ZMENY V POVINNOSTIACH VÝROBCOV
PODĽA NOVÉHO ZÁKONA O ODPADOCH
Č. 79/2015 Z. Z.
Ing. Elena Bodíková, PhD.

Zákon o odpadoch
Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
ruší
• zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch ...
• zákon č. 119/2010 Z. z. o obaloch ...

§§
§

mení a dopĺňa
1. zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
2. zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch
3. zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
4. zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku...
5. zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v
premávke na pozemných komunikáciách
6. zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole
znečisťovania životného prostredia (IPKZ)
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Vyhlášky MŽP SR - návrh
1.

Vyhláška, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o
odpadoch

2.

Vyhláška o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti

3.

Vyhláška, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov

4.

Vyhláška o Jednotných metódach analytickej kontroly odpadov

5.

Vyhláška o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených
výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov

6.

Vyhláška o skládkovaní odpadov a dočasnom uskladnení kovovej
ortuti

7.

Vyhláška o sadzbách pre výpočet príspevkov do Recyklačného
fondu, o zozname výrobkov, materiálov a zariadení, za ktoré sa
platí príspevok do Recyklačného fondu, a o podrobnostiach o
obsahu žiadosti o poskytnutie prostriedkov z Recyklačného fondu
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Definície – zmeny
Odpad je hnuteľná vec alebo látka, ktorej sa jej
držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade
s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi*
povinný sa jej zbaviť.
*Napríklad zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych
pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
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Definície
Odpadom nie je
a) látka alebo hnuteľná vec, ktorá je vedľajším
produktom,
b) špecifický odpad, ktorý dosiahol stav konca
odpadu,
c) odpad, ktorý prešiel procesom prípravy na
opätovné použitie a spĺňa požiadavky na
výrobok uvádzaný na trh ustanovené
osobitným predpisom,
d) odpad odovzdaný na použitie do domácnosti
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Definície
Vedľajší produkt je látka alebo hnuteľná vec, ktorá spĺňa tieto
podmienky:
a) je výsledkom výrobného procesu, ktorého primárnym cieľom
nie je výroba tejto látky alebo veci,
b) jej ďalšie používanie je zabezpečené,
c) môže sa použiť priamo bez ďalšieho spracovania iného ako
bežný priemyselný postup,
d) vzniká ako neoddeliteľná súčasť výrobného procesu,
e) jej ďalšie použitie je v súlade s týmto zákonom a osobitnými
predpismi, ktoré ustanovujú požiadavky na výrobok, ochranu
životného prostredia a ochranu zdravia ľudí z hľadiska jeho
konkrétneho použitia, a nepovedie k celkovým nepriaznivým
vplyvom na životné prostredie alebo zdravie ľudí,
f) spĺňa osobitné kritériá, ak boli pre látku alebo vec ustanovené
osobitným predpisom, a
g) bol udelený súhlas.
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Definície
Nebezpečný odpad je odpad, ktorý má aspoň
jednu nebezpečnú vlastnosť uvedenú v prílohe
osobitného predpisu.
POZOR!
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1357/2014 z 18.
decembra 2014, ktorým sa nahrádza príloha III k
smernici Európskeho parlamentu a Rady
2008/98/ES o odpade a o zrušení určitých smerníc
(Ú. v. EÚ L 365, 19. 12. 2014).
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Nariadenie 1357/2014
Kód
HP 1
HP 2
HP 3
HP 4
HP 5
HP 6
HP 7
HP 8
HP 9
HP 10
HP 11
HP 12
HP 13
HP 14
HP 15

Vlastnosť
Výbušný
Oxidujúci
Horľavý
Dráždivý - spôsobujúci podráždenie kože a poškodenie oka
Toxický pre špecifický cieľový orgán (STOT)/aspiračne toxický
Akútna toxicita
Karcinogénny
Leptavý
Infekčný
Toxický pre reprodukciu
Mutagénny
Uvoľňujúci akútne toxické plyny
Senzibilizujúci
Ekotoxický
Odpad, ktorý môže vykazovať nebezpečnú vlastnosť uvedenú v
predchádzajúcom texte, ktorú pôvodný odpad nevykazoval.
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ZMENA

Definícia – nebezpečný odpad

• Pre väčšinu vlastností sú detailnejšie zadefinované triedy
a kategórie nebezpečnosti, kódy výstražných
upozornení, prípadne vysvetlenia postupov pridelenia
jednotlivých kódov. V prípade vlastností s kódmi HP 5,
HP 6, HP 7, HP 10 a HP 11 sú zadefinované limitné
hodnoty koncentrácie pre jednotlivé triedy a kategórie
nebezpečnosti.
• Podľa nariadenia EPaR 1272/2008 o klasifikácii,
označovaní a balení látok a zmesí ...
• Pôvodcovia nebezpečných odpadov by si mali
skontrolovať, či v prípade odpadov, ktoré u nich
vznikajú, nedošlo k zmene a či nie je potrebné niektorý
z odpadov prekategorizovať podľa tohto nariadenia.
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Hierarchia odpadového hospodárstva
Hierarchia odpadového hospodárstva je záväzné
poradie týchto priorít:
a) predchádzanie vzniku odpadu,
b) príprava na opätovné použitie,
c) recyklácia,
d) iné zhodnocovanie, napríklad energetické
zhodnocovanie,
e) zneškodňovanie.
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Hierarchia odpadového hospodárstva
Od hierarchie odpadového hospodárstva je možné
odkloniť sa iba pre určité prúdy odpadov, ak je to
odôvodnené úvahami o životnom cykle výrobku vo
vzťahu k celkovým vplyvom vzniku a nakladania s
takým odpadom a ak to ustanoví tento zákon

11

Predchádzanie vzniku odpadov
Predchádzanie vzniku odpadu sú opatrenia, ktoré sa prijmú
predtým, ako sa látka, materiál alebo výrobok stanú odpadom, a
ktoré znižujú
a) množstvo odpadu aj prostredníctvom opätovného použitia
výrobkov alebo predĺženia životnosti výrobkov,
b) nepriaznivé vplyvy vzniknutého odpadu na životné
prostredie a zdravie ľudí alebo
c) obsah škodlivých látok v materiáloch a vo výrobkoch.
Predchádzaním vzniku odpadu z obalov je znižovanie
a) množstva materiálov a látok obsiahnutých v obaloch a
odpadoch z obalov a ich škodlivosti pre životné prostredie a
b) množstva obalov a odpadov z obalov a ich škodlivosti pre
životné prostredie v etape výrobného procesu, predaja,
distribúcie, využitia a ich eliminácia; prevencia sa uplatňuje
osobitne pri vývoji výrobkov a technológií priaznivejších pre
životné prostredie.
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Predchádzanie vzniku odpadov
Právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ, ktorá vyrába výrobky,
prihliada
a) pri ich výrobe na potrebu uprednostniť technológie a postupy
šetriace prírodné zdroje a obmedzujúce vznik nevyužiteľného
odpadu z týchto výrobkov, obzvlášť nebezpečného odpadu,
b)na potrebu informovanosti verejnosti o spôsobe zhodnotenia
alebo zneškodnenia odpadu z výrobku a jeho častí,
predovšetkým pri vyhotovovaní obalu výrobku, návodu na
použitie alebo inej dokumentácie k výrobku.
Pôvodca odpadu je povinný predchádzať vzniku odpadu zo svojej
činnosti a obmedzovať jeho množstvo a nebezpečné vlastnosti.
Odpad, vzniku ktorého nie je možné zabrániť, musí byť
zhodnotený, prípadne zneškodnený spôsobom, ktorý neohrozuje
ľudské zdravie, životné prostredie a ktorý je v súlade s týmto
zákonom a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.
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Programy odpadového hospodárstva
Zmeny:
POH SR na 10 rokov
POH krajov
POH obcí (>350 t/rok alebo >1000 obyvateľov)
Program držiteľa PCB (pozor – zmena textu)
POH pôvodcu
Program prevencie povinnej osoby pre obaly
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Všeobecné povinnosti spojené s nakladaním
s odpadmi §12
Každý je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi
zaobchádzať v súlade s týmto zákonom; ten, komu vyplývajú z
rozhodnutia vydaného na základe tohto zákona povinnosti, je
povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať aj v
súlade s týmto rozhodnutím.
Každý je povinný nakladať s odpadom alebo inak s ním
zaobchádzať takým spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a
nepoškodzuje životné prostredie, a to tak, aby nedochádzalo k
a) riziku znečistenia vody, ovzdušia, pôdy, horninového
prostredia a ohrozenia rastlín a živočíchov,
b) obťažovaniu okolia hlukom alebo zápachom a
c) nepriaznivému vplyvu na krajinu alebo miesta osobitného
významu.
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Všeobecné povinnosti spojené s nakladaním
s odpadmi §12
(3) Povinnosť znášať náklady na činnosti nakladania s
odpadom a činnosti k nim smerujúce sú povinné plniť
osoby v nasledujúcom poradí, ak nie je v odseku 4
ustanovené inak:
a) držiteľ odpadu, pre ktorého sa nakladanie s odpadom
vykonáva, ak je známy, alebo
b) posledný známy držiteľ odpadu.
(4) Ustanovenie odseku 3 sa nevzťahuje na oddelene
zbierané zložky komunálneho odpadu patriace do
vyhradeného prúdu odpadu, na ktoré sa v ustanovenom
rozsahu vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov
znášajúcich náklady na činnosti nakladania s odpadom a
na činnosti k nim smerujúce.
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Zákazy §13

a) uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na
mieste na to určenom v súlade s týmto zákonom,
b) zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako v
súlade s týmto zákonom,
c) zneškodniť odpad činnosťami D4 (ukladanie do
povrchových nádrží), D6 (vypúšťanie a vhadzovanie do vodného
recipienta) a D7 (vypúšťanie a vhadzovanie do morí)
uvedenými v prílohe č. 2,
d) vykonávať bez súhlasu alebo v rozpore s ním
činnosť, na ktorú sa súhlas vyžaduje,
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Zákazy §13
zneškodňovať skládkovaním
1. kvapalné odpady,
2. odpady, ktoré sú v podmienkach skládky výbušné, korozívne, okysličujúce, vysoko
horľavé alebo horľavé,
3. odpad zo zdravotnej starostlivosti a veterinárnej starostlivosti, ktorého katalógové
číslo pred jeho spracovaním je uvedené v prílohe č. 8; spracovanie takéhoto
odpadu a následná zmena jeho katalógového čísla nemá vplyv na zákaz jeho
skládkovania,
4. odpadové pneumatiky okrem pneumatík, ktoré sú použité ako konštrukčný
materiál pri budovaní skládky, pneumatík z bicyklov a pneumatík s väčším
vonkajším priemerom ako 1400 mm,
5. odpady, ktorých obsah škodlivých látok presahuje hraničné hodnoty koncentrácie
škodlivých látok podľa prílohy č. 5,
6. vytriedený biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad,
7. vytriedené zložky komunálneho odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená
zodpovednosť výrobcov, okrem nezhodnotiteľných odpadov po dotriedení,
8. biologicky rozložiteľný komunálny odpad zo záhrad a parkov, vrátane biologicky
rozložiteľného odpadu z cintorínov, okrem nezhodnotiteľných odpadov po
dotriedení,
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Zákazy §13
f) riediť alebo zmiešavať odpady s cieľom
dosiahnuť hraničné hodnoty koncentrácie
škodlivých látok podľa prílohy č. 5,
g) zneškodňovať spaľovaním biologicky rozložiteľný
odpad s výnimkou prípadu, na ktorý bol vydaný
súhlas,
h) spaľovať komunálny odpad na voľnom
priestranstve a vo vykurovacích
zariadeniach v domácnostiach
19

Povinnosti držiteľa odpadu §14
a) správne zaradiť odpad alebo zabezpečiť
správnosť zaradenia odpadu podľa Katalógu
odpadov (pozor pripravovaná zmena katalógu
odpadov),
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Katalóg odpadov
Zmena kategórie

Kód
odpadu
01 03 09

03 03 05
06 03 14
08 01 16
18 01 02
18 01 07

Názov odpadu
červený kal z výroby oxidu hlinitého iný ako odpady
uvedené v 01 03 10
kaly z odstraňovania tlačiarenských farieb pri recyklácii
papiera (de-inking)
tuhé soli a roztoky iné ako uvedené v 06 03 11 a 06 03
13
vodné kaly obsahujúce farby alebo laky, iné ako
uvedené v 08 01 15
časti a orgány tiel vrátane krvných vreciek a krvných
konzerv okrem 18 01 03
chemikálie iné ako uvedené v 18 01 06

Nová
Stará
kategória kategória
O

N

O

N

O

N

O

N

O

N

O

N
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Katalóg odpadov
Nové druhy a poddruhy odpadov
Kód odpadu

Názov odpadu

Kategória

10 01 06

červený kal z výroby oxidu hlinitého obsahujúci nebezpečné látky, iný
ako odpad uvedený v 01 03 07
popol z neošetreného dreva

O

16 03 07

kovová ortuť

N

16 06 07

lítium – iónové batérie

N

19 03 08

čiastočne stabilizovaná ortuť

N

20 01 40 01

meď, bronz, mosadz

O

20 01 40 02

hliník

O

20 01 40 03

olovo

O

20 01 40 04

zinok

O

20 01 40 05

železo a oceľ

O

20 01 40 06

cín

O

20 01 40 07

zmiešané kovy

O

20 03 08

drobný stavebný odpad

O

01 03 10

N
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Povinnosti držiteľa odpadu §14
b) zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov
odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením,
odcudzením alebo iným nežiaducim únikom,
c) zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady
podľa ich druhov, označovať ich určeným
spôsobom a nakladať s nimi v súlade s týmto
zákonom a osobitnými predpismi,
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Povinnosti držiteľa odpadu §14
e) odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s
odpadmi podľa tohto zákona, ak nie je v odseku 5
(do domácnosti), § 38 ods. 1 písm. a) a d) (elektroodpad), §
49 písm. a) a b) (použité batérie a akumulátory) a § 72
(pneumatiky) ustanovené inak a ak nezabezpečuje ich
zhodnotenie alebo zneškodnenie sám,
f) viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve
odpadov a o nakladaní s nimi,
g) ohlasovať údaje z evidencie príslušnému orgánu
štátnej správy odpadového hospodárstva a
uchovávať ohlásené údaje,
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Povinnosti držiteľa odpadu §14
h) predložiť na vyžiadanie predchádzajúceho
držiteľa odpadu doklady s úplnými a pravdivými
informáciami preukazujúce spôsob nakladania s
odpadom, a to najneskôr do 30 dní odo dňa
doručenia písomnej žiadosti; na základe žiadosti
predchádzajúceho držiteľa poskytnúť aj kópie
dokladov,
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Povinnosti držiteľa odpadu §14
i) skladovať odpad najdlhšie jeden rok alebo
zhromažďovať odpad najdlhšie jeden rok pred
jeho zneškodnením alebo najdlhšie tri roky pred
jeho zhodnotením;
na dlhšie zhromažďovanie môže dať súhlas
orgán štátnej správy odpadového hospodárstva
len pôvodcovi odpadu,
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Povinnosti držiteľa odpadu §14
j) zabezpečiť odpad pred prístupom medveďa
hnedého (Ursus arctos) v ustanovených oblastiach
Ustanovené oblasti = vyhláška, ktorou sa
vykonávajú...
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Ustanovené oblasti výskytu medveďa

28

Povinnosti držiteľa odpadu §14
k) umožniť orgánom štátneho dozoru v
odpadovom hospodárstve prístup na pozemky,
do stavieb, priestorov a zariadení, odoberanie
vzoriek odpadov a na ich vyžiadanie predložiť
dokumentáciu a poskytnúť pravdivé a úplné
informácie súvisiace s odpadovým
hospodárstvom; ustanovenia osobitného
predpisu týmto nie sú dotknuté,
l) vykonať opatrenia na nápravu uložené orgánom
štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve,
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Povinnosti držiteľa odpadu §14
Držiteľ odpadu, ktorému bol vydaný súhlas, je oprávnený
odovzdať odpad aj inej osobe ako osobe uvedenej v odseku 1
písm. e) (=oprávnenej na nakladanie s odpadom), ak ide o odpad
vhodný na využitie v domácnosti, ako je materiál, palivo
alebo iná vec určená na konečnú spotrebu okrem
nebezpečného odpadu, elektroodpadu, odpadových
pneumatík a použitých batérií a akumulátorov; konečnou
spotrebou sa rozumie spotreba, v dôsledku ktorej vznikne
komunálny odpad. Pri takomto postupe sa na držiteľa
odpadov nevzťahujú povinnosti podľa odseku 1 písm. d) a e)
(zabezpečiť dodržiavanie hierarchie OH a odovzdať osobe oprávnenej).
Ustanovenia osobitných predpisov (napr. zákon o technickej zhode)
týmto nie sú dotknuté.
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Povinnosti držiteľa odpadu §14
Osoba (=domácnosť), ktorej bol odovzdaný odpad podľa
odseku 5, je povinná s ním zaobchádzať spôsobom a
na účel podľa odseku 5; po prevzatí od držiteľa
odpadu podľa odseku 5 sa táto vec nepovažuje za
odpad.
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Zodpovednosť za nezákonné umiestnenie
odpadu §15
(1) Oznámiť umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti, ktoré je
v rozpore s týmto zákonom (ďalej len „nezákonné
umiestnenie odpadu“) môže akákoľvek fyzická osoba alebo
právnická osoba príslušnému orgánu štátnej správy
odpadového hospodárstva alebo obci, v ktorej územnom
obvode sa táto nehnuteľnosť nachádza.
(2) Vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti je
povinný bezodkladne po zistení, že na jeho nehnuteľnosti
bol nezákonne umiestnený odpad, oznámiť túto skutočnosť
orgánu uvedenému v odseku 1.
Trestný čin > 266 €
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Zber odpadu a výkup odpadu §16
Viacero zmien, pre pôvodcu odpadu dôležité
hlavne:
• bezhotovostný styk
• povinnosť preukázať sa občianskym preukazom
(aj v prípade právnických osôb)
• výkupňa, zberňa odpadov vrátane „mobilných
výkupní“ musí mať zmluvu s obcou, súhlas úradu
a v prípade, že vykupuje (zbiera) vyhradené
prúdy odpadov, aj zmluvu s OZV
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Nakladanie s nebezpečnými odpadmi §25
(1) Zakazuje sa riediť a zmiešavať
a) jednotlivé druhy nebezpečných odpadov
navzájom,
b) nebezpečné odpady s odpadmi, ktoré nie sú
nebezpečné, a
c) nebezpečné odpady s látkami alebo s materiálmi,
ktoré nie sú odpadom.
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Nakladanie s nebezpečnými odpadmi §25
(2) Odsek 1 sa neuplatní, ak zmiešavanie
nebezpečných odpadov
a) je potrebné na zvýšenie bezpečnosti počas
zhodnocovania alebo zneškodňovania odpadu,
b) je v súlade s najlepšími dostupnými technikami,
c) nebude viesť k ohrozeniu zdravia ľudí a
životného prostredia a sú dodržané podmienky
uvedené v § 12 ods. 2 a
d) je v súlade s udeleným súhlasom.
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Nakladanie s nebezpečnými odpadmi §25
(3) Ak v rozpore s odsekmi 1 a 2 došlo k zmiešaniu
odpadov, príslušný orgán štátnej správy
odpadového hospodárstva rozhodne o
povinnosti nebezpečné odpady oddeliť, ak je to
technicky a ekonomicky možné a ak je to
nevyhnutné na ochranu zdravia ľudí a životného
prostredia.
(4) Pri zbere, preprave a skladovaní musí byť
nebezpečný odpad zabalený vo vhodnom obale
a riadne označený podľa osobitného predpisu.
(ADR, COTIF, RID, chemický zákon, zákon o BOZP, zákon o PO)
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Nakladanie s nebezpečnými odpadmi §25
(5) Pôvodca nebezpečného odpadu je povinný pri vzniku
každého nového druhu nebezpečného odpadu alebo
odpadu, ktorý vznikol pri úprave nebezpečného odpadu,
ako aj pred zhodnotením alebo zneškodnením ním
vyprodukovaného nebezpečného odpadu zabezpečiť na
účely určenia jeho nebezpečných vlastností a bližších
podmienok nakladania s ním odber vzoriek a analýzu jeho
vlastností a zloženia kvalifikovanou osobou, s výnimkou, ak
jeho nebezpečné vlastnosti a bližšie podmienky nakladania
s ním je možné zistiť z karty bezpečnostných údajov
výrobku alebo zo sprievodnej dokumentácie výrobku, ak
výrobok kartu bezpečnostných údajov nemá.
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Nakladanie s nebezpečnými odpadmi §25
(6) Nebezpečné odpady sa zhodnocujú a
zneškodňujú prednostne pred ostatnými odpadmi.
(7) Nebezpečné odpady sa v ustanovených
prípadoch (vykonávacia vyhláška) zakazuje skládkovať bez
ich predchádzajúcej úpravy, ktorá zabezpečí
podstatné zníženie ich nebezpečnosti, objemu
alebo hmotnosti; zákaz podľa § 13 písm. f) (riediť a
zmiešavať) nie je týmto dotknutý.
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Nakladanie s nebezpečnými odpadmi §25
(8) Ustanovenia tohto zákona o nakladaní s
nebezpečnými odpadmi sa vzťahujú na nakladanie
s odpadmi, ktoré obsahujú jednu alebo viac
škodlivých látok a spĺňajú aspoň jedno kritérium na
posudzovanie nebezpečných vlastností podľa
Katalógu odpadov
(príloha č. 4 k vyhláške, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, resp.
Nariadenie 1357/2014)
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Povinnosti pri preprave nebezpečného
odpadu na území SR §26

Bez zásadných zmien, zmena tlačiva Sprievodný list
nebezpečných odpadov

40
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Obaly
• Povinná osoba = výrobca obalov
• Ten, kto vyrába obaly
• Oprávnená organizácia = OZV (po udelení
autorizácie MŽP SR)
• Koordinačné centrum
• Povinnosť registrácie výrobcov ostáva v
platnosti, do 30.6.2016 preukázať MŽP zmluvu
s OZV
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Obaly
Výrobcom obalov je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba,
ktorá
a) používa obaly na balenie tovaru alebo plní tovar do obalov a uvádza
na trh tento tovar pod svojou obchodnou značkou,
b) je osobou, pre ktorú sa tovar balí alebo plní a pod ktorej obchodnou
značkou sa tovar uvádza na trh,
c) uvádza na trh tovar v obaloch iným spôsobom, ako podľa písmen a)
a b),
d) ako distribútor uskutočňuje odplatné alebo bezodplatné odovzdanie
obalu konečnému používateľovi na bezprostredné zabalenie tovaru,
e) ako distribútor používa obal na zabalenie distribuovaného tovaru
alebo jeho časti alebo na naplnenie distribuovaným tovarom, alebo
f) uvádza na trh obaly s výnimkou osoby, ktorá dodáva nepoužité
prázdne obaly osobám uvedeným v písmene a), b) c), d) alebo e)
alebo osobe, ktorá balí alebo plní tovar pre osobu podľa písmena b).
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Obaly
Uvedením obalov na trh v Slovenskej republike
je okamih, keď obal alebo tovar v obale prvýkrát
prechádza odplatne alebo bezodplatne z etapy
výroby, cezhraničnej prepravy z iného členského
štátu do Slovenskej republiky alebo dovozu z
iného ako členského štátu do Slovenskej
republiky do etapy distribúcie alebo použitia.
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Obaly
Výrobca obalov je v súlade s povinnosťami uvedenými v § 27 ods. 4 povinný
zabezpečiť
a) označenie obalu údajom o materiálovom zložení obalu v súlade s osobitným
predpisom, ak sa rozhodne obal označiť; obal môže označiť aj údajom o
spôsobe nakladania s ním,
b) označenie obalu ako zálohovaný obal, ak uvádza na trh tovary v zálohovaných
obaloch na nápoje okrem zálohovaných obalov, ktorých výška zálohu je 0 eur,
c) aby označenie podľa písmen a) a b) bolo viditeľné a ľahko čitateľné, pričom
musí byť 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
výške miery zhodnocovania a recyklácie ustanovených v prílohe č. 3,
e) zber, prepravu, zhodnocovanie a recykláciu odpadov z obalov, ktoré sú
súčasťou oddelene zbieraných zložiek komunálnych odpadov, v plnom
rozsahu, najmenej vo výške jeho zberového podielu,
f) informovanie spotrebiteľov o spôsobe zabezpečenia zberu odpadov z obalov.
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Obaly
Výrobca obalov môže plniť svoje povinnosti:
1. Kolektívne prostredníctvom organizácie
zodpovednosti výrobcov - OZV
2. individuálne
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Obaly
Kolektívne plnenie povinností:
Výrobca vyhradeného výrobku, ktorý si vyhradené povinnosti plní kolektívne,
je povinný OZV, s ktorou uzavrel zmluvu o plnení vyhradených povinností,
a) uhradiť skutočné náklady, po odpočítaní výnosov z uhrádzaného nakladania
s vyhradeným prúdom odpadu, vzniknuté zo zabezpečenia zberu, prepravy,
prípravy na opätovné použitie, zhodnotenia, recyklácie, spracovania a
zneškodnenia oddelene vyzbieraného odpadu patriaceho do vyhradeného
prúdu odpadu z jeho výrobkov,
b) poskytovať pravdivé a úplné údaje a informácie potrebné na plnenie
vyhradených povinností za tohto výrobcu a nevyhnutne potrebnú
súčinnosť,
c) bezodkladne oznámiť každú zmenu v identifikačných údajoch, právnom
postavení či v predmete činnosti alebo v druhu, zložení, množstve a
vlastnostiach vyhradeného výrobku, pokiaľ to môže mať vplyv na riadne
plnenie vyhradených povinností,
d) predložiť na vyžiadanie doklady preukazujúce správnosť poskytnutých
údajov o množstve vyhradeného výrobku uvedeného na trh SR, a to do 30
dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti.
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Obaly
Výrobca vyhradeného výrobku je oprávnený
vypovedať zmluvný vzťah s OZV, s ktorou uzavrel
zmluvu o plnení vyhradených povinností,
a) do 30 kalendárnych dní po zistení porušenia
povinností OZV...; výpovedná doba je 30
kalendárnych dní a začína plynúť dňom
nasledujúcim po doručení výpovede,
b) k 31. decembru kalendárneho roka bez udania
dôvodu; výpoveď sa musí doručiť OZV najneskôr
60 kalendárnych dní pred ukončením zmluvného
vzťahu.
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Obaly

Individuálne plnenie povinností:
a) vytvoriť, prevádzkovať a udržiavať funkčný systém individuálneho nakladania s vyhradeným prúdom odpadu
počas celej doby individuálneho plnenia si povinností,
b) dodržiavať podmienky udelenej autorizácie,
c) uzatvoriť zmluvu s koordinačným centrom príslušným podľa vyhradeného prúdu odpadu pochádzajúceho z
jeho vyhradeného výrobku, ak je zriadené, a plniť povinnosti z nej vyplývajúce,
d) vykonávať propagačné a vzdelávacie aktivity v okrese, v ktorom zabezpečuje zber odpadu, so zameraním na
konečného používateľa o nakladaní s vyhradeným prúdom odpadu, triedenom zbere komunálnych odpadov a
prevencii vzniku odpadov,
e) predložiť na vyžiadanie ministerstva a koordinačného centra doklady preukazujúce správnosť údajov a
informácií poskytnutých podľa § 27 ods. 4 písm. h),
f) bezodkladne informovať ministerstvo o tom, že nastali skutočnosti, ktoré vedú k ukončeniu výkonu jeho
činnosti,
g) doručiť ministerstvu každoročne najneskôr do 31. júla kalendárneho roka za predchádzajúci kalendárny rok
Správu o funkčnosti systému individuálneho nakladania,
h) zverejniť v ustanovenom rozsahu údaje zo správy podľa písmena g) na svojom webovom sídle každoročne
do 31. júla kalendárneho roka za predchádzajúci rok,
i) uchovávať údaje, ktoré boli podkladom na vypracovanie správy podľa písmena g), najmenej počas troch rokov
od jej doručenia ministerstvu,
j) oznámiť ministerstvu každú zmenu v systéme individuálneho nakladania s vyhradeným prúdom odpadu do 30
dní odo dňa vzniku zmeny a na vyžiadanie ministerstva oznámenú zmenu preukázať,
k) plniť povinnosti, ktoré vyplývajú z rozdelenia zodpovednosti určeného koordinačným centrom vo vzťahu k
presahujúcemu množstvu podľa § 31 ods. 11 písm. c) a z jeho určenia za osobu zodpovednú za zabezpečenie
náhradného odvozu podľa § 31 ods. 11 písm. d),
l) oznámiť presahujúce množstvá koordinačnému centru; na základe zmluvných podmienok podľa písmena c)
môže tieto množstvá poskytnúť v prospech ostatných klientov koordinačného centra.
49
rozsah územného pokrytia Slovenskej republiky na účely zabezpečenia zberu vyhradeného prúdu odpadu,

Obaly
Výrobca vyhradeného výrobku, ktorý nemá sídlo
alebo miesto podnikania v SR, ustanoví na
plnenie povinností uložených týmto zákonom,
prostredníctvom splnomocnenia,
splnomocneného zástupcu, ktorým je právnická
osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ a ktorá
má sídlo alebo miesto podnikania v SR.
(náležitosti splnomocnenia v zákone)
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Obaly
• Trhový podiel výrobcu obalov pre príslušný kalendárny
rok je percentuálny podiel množstva obalov uvedených
na trh výrobcom obalov v predchádzajúcom
kalendárnom roku k celkovému množstvu obalov
uvedených na trh v predchádzajúcom kalendárnom
roku.
• Zberový podiel pre odpady z obalov, ktoré sú súčasťou
komunálnych odpadov pre príslušný kalendárny rok, je
súčin celkového množstva vyzbieraných odpadov z
obalov z komunálnych odpadov v Slovenskej republike
v predchádzajúcom kalendárnom roku a trhového
podielu výrobcu obalov za predchádzajúci kalendárny
rok.
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Obaly
• Ak výrobca obalov nepreukáže, že ním uvedené
obaly na trh alebo do distribúcie nebudú po ich
spotrebe tvoriť súčasť komunálnych odpadov,
považuje sa odpad z týchto obalov za súčasť
komunálnych odpadov.
• Výrobca obalov môže plniť vyhradené povinnosti
individuálne, len ak odpad z obalov ním
uvedených na trh alebo do distribúcie nebude
súčasťou komunálneho odpadu; možnosť plnenia
vyhradených povinností kolektívne nie je tým
dotknutá.
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Obaly
Na účely plnenia povinnosti limitov sa zber,
zhodnocovanie a recyklácia preukazuje dokladmi
o materiálovom toku odpadov z obalov;
množstvo zozbieraných odpadov z obalov možno
zahrnúť do materiálového toku odpadu z obalov
len v roku ich zhodnotenia alebo recyklácie.
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Povinnosti držiteľa odpadu z obalov, ktoré nie
sú súčasťou komunálneho odpadu §58

(1) Pôvodca odpadu z obalov, ktorý nie je
súčasťou komunálneho odpadu a pre ktoré nie
je výrobcom obalov, ich môže odovzdať iba
osobe oprávnenej na zber odpadov z obalov
alebo do zariadenia na zhodnocovanie odpadov
z obalov.
Čo s obalmi
znečistenými
nebezpečnými látkami?
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Povinnosti držiteľa odpadu z obalov, ktoré nie sú
súčasťou komunálneho odpadu §58
(2) Pôvodca odpadu z obalov podľa odseku 1 je povinný
bez nároku na akúkoľvek formu odplaty mesačne, do 25.
dňa nasledujúceho mesiaca, ohlasovať údaje o
materiálovom toku tohto odovzdaného odpadu
koordinačnému centru pre prúd odpadov z obalov a z
neobalových výrobkov. Pôvodca odpadu je na vyžiadanie
povinný predložiť koordinačnému centru pre prúd
odpadov z obalov a z neobalových výrobkov do 30 dní odo
dňa doručenia písomnej žiadosti doklady preukazujúce
správnosť 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.
Formulár hlásenia – evidenčná vyhláška
55
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Obaly
Evidencia a ohlasovanie výrobcu obalov:
1. Evidencia sa vedie na tlačive Ohlásenie
2. Ohlásenie o údajoch z evidencie o obaloch
a nakladaní s odpadmi z obalov (bez zmeny)
3. Ohlásenie o zbere odpadov z obalov (nové)
Ohlásenia sa podávajú do 28.2. nasledujúceho roka
Hlásenie za rok 2015 sa podáva na starom tlačive
(vyhláška 91/2011)
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Obaly
Komunálne odpady:
• jedna obec – jedna OZV
• „trojzmluva“
• losovanie – obvyklé náklady
• prevyšujúce množstvá
• platby za KO – triedený zber, čistota,
dotriedenie, kontajnery
• nové VZN do 30.6.2016
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Nakladanie s osobitnými prúdmi odpadov –
odpadové oleje §76
(4) Zakazuje sa
a) zmiešavanie
1. odpadových olejov s inými druhmi odpadov,
2. jednotlivých druhov odpadových olejov navzájom, ak
zmiešavanie bráni ďalšiemu spracovaniu odpadových
olejov,
3. odpadových olejov s inými látkami,
b) vypúšťanie odpadových olejov a zostatkov po ich spracovaní
do povrchových vôd, podzemných vôd a do kanalizácie,
c) uloženie alebo vypúšťanie odpadových olejov a zostatkov po
ich spracovaní do pôdy,
d) spaľovanie odpadových olejov v iných zariadeniach, ako je
spaľovňa odpadov alebo zariadenie na spoluspaľovanie
odpadov.
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Nakladanie s osobitnými prúdmi odpadov –
odpadové oleje §76
(5) Zákaz zmiešavania podľa odseku 4 písm. a) druhý bod sa neuplatní,
ak zmiešavanie nebráni ďalšiemu spracovaniu odpadových olejov.
(9) Pôvodca odpadových olejov je povinný odpadové oleje odovzdať
a) na zberný dvor alebo miesto určené obcou, ak ide o komunálny
odpad,
b) osobe oprávnenej na zber odpadových olejov alebo
c) spracovateľovi odpadových olejov.
(10) Odovzdať odpadové oleje za účelom ich zhodnotenia do iného
členského štátu alebo do iného ako členského štátu je možné, iba ak
ten, kto zabezpečuje cezhraničnú prepravu alebo vývoz preukáže, že
preprava alebo vývoz odpadov je v súlade s osobitným predpisom a
existuje písomný doklad o tom, že ich zhodnotenie a recyklácia sa
uskutoční za podmienok rovnocenných s podmienkami tohto zákona.
Také odovzdanie sa považuje za zhodnotenie a recykláciu podľa tohto
zákona.
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Nakladanie s osobitnými prúdmi odpadov –
stavebné odpady a odpady z demolácií §77
(1) Stavebné odpady a odpady z demolácií sú odpady, ktoré
vznikajú v dôsledku uskutočňovania stavebných prác,
zabezpečovacích prác, ako aj prác vykonávaných pri údržbe
stavieb, pri úprave stavieb alebo odstraňovaní stavieb (ďalej len
„stavebné a demolačné práce“).
(2) Pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajúce pri servisných,
čistiacich alebo udržiavacích prácach, stavebných prácach a
demolačných prácach, vykonávaných v sídle alebo mieste
podnikania, organizačnej zložke alebo v inom mieste pôsobenia
právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa, je právnická
osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce
v konečnom štádiu vykonávajú; pri vykonávaní obdobných prác
pre fyzické osoby je pôvodcom odpadov ten, kto uvedené práce
vykonáva. Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi
podľa tohto zákona a plní povinnosti podľa § 14.
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Nakladanie s osobitnými prúdmi odpadov –
PCB §79
• malé zariadenia obsahujúce PCB - zariadenia
obsahujúce PCB v objeme menšom ako 5 dm3
• Prezumpcia viny (domnienka)
• Zákaz zhodnocovať, recyklovať alebo skládkovať
malé zariadenia obsahujúce PCB – iba D10
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Nakladanie s osobitnými prúdmi odpadov –
PCB §79
Hranicu objemu 5 dm3 tvorí v prípade silových
kondenzátorov súčet oddelených objemov
kombinovaného prístroja.
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Komunálny odpad §80 – 83
Náklady na zbernú nádobu na zmesový
komunálny odpad znáša pôvodný pôvodca
odpadu. Obec ustanoví vo všeobecne záväznom
nariadení výšku týchto nákladov a ich zahrnutie
do miestneho poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady alebo ustanoví iný
spôsob ich úhrady.
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Komunálny odpad §80 – 83
Vykonávať na území obce zber, vrátane mobilného zberu,
a prepravu komunálnych odpadov, s výnimkou biologicky
rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu od
prevádzkovateľa kuchyne, môže obec sama alebo ten, kto
má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s
obcou; to sa nevzťahuje na distribútorov vykonávajúcich
spätný zber a zber prostredníctvom zberného miesta
použitých prenosných batérií a akumulátorov.
Ak ide o zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových
výrobkov, vykonávať ich zber na území obce môže len ten,
kto má okrem zmluvy s obcou uzatvorenú aj zmluvu s
organizáciou zodpovednosti výrobcov, s ktorou obec
uzavrela zmluvu.
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Prevádzkovateľ kuchyne §83
(1) Prevádzkovateľ kuchyne zodpovedá za nakladanie s biologicky
rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom,
ktorého je pôvodcom.
(2) Prevádzkovateľ kuchyne je povinný ... zaviesť a zabezpečovať
vykonávanie triedeného zberu pre biologicky rozložiteľný kuchynský
odpad a reštauračný odpad, ktorého je pôvodcom.
(3) Zakazuje sa prevádzkovateľovi kuchyne
a) uložiť biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad,
ktorého je pôvodcom, do nádob určených obcou na zber
komunálneho odpadu,
b) používať drviče biologicky rozložiteľného kuchynského a
reštauračného odpadu napojené na verejnú kanalizáciu; uvedený
zákaz sa neuplatní, ak vlastník verejnej kanalizácie, do ktorej sa tento
odpad vypúšťa, s používaním drviča súhlasí a používanie drviča je
upravené v zmluve o odvádzaní odpadových vôd uzavretej podľa
osobitného predpisu (zákon o vodárňach a kanalizáciách),
c) zbaviť sa použitých jedlých olejov a tukov vypúšťaním do kanalizácie.
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Cezhraničný pohyb odpadov §84 - 88
• Riadi sa Nariadením č. 1013/2006 v platnom znení
• Príslušným orgánom je MŽP SR
• Zákaz cezhraničnej prepravy odpadov za účelom
zneškodnenia (ak nie je inak ustanovené v
medzinárodnej zmluve)
• Odpad vzniknutý v SR sa prednostne zneškodní v SR
• Zakazuje sa sprostredkovať alebo iným spôsobom sa
podieľať na cezhraničnom pohybe odpadov, ktoré sú v
rozpore s týmto zákonom, dopraviť alebo prepraviť na
územie SR alebo z územia SR odpad v rozpore s
ustanoveniami tohto zákona
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Cezhraničný pohyb odpadov §84 - 88
(1) Ministerstvo môže uplatniť námietky (rozumej zakázať) voči oznámeniu
o preprave odpadu určeného na zneškodnenie a voči oznámeniu o
preprave odpadu určeného na zhodnotenie.
(2) Ak ministerstvo uplatňuje námietky, vychádza zo záväznej časti
programu Slovenskej republiky.
(3) Ministerstvo môže zakázať cezhraničný pohyb odpadov, ak
oznamovateľ, príjemca alebo osoba oprávnená konať v mene
oznamovateľa alebo príjemcu, ktorý sa podieľa na tomto cezhraničnom
pohybe odpadov, bol právoplatným rozhodnutím
a) uznaný vinným zo spáchania priestupku v dôsledku konania,
ktorým sa dopustil nezákonnej prepravy,
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 čin proti
životnému prostrediu.
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8. časť Administratívne nástroje
• Autorizácia:
a) na spracovateľskú činnosť
b) na činnosť OZV
c) na činnosť tretej osoby
d) na činnosť individuálneho plnenia povinností
• Súhlasy
• Registrácia
• Vyjadrenia
• Odborná posudková činnosť
• ISOH
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Autorizácia §89 - 96
Autorizácia na činnosť:
1. spracovanie a recykláciu použitých batérií a akumulátorov,
2. zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadových olejov,
3. spracovanie starých vozidiel,
4. spracovanie elektroodpadu,
5. prípravu na opätovné použitie elektroodpadu,
6. prípravu na opätovné použitie použitých batérií a
akumulátorov
MŽP SR vedie register autorizovaných zariadení na
http://www.minzp.sk/oblasti/odpady-obaly/registrezoznamy/
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Súhlasy §97
a) prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov okrem spaľovní
odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov a vodných stavieb, v
ktorých sa zneškodňujú osobitné druhy kvapalných odpadov,
b) zneškodňovanie odpadov, na ktoré nebol vydaný súhlas podľa písmena a),
a zhodnocovanie odpadov, na ktoré nebol vydaný súhlas podľa písmena c)
okrem zneškodňovania alebo zhodnocovania odpadov v spaľovniach
odpadov a zariadeniach na spoluspaľovanie odpadov a zhodnocovania
odpadov vo vodných stavbách, v ktorých sa zhodnocujú osobitné druhy
kvapalných odpadov,
c) prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov okrem
1. spaľovní odpadov, zariadení na spoluspaľovanie odpadov,
2. vodných stavieb, v ktorých sa zhodnocujú osobitné druhy kvapalných
odpadov,
3. zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho
odpadu zo zelene, ak jeho ročná kapacita neprevyšuje 100 ton, a
4. zariadenia na zmenšovanie objemu komunálnych odpadov, ak jeho ročná
kapacita neprevyšuje 50 ton,
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Súhlasy §97
d) prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov, ak ide o zariadenia, na ktorých
prevádzku nebol daný súhlas podľa písmen a) a c) vrátane zberného dvora,
e) vydanie prevádzkového poriadku
1. zariadenia na zneškodňovanie odpadov,
2. zariadenia na zhodnocovanie odpadov a
3. mobilného zariadenia na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov,
f) nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy, ak nie je súčasťou
súhlasu podľa iných ustanovení tohto odseku, a to v prípade, ak pôvodca
odpadu alebo držiteľ odpadu ročne nakladá v súhrne s väčším množstvom
ako 1 tona alebo ak prepravca prepravuje ročne väčšie množstvo ako 1 tona
nebezpečných odpadov,
g) zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu odpadu, ak
zhromažďuje väčšie množstvo ako 1 tona nebezpečných odpadov,
h) zhodnocovanie odpadov alebo zneškodňovanie odpadov mobilným
zariadením; v tom prípade sa ustanovenia písmen a) až c) nepoužijú,
73

Súhlasy §97
i) zhromažďovanie odpadov držiteľom odpadu bez
predchádzajúceho triedenia, ak vzhľadom na následný
spôsob ich zhodnocovania alebo zneškodňovania nie je
triedenie a oddelené zhromažďovanie možné alebo účelné,
k) dekontamináciu,
n) odovzdávanie odpadov vhodných na využitie v domácnosti,
o) to, že látka alebo vec sa považuje za vedľajší produkt, a nie
za odpad,
p) vykonávanie prípravy na opätovné použitie; v tomto
prípade sa ustanovenia písmen b) a c) nepoužijú,
s) využívanie odpadov na povrchovú úpravu terénu,
t) zhromažďovanie odpadu dlhšie ako jeden rok pred jeho
zneškodnením alebo dlhšie ako tri roky pred jeho
zhodnotením.
74

Súhlasy §97

Obsah a prílohy k žiadosti o vydanie súhlasov –
vo vykonávacej vyhláške (§25 ?)
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Súhlasy §97
Súhlas na zhromažďovanie odpadu dlhšie ako jeden rok pred jeho
zneškodnením alebo dlhšie ako tri roky pred jeho zhodnotením vydá
príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva pôvodcovi
odpadu až po preukázaní, že sa na území SR nenachádza vhodné
zariadenie na zhodnotenie alebo zneškodnenie tohto odpadu alebo je
to pre pôvodcu z kapacitných dôvodov hospodárne.
Súhlas možno udeliť len na určitý čas, najviac na päť rokov.

Platnosť súhlasu sa predĺži, a to aj opakovane, ak nedošlo k zmene
skutočností, ktoré sú rozhodujúce na vydanie súhlasu, a ak sa žiadosť o
predĺženie súhlasu doručí príslušnému orgánu štátnej správy
odpadového hospodárstva najneskôr tri mesiace pred skončením
platnosti súhlasu.
Ak navrhovaný spôsob nakladania s odpadmi nie je v súlade s týmto
zákonom a so všeobecne záväznými právnymi predpismi vydanými na
jeho vykonanie alebo so záväznou časťou programu kraja, súhlas sa
neudelí alebo sa platnosť súhlasu nepredĺži.
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Pokuty §117

•
•
•
•
•

500 – 50 000 €
800 – 80 000 €
1 200 – 120 000 €
1 500 – 200 000 €
4 000 – 350 000 € (zákaz zmiešavať nebezpečné odpady,
odpadové oleje, vypúšťať odpadové oleje do vôd alebo pôdy, spaľovanie
odpadových olejov mimo spaľovne odpadov)
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Recyklačný fond §118 - 134
Platby a hlásenia do RF iba do 30.6.2016 (čiže posledná
platba za druhý kvartál 2016)
Platby do RF:
• za PET, PE, PP, PS, PVC – nie za suroviny, predlisky a
vlákna určené na priemyselné využitie
• za papier a lepenku – ak uvádza na trh ročne viac ako
10 ton
• za sklo – ak uvádza na trh ročne viac ako 10 ton
• Výrobca obalov platí príspevok za kalendárny rok,
splatný do 20. apríla nasledujúceho kalendárneho roka,
v rozsahu nesplnenej časti ustanoveného limitu
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Obaly
Ohlásenie o objeme výroby, cezhraničnej prepravy z iného
členského štátu do Slovenskej republiky, dovozu, cezhraničnej
prepravy do iného členského štátu zo Slovenskej republiky a
vývozu
Vypĺňa sa štvrťročne a zasiela RF a OÚ
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Prechodné ustanovenia §135
• Konania začaté pred 1. januárom 2016 sa
dokončia podľa doterajších predpisov.
• V prípade povinnosti držiteľa podľa § 14 ods. 1
písm. i) skladovať odpad najdlhšie jeden rok
alebo zhromažďovať odpad najdlhšie jeden rok
pred jeho zneškodnením alebo najdlhšie tri roky
pred jeho zhodnotením, na ktorého sa podľa
doterajších právnych predpisov táto povinnosť
nevzťahovala, začína uvedená lehota na
zhromažďovanie odpadov plynúť 1. januára 2016.
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Prechodné ustanovenia §135
• Obec je povinná všeobecne záväzné nariadenie obce o
nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi vydané podľa doterajších právnych predpisov
uviesť do súladu s týmto zákonom do 30. júna 2016.
• (17) Kto vykonáva činnosť, na ktorú nebolo podľa
doterajších predpisov potrebné rozhodnutie orgánu štátnej
správy odpadového hospodárstva, ale na ktorej výkon je
potrebné rozhodnutie podľa tohto zákona, podá návrh na
začatie konania o vydaní rozhodnutia príslušnému orgánu
štátnej správy odpadového hospodárstva do 30. júna 2016,
inak sa jeho činnosť považuje za činnosť v rozpore s týmto
zákonom.
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Prechodné ustanovenia §135
• Rozhodnutia, vydané podľa doterajších predpisov sa považujú za
rozhodnutia vydané podľa tohto zákona a zostávajú v platnosti, okrem
rozhodnutí, ktoré strácajú platnosť postupom podľa odsekov 19, 21 a 22.
Ak ide o rozhodnutie o udelení autorizácie vydané podľa doterajších
predpisov, doba platnosti autorizácie v ňom uvedená nie je ustanovením §
89 ods. 3 dotknutá.
• Ku dňu 1. januára 2016 strácajú platnosť všetky súhlasy vydané podľa
doterajších predpisov, ktoré sa podľa tohto zákona nevyžadujú okrem
súhlasov uvedených v odseku 20.
• (20) Kto ako pôvodca nebezpečných odpadov vykonáva činnosť, na ktorú
sa podľa tohto zákona vyžaduje súhlas na zhromažďovanie nebezpečných
odpadov u pôvodcu, na toho sa nevzťahuje ustanovenie odseku 17 a je
oprávnený na výkon uvedenej činnosti, pokiaľ je povolenie tejto činnosti
súčasťou platného súhlasu, ktorý mu bol vydaný podľa doterajších
predpisov na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy. V
prípade zmeny alebo predlžovania takéhoto súhlasu orgán štátnej správy
odpadového hospodárstva vykoná aj jeho zmenu spočívajúcu v úprave
výrokovej časti rozhodnutia jej uvedením do súladu s § 97 ods. 1 písm. g).
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Prechodné ustanovenia §135
(32) Povinnosti podľa § 27 ods. 4 písm. f) a k) a ods. 5, § 54
ods. 1 písm. e), § 74 ods. 1, § 81 ods. 4, 10 až 12 sa do 30. júna
2016 nevzťahujú na výrobcov obalov a výrobcov neobalových
výrobkov vo vzťahu ku komunálnym odpadom z obalov a
neobalových výrobkov. Financovanie a zabezpečovanie
vykonávania triedeného zberu pre papier, plasty, kovy a sklo
do 30. júna 2016 sa uskutočňuje podľa doterajších predpisov.
(35) Do založenia koordinačného centra pre prúd odpadov z
obalov a z neobalových výrobkov je pôvodca odpadu odpadu z
obalov povinný ohlasovať údaje o materiálovom toku podľa §
58 ods. 2 ministerstvu. Ministerstvo zabezpečuje postup podľa
§ 58 ods. 4 do založenia koordinačného centra pre prúd
odpadov z obalov.
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Prílohy
Príloha 1 (2) Zhodnocovanie odpadov
Príloha 2 (3) Zneškodňovanie odpadov
Príloha 3 (---) Ciele a záväzné limity odpadového hospodárstva
Príloha 4 (4a) Príklady opatrení na predchádzanie vzniku
odpadu
Príloha 5 (5) Hraničné hodnoty koncentrácie škodlivých látok v
odpade
Príloha 6 (3a) Kategórie elektrozariadení
Príloha 7 (119/ príloha 1) Kritériá podrobnejšie definujúce
obal
Príloha 8 (---) Odpad zo zdravotnej starostlivosti a veterinárnej
starostlivosti, ktorý sa zakazuje zneškodňovať
skládkovaním
Príloha 9 (1) Zoznam preberaných právne záväzných aktov
Európskej únie
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Účinnosť zákona
Od 1.1.2016 všetko okrem
Od 1.7.2016:
• Zákaz skládkovať vytriedený biologicky
rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad
• Zabezpečiť odpad pred medveďom
• Zmena v poplatkoch za KO a DSO
Od 1.1.2017:
• Zákaz používať drviče kuchynského odpadu
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Evidencia a ohlasovanie
• Evidencia sa vedie priebežne na evidenčnom
liste odpadu
• Ohlasovanie na tlačive Ohlásenie o vzniku a
nakladaní s odpadmi do 28.2. nasledujúceho
roka, hlásenie za rok 2015 sa podáva na
starom tlačive do 31.1.2016
• Drobné zmeny vo vypĺňaní tlačív
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Evidencia a ohlasovanie
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Ďakujem za pozornosť
Ing. Elena Bodíková, PhD.
VIK s.r.o.
Sídlo: Jadrová 19, 821 02 Bratislava
Prevádzka: Záhradnícka 51, 821 07 Bratislava
Tel.: 02/43414421
Mobil: 0904 128 130
vik@vik.sk
www.vik.sk
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