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Legislatívny rámec
Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Vyhláška č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o
odpadoch
Vyhláška č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti
Vyhláška 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov
Vyhláška č. 373/201 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených
výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov
Vyhláška č. 372/2015 Z. z. o skládkovaní odpadov a dočasnom uskladnení kovovej
ortuti

Vyhláška č. 370/2015 Z. z. 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
Výnos MŽP SR č. 1/2015 o Jednotných metódach analytickej kontroly odpadov
(oznámenie č. 368/2015 Z. z.)
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Obaly
Obal je výrobok, ktorý sa používa na balenie tovaru,
jeho ochranu, manipuláciu s ním, dodávanie a
prezentáciu, od surovín po výrobky, od výrobcu po
používateľa alebo spotrebiteľa, ktorý spĺňa kritériá
uvedené v prílohe č. 7 (zákona); za obaly sa považujú
aj nevratné časti obalov používané na tie isté účely
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Výrobca obalov
Ten, kto uvádza na trh výrobky v obaloch, sa nazýva
„výrobca obalov“ (plnič, balič, dovozca, ten, kto si
necháva pod svojou značkou plniť / baliť výrobky, ten,
kto dodáva prázdne obaly spotrebiteľom v
maloobchode, obchody, ktoré do obalov baia výrobky
pri ich predaji).

Chémia 2016

4

Uvedenie na trh
Uvedenie obalov na trh v SR je okamih, keď obal
alebo tovar v obale prvýkrát prechádza odplatne
alebo bezodplatne z etapy výroby, cezhraničnej
prepravy z iného členského štátu do SR alebo dovozu
z iného ako členského štátu do SR do etapy
distribúcie alebo použitia.
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Základné povinnosti
Výrobca má množstvo povinností:

- zloženie obalu (zákaz niektorých kovov)
- označenie obalu
- poskytovanie informácií (verejnosti, distribútorom,
spracovateľom odpadov, štátu...)
- zabezpečenie plnenia limitov zberu, zhodnotenia a
recyklácie odpadov z obalov

- financovanie systému zberu, zhodnocovania a
recyklácie odpadov z obalov
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Podľa zákona č. 223/2001 Z. z.
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Nákup prázdnych obalov
od domáceho
dodávateľa prázdnych
obalov – nie ste výrobca
obalov

OZV

Predaj
zabalených
výrobkov v SR –
ste výrobca
obalov

VÝROBA

Vývoz
zabalených
výrobkov – nie
ste výrobca
obalov

Nákup prázdnych obalov
zo zahraničia – nie ste
výrobca obalov
Dovoz surovín
zabalených v obaloch zo
zahraničia – ste výrobca
obalov
Nákup surovín
zabalených v obaloch od
domáceho
registrovaného
dodávateľa – nie ste
výrobca obalov

Odpady z obalov
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Plnenie povinností výrobcu
Individuálne (v prípade obalov výlučne v prípade, ak
odpad z obalov ním uvedených na trh alebo do
distribúcie nebude súčasťou komunálneho odpadu –
musí to preukázať)
Kolektívne prostredníctvom organizácie
zodpovednosti výrobcov
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Aktuálna situácia - OZV
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Autorizovaná organizácia zodpovednosti výrobcov
ENVI –PAK, a.s. Bratislava
NATUR-PACK, a.s. Bratislava
RECobal, s.r.o. Bratislava
Elekos, združenie Nitra
E-cycling s.r.o. Banská Bystrica
NOWAS, s.r.o. Bratislava
SEWA, a.s. Bratislava
SLOVMAS, a.s. Bratislava
RECCOLLECTION SYSTEM, s.r.o. Trnava
RECYKLOGROUP, a.s. Bratislava
ZEO Slovakia, s.r.o. Košice
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Aktuálna situácia – individuálne plnenie
1

Brueckner Slovakia, s.r.o. Topoľčany

15

INA Kysuce, spol. s r.o. Kysucké Nové Mesto

2

NAFTA a.s. Bratislava

16

Kia Motors Slovakia, s.r.o. Teplička nad Váhom

3

Fortaco, s.r.o. Holíč

17

Estamp Slovakias.r.o. Zlaté Moravce

4

Mobis Slovakia s.r.o. Gbeľany

18

Continental Matador Truck Tires s.r.o. Púchov

5

19

Continental Matador Rubber,s.r.o. Púchov

6

KraussMaffei Technologies, spol. s.r.o.
Sučany
Hoval, s.r.o. Istebné

20

ZF Slovakia a.s. Trnava

7

RF, spol. s.r.o. Malacky

21

Biometrix, s. r. o. Šamorín

8

Embraco Slovakia, s.r.o. Spišská Nová Ves

22

PRIMA STEEL, s.r.o. Galanta

9

PCA Slovakia, s.r.o. Trnava

23

SERIOPLAST SLOVAKIA, s. r. o. Bratislava

10

Slovenské elektrárne, a.s. Bratislava

24

Innopharma s. r. o. Dunajská Streda

11

HTP Slovakia Vráble, s.r.o. Vráble

25

INA SKALICA spol. s r.o. Skalica

12

Continental Automotive Systems Slovakia
s.r.o. Zvolen

26

VOLZ Filters SK s. r. o. Martin

13

ILJIN Slovakia, s.r.o. Pravenec

27

VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s. Bratislava

14

Brantner Altgas, s.r.o. Dubnica nad Váhom
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Problém zvaný §58
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 .
Tento pôvodca 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.
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Problém zvaný §58
Materiálový tok odpadov z obalov je pohyb odpadu z
obalov z miesta jeho pôvodu do prvého zariadenia na
zhodnocovanie odpadov niektorou z činností R1 až
R11 alebo do prvého iného zariadenia na území iného
štátu, v ktorom je zabezpečené, že výsledok
zhodnotenia odpadov bude rovnocenný s výsledkom
zhodnotenia odpadov niektorou z činností R1 až R11.
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Nákup obalov
od domáceho
dodávateľa
prázdnych
obalov
Predaj
zabalených
výrobkov v SR –
ste výrobca
obalov

Nákup obalov zo
zahraničia
Dovoz surovín
zabalených v
obaloch zo
zahraničia – ste
výrobca obalov
Nákup surovín
zabalených v
obaloch od
domáceho
registrovaného
dodávateľa – nie
ste výrobca
obalov

Vývoz
zabalených
výrobkov – nie
ste výrobca
obalov

VÝROBA

Vybalené obaly
zo surovín od
domáceho
dodávateľa– ste
pôvodca
odpadov §58

Vybalené obaly
zo surovín zo
zahraničia +
odpady z
balenia – ste
pôvodca
odpadov §14
14

Problém
zvaný §58
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Neobalové výrobky
Neobalový výrobok je výrobok (uvedený vo vyhláške), ktorý nie je obalom
alebo nie je určený na balenie a patrí do niektorej z nasledujúcich skupín
výrobkov a odpad, z ktorého bude tvoriť súčasť komunálneho odpadu,
a) výrobky z plastov pozostávajúcich z materiálu polyetyléntereftalát
okrem surovín, predliskov a vlákien určených na priemyselné použitie a
výrobky z plastov pozostávajúcich z materiálu polyetylén,
polypropylén, polystyrén, polyvinylchlorid alebo polyamid okrem
surovín, vlákien a výrobkov určených na priemyselné použitie,
b) papier a lepenka, dovezené výrobky z papiera a lepenky vrátene
polygrafických výrobkov okrem
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

hygienického a sanitárneho papiera,
výrobkov z papiera používaných na hygienické a sanitárne účely,
cigaretového papiera,
karbónového kopírovacieho papiera,
filtračného papiera,
papiera a lepenky na výrobu dechtovaného alebo asfaltovaného papiera,
cenín,

c) sklo vrátane tabuľového obločného skla,
d) viacvrstvové kombinované materiály vyrobené na báze lepenky.
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Priemyselné použitie
Za priemyselné použitie surovín, predliskov, vlákien
alebo výrobkov sa na účely tohto oddielu zákona
považuje ich pevné zapracovanie do iného
charakterovo odlišného výrobku, ktorého sa stávajú
neoddeliteľnou súčasťou, ich zabudovanie do
konštrukcie alebo ich použitie ako komponentov
alebo dielcov určených na montáž alebo skladanie
iných výrobkov.
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Uvedenie na trh
Uvedenie neobalového výrobku na trh je prvé
dodanie neobalového výrobku z etapy výroby,
cezhraničnej prepravy z iného členského štátu do SR
alebo dovozu z iného ako členského štátu do SR do
etapy distribúcie, spotreby alebo používania na trhu
SR v rámci podnikateľskej činnosti za poplatok alebo
bezplatne.
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Neobalový výrobok
Musí spĺňať súčasne všetky nasledujúce kritériá:
• nie je obalom,
• nie je určený na balenie,
• patrí do niektorej z vymenovaných skupín a
• odpad z neho bude tvoriť súčasť komunálneho
odpadu.
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Základné povinnosti výrobcu
Ten, kto uvádza na trh neobalové výrobky, sa nazýva
„výrobca neobalových výrobkov“. Výrobca má
viaceré povinnosti:
- poskytovanie informácií (verejnosti, distribútorom,
spracovateľom odpadov, štátu...)
- zabezpečenie plnenia limitov zberu, zhodnotenia a
recyklácie odpadov z neobalových výrobkov
- financovanie systému zberu, zhodnocovania a
recyklácie odpadov z neobalových výrobkov
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OZV
Dovoz neobalových
výrobkov na účely
ďalšieho predaja zo
zahraničia – ste výrobca
neobalov

VÝROBA, OBCHOD

Predaj
vlastných
výrobkov –
neobalov v SR
– ste výrobca
neobalov
Predaj
dovezených
výrobkov –
neobalov v SR
– ste výrobca
neobalov
Vývoz
neobalových
výrobkov – nie
ste výrobca
neobalov
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Problém zvaný neobalové výrobky
Vyhláška 373/2015 Z. z., príloha č. 16: Zoznam
výrobkov, ktoré sa môžu stať neobalovým výrobkom
Podľa kódov colného sadzobníka, niekedy skupiny
(napr. 3918 podlahové krytiny z plastov, tiež
samolepiace, vo zvitkoch alebo vo forme dlaždíc;
obklady na steny alebo stropy z plastov), inokedy
konkrétne výrobky (napr. 9503 00 35 ostatné súpravy
stavebníc a stavebnicové hračky z plastov)
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Problém zvaný neobalové výrobky
Kód

Názov

4901

Tlačené knihy, brožúry, letáky a podobné tlačoviny, tiež v jednotlivých listoch

4902

Noviny, časopisy a periodiká, tiež ilustrované alebo obsahujúce reklamný
materiál

4903 00 00 Detské obrázkové knižky, predlohy na kreslenie alebo maľovanie
4904 00 00 Hudobniny, tlačené alebo v rukopise, tiež viazané alebo ilustrované
4905

Mapy a hydrografické alebo podobné mapy všetkých druhov, vrátane atlasov,
nástenných máp, topografických plánov a glóbusov, tlačené:

4908

Obtlačky (decalcomanias)

Tlačené alebo ilustrované poštové karty alebo pohľadnice; tlačené karty
4909 00 00 s osobnými pozdravmi, správami alebo oznámeniami, tiež ilustrované, tiež
s obálkami alebo ozdobami
4910 00 00 Kalendáre akéhokoľvek druhu, tlačené, vrátane kalendárov vo forme blokov
4911
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Ostatné tlačoviny vrátane tlačených obrazov, a fotografií
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Ďakujem za pozornosť
Ing. Elena Bodíková, PhD.
EIB Consult, s.r.o.
I.Bukovčana 26
841 08 Bratislava
Tel.: +421/904 128 130
elena.bodikova@eibconsult.sk
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