouívajú na prezentáciu výrobku ako predajnej jednotky
Kvetináèe urèené na pouitie iba pri predaji a preprave rastlín a nie na celé obdobie ivota rastliny
Sklenené f¾aky na injekèné roztoky
Valcové obaly na CD (predávané spolu s CD, ktoré nie sú urèené na archiváciu CD)
Veiaky na obleèenie (predávané spolu s obleèením)
Zápalkové katu¾ky
Systémy sterilných zábran (vrecká, tácky a materiály potrebné na zachovanie sterility výrobku)
Kapsule pouívané na prípravu nápojov (napr. káva, kakao, mlieko), ktoré zostávajú po pouití prázdne
Znovu naplnite¾né oce¾ové valcové nádoby pouívané na rôzne druhy plynov, okrem hasiacich prístrojov
Veci, ktoré nie sú obalmi
Kvetináèe urèené na celé obdobie ivota rastliny
katule na náradie
Èajové vrecúka
Ochranné voskové vrstvy na syroch
Èrevo z jaterníc
Veiaky na obleèenie (predávané oddelene od obleèenia)
Kávové kapsule na prípravu nápojov, fóliové vrecká na kávu a kávové vankúiky z filtrového papiera vyhodené spolu s pouitým kávovým výrobkom
Náplne do tlaèiarní
Obaly na CD, DVD a videokazety (predávané spolu s CD, DVD a videokazetami)
Valcové obaly na CD (predávané prázdne, urèené na archiváciu CD)
Rozpustné vrecúka na detergenty
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Svietidlá na hroby (schránky na svieèky)
Mechanický ruèný mlynèek (zároveò predstavujúci znovu naplnite¾nú nádobu, napr. znovu naplnite¾ný mlynèek
na èierne korenie)
Kritérium 2
Poloky vytvorené na úèel plnenia v mieste predaja a nevratné poloky vytvorené, plnené alebo predané na mieste
predaja sa povaujú za obaly, ak plnia funkciu obalu.
Príklady uplatnenia kritéria 2
Obaly
Papierové alebo plastové taky
Jednorazové taniere a álky
Fólie
Desiatové vrecúka
Alobal
Plastová fólia na obleèenie vyèistené v èistiaròach
Veci, ktoré nie sú obalmi
Palièky na mieanie
Jednorazové príbory
Baliaci papier (predávaný oddelene)
Papierové formy na peèenie (predávané prázdne)
Papierové koíèky na peèenie predávané bez cukrárskeho výrobku
Kritérium 3
Obalové zloky a pomocné prvky zaèlenené do obalu sa povaujú za èas tohto obalu. Pomocné prvky priamo zavesené alebo pripevnené k výrobku, ktoré plnia funkciu obalu, sa povaujú za obal, ak
a) sú oddelite¾nou súèasou výrobku a
b) vetky ich èasti nie sú urèené na spoloèné spotrebovanie a znekodnenie.
Príklady uplatnenia kritéria 3
Obaly
Visiace títky zavesené priamo alebo pripojené k výrobku
Èasti obalov
Kefka riasenky, ktorá tvorí èas uzáveru
Nálepky pripojené k inej obalovej poloke
Svorky zo zoívaèiek
Plastové obaly na papier
Odmerky, ktoré tvoria súèas uzáveru detergentov
Mechanický ruèný mlynèek (zároveò predstavujúci znovu nenaplnite¾nú nádobu naplnenú výrobkom, napr. mlynèek na èierne korenie naplnený èiernym korením)
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títky na rádiofrekvenènú identifikáciu (RFID)
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Príloha è. 8
k zákonu è. 79/2015 Z. z.

ODPAD ZO ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI A VETERINÁRNEJ STAROSTLIVOSTI, KTORÝ
SA ZAKAZUJE ZNEKODÒOVA SKLÁDKOVANÍM
18 Odpady zo zdravotnej alebo veterinárnej starostlivosti, diagnostiky, lieèby alebo zdravotnej prevencie
18 01 Odpady z pôrodníckej starostlivosti, diagnostiky, lieèby alebo zdravotnej prevencie
18 01 01 ostré predmety okrem 18 01 03
18 01 02 èasti a orgány tiel vrátane krvných vreciek a krvných konzerv okrem 18 01 03
18 01 03 odpady, ktorých zber a znekodnenie podliehajú osobitným poiadavkám z h¾adiska prevencie nákazy
18 01 08 cytotoxické a cytostatické lieèivá
18 01 09 lieèivá iné ako uvedené v 18 01 08
18 01 10 amalgámový odpad z dentálnej starostlivosti
18 02 Odpady z veterinárneho výskumu, diagnostiky, lieèby a preventívnej starostlivosti
18 02 01 ostré predmety okrem 18 02 02
18 02 02 odpady, ktorých zber a znekodnenie podliehajú osobitným poiadavkám z h¾adiska prevencie nákazy
18 02 07 cytotoxické a cytostatické lieèivá
18 02 08 lieèivá iné ako uvedené v 18 02 07
20 01 31 cytotoxické a cytostatické lieèivá
20 01 32 lieèivá iné ako uvedené v 20 01 31
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Príloha è. 9
k zákonu è. 79/2015 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

1. Smernica Rady 91/692/EHS z 23. decembra 1991, ktorá tandardizuje a racionalizuje správy o vykonávaní urèitých smerníc, ktoré súvisia so ivotným prostredím (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 5/zv. 2) v znení nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 1882/2003 z 29. septembra 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ,
kap. 1/zv. 4).
2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 94/62/ES z 20. decembra 1994 o obaloch a odpadoch z obalov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 13/zv. 13; Ú. v. ES L 365, 31.12.1994) v znení nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (ES) è. 1882/2003 z 29. septembra 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap.1/zv. 4; Ú. v. EÚ L 284, 31. 10.
2003), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/12/ES z 11. februára 2004 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ
kap.13/zv. 34; Ú. v. EÚ L 47, 18. 2. 2004), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/20/ES z 9. marca 2005
(Ú. v. EÚ L 70, 16. 3. 2005), v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 219/2009 z 11. marca 2009
(Ú. v. EÚ L 87, 31. 3. 2009) a smernice Komisie 2013/2/EÚ zo 7. februára 2013 (Ú. v. EÚ L 37, 8. 2. 2013).
3. Smernica Rady 96/59/ES zo 16. septembra 1996 o znekodnení polychlórovaných bifenylov a polychlórovaných
terfenylov (PCB/PCT) (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 3) v znení nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (ES) è. 596/2009 z 18. júna 2009 (Ú. v. EÚ L 188, 18. 7. 2009).
4. Smernica Rady 1999/31/ES z 26. apríla 1999 o skládkach odpadov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/ zv. 4;
Ú. v. ES L 182, 16.7.1999) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 1882/2003 z 29. septembra
2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 1/ zv. 4; Ú. v. EÚ L 284, 31. 10. 2003), nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (ES) è. 1137/2008 z 22. októbra 2008 (Ú. v. EÚ L 311, 21. 11. 2008) a smernice Rady 2011/97/EÚ z 5. decembra 2011 (Ú. v. EÚ L 328, 10. 12. 2011).
5. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/53/ES z 18. septembra 2000 o vozidlách po dobe ivotnosti (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/ zv. 5; Ú. v. ES L 269, 21.10.2000) v znení rozhodnutia Komisie 2002/525/ES
z 27. júna 2002 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/ zv. 7; Ú. v. EÚ L 170, 29. 6. 2002), rozhodnutia Komisie
2005/63/ES z 24. januára 2005 (Ú. v. EÚ L 25, 28. 1. 2005), rozhodnutia Komisie 2005/438/ES z 10. júna 2005
(Ú. v. EÚ L 152, 15. 6. 2005), rozhodnutia Rady 2005/673/ES z 20. septembra 2005 (Ú. v. EÚ L 254, 30. 9. 2005), rozhodnutia Komisie 2008/689/ES z 1. augusta 2008 (Ú. v. EÚ L 225, 23. 8. 2008), smernice Európskeho Parlamentu
a Rady 2008/33/ES z 11. marca 2008 (Ú. v. EÚ L 81, 20. 3. 2008), smernice Európskeho parlamentu a Rady
2008/112/ES zo 16. decembra 2008 (Ú. v. EÚ L 345, 23. 12. 2008), rozhodnutia Komisie 2010/115/EÚ z 23. februára 2010 (Ú. v. EÚ L 48, 25. 2. 2010), smernice Komisie 2011/37/EÚ z 30. marca 2011 (Ú. v. EÚ L 85, 31. 3. 2011)
a smernice Komisie 2013/28/EÚ zo 17. mája 2013 (Ú. v. EÚ L 135, 22. 5. 2013).
6. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/66/ES zo 6. septembra 2006 o batériách a akumulátoroch
a pouitých batériách a akumulátoroch, ktorou sa zruuje smernica 91/157/EHS (Ú. v. EÚ L 266, 26. 9. 2006) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/12/ES z 11. marca 2008 (Ú. v. EÚ L 76, 19. 3. 2008), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/103/ES z 19. novembra 2008 (Ú. v. EÚ L 327, 5. 12. 2008) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/56/EÚ z 20. novembra 2013 (Ú. v. EÚ L 329, 10. 12. 2013).
7. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zruení urèitých smerníc (Ú. v. EÚ L 312, 22. 11. 2008).
8. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ z 24. novembra 2010 o priemyselných emisiách (integrovaná prevencia a kontrola zneèisovania ivotného prostredia (Ú. v. EÚ L 334, 17. 12. 2010).
9. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ zo 4. júla 2012 o odpade z elektrických a elektronických
zariadení (OEEZ) (Ú. v. EÚ L 197, 24. 7. 2012).

