Zmeny v novele zákona č. 79/2015 Z. z. o
odpadoch z 23. marca 2017
Prinášame prehľad zmien v novele zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, ktoré schválila NR SR
23. marca 2017 na svojej 14. schôdzi.
Zmeny sa týkajú najmä:





Plastových tašiek
Zberu pneumatík a ohlasovacích povinností
Tetrapakov - triedený zber viacvrstvových kombinovaných materiálov na báze lepenky
OZV a koordinačných centier

Červenou farbou sú vyznačené časti, ktoré sú zrušené, modrou tie, ktoré sú nové/doplnené.
ZÁKON č. 79/2015 Z. z. zo 17. marca 2015
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
§6
Hierarchia odpadového hospodárstva,
ciele a záväzné limity odpadového hospodárstva
.
.
.
(4) 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. a
c) spotreby ľahkých plastových tašiek
…
§ 27
Základné ustanovenia
.
.
.
(4) Výrobca vyhradeného výrobku je povinný
a) zaregistrovať sa v Registri výrobcov vyhradeného výrobku a oznamovať zmeny registrovaných
údajov,
b) ustanoviť splnomocneného zástupcu v súlade s odsekmi 18 až 20, ak je výrobcom vyhradeného
výrobku uvedeným v odseku 18,
c) zabezpečiť materiálové zloženie vyhradeného výrobku, jeho konštrukciu a jeho označenie v súlade
s osobitným oddielom tejto časti zákona, pokiaľ mu táto povinnosť z nej vyplýva,
d) plniť informačnú povinnosť vo vzťahu k verejnosti a k spracovateľovi vyhradeného prúdu odpadu v
súlade s osobitným oddielom tejto časti zákona,
e) zabezpečiť plnenie cieľov ustanovených v prílohe č. 3,

f) zabezpečiť nakladanie s vyhradeným prúdom odpadu v rozsahu a spôsobom uvedenom v
osobitnom oddiele tejto časti zákona,
g) zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu vyhradeného prúdu odpadu najmenej vo výške záväzných
cieľov a limitov zhodnocovania a recyklácie pre vyhradený prúd odpadu, ustanovených v prílohe č. 3,
h) viesť a uchovávať evidenciu a ohlasovať ministerstvu údaje z nej v ustanovenom rozsahu a
uchovávať ohlasované údaje,
i) plniť informačnú povinnosť vo vzťahu ku konečným používateľom vyhradeného výrobku v súlade s
osobitným oddielom tejto časti zákona a ustanoveným spôsobom [§ 105 ods. 3 písm. i)],
j) vypočítať si svoj zberový podiel a trhový podiel v súlade s osobitným oddielom tejto časti zákona, na
základe údajov, ktoré zverejní ministerstvo na svojom webovom sídle do 30. apríla najneskôr do 15.
júla,
k) zabezpečiť odobratie celého množstva oddelene vyzbieranej zložky 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.
...
(14) Výrobca vyhradeného výrobku je oprávnený vypovedať zmluvný vzťah s organizáciu
zodpovednosti výrobcov ukončiť, s ktorou uzavrel zmluvu o plnení vyhradených povinností,
a) výpoveďou, a to len:
a) 1. do 30 kalendárnych dní po zistení porušenia povinností organizácie zodpovednosti výrobcov
vyplývajúcich z § 28 ods. 4 písm. a) až c), e) až g, k) alebo o); výpovedná doba je 30 kalendárnych dní
a začína plynúť dňom nasledujúcim po doručení výpovede,
b) 2. k 31. decembru kalendárneho roka bez udania dôvodu.
b) odstúpením od zmluvy, ak ministerstvo právoplatne zruší autorizáciu organizácii
zodpovednosti výrobcov podľa § 94 ods. 2.
(15) Obec je oprávnená vypovedať zmluvu s organizáciou zodpovednosti výrobcov k 31. decembru
kalendárneho roka bez udania dôvodu.
(16) Výpoveď podľa odseku 14 písm. b) a) druhého bodu a odseku 15 sa musí doručiť organizácii
zodpovednosti výrobcov najneskôr 60 kalendárnych dní pred ukončením zmluvného vzťahu.
…

§ 28
Organizácia zodpovednosti výrobcov a zabezpečovanie plnenia vyhradených povinností
.
.
.
(4) Organizácia zodpovednosti výrobcov je povinná
a) vytvoriť, financovať, prevádzkovať a udržiavať funkčný systém združeného nakladania s
vyhradeným prúdom odpadu počas celej doby jej oprávneného pôsobenia,
b) uzavrieť za nediskriminačných 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,; zmluva o plnení vyhradených povinností
sa uzatvára na dobu určitú,
c) dodržiavať podmienky udelenej autorizácie,
d) plniť spoločne za všetkých zastúpených výrobcov ich vyhradené povinnosti a v prípade
1. evidenčných a ohlasovacích povinností

1.1. viesť evidenciu aj samostatne za jednotlivých zastúpených výrobcov,
1.2. podávať sumárne hlásenie za všetkých zastúpených výrobcov a uchovávať ohlasované údaje,
1.3. na vyžiadanie orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva predložiť evidenciu vedenú
samostatne za jednotlivého zastúpeného výrobcu,
2. zabezpečenia 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 zabezpečí splnenie povinností podľa § 27 ods. 4 písm.
e) až g),
...
§ 31 Koordinačné centrum
.
.
.
(8) Zmluva o založení koordinačného centra musí obsahovať najmä
a) názov a sídlo koordinačného centra,
b) vymedzenie pôsobnosti na plnenie povinností podľa odsekov 11 až 14 15,
c) orgány, ich právomoc a spôsob ich vzniku,
d) zoznam osôb zakladajúcich koordinačné centrum a spôsob preukázania splnenia podmienky podľa
odseku 3,
e) identifikačné údaje prvých členov orgánov koordinačného centra,
f) systém určenia podielov výrobcov vyhradených výrobkov, ktorí si plnia vyhradené povinnosti
individuálne, organizácií zodpovednosti výrobcov a tretej osoby na financovaní činnosti koordinačného
centra,
g) spôsob poskytnutia presahujúceho množstva v prospech ostatných klientov koordinačného centra a
následného rozdelenia zodpovednosti vo vzťahu k presahujúcemu množstvu,
h) zásady hospodárenia a správy majetku koordinačného centra,
i) spôsob a formu vzniku a zániku členstva v koordinačnom centre,
j) spôsob a formu dobrovoľného zániku koordinačného centra.
(9) Zmluvua uzatvorenúá medzi koordinačným centrom pre vyhradený prúd odpadu a výrobcom
vyhradeného výrobku, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne [§ 29 ods. 1 písm. c)], organizáciou
zodpovednosti výrobcov združujúcou výrobcov vyhradených výrobkov [§ 28 ods. 4 písm. f)] alebo
treťou osobou [§ 44 ods. 8 písm. d)] možno ukončiť výlučne z dôvodu zrušenia alebo zaniká
dňom právoplatného zrušenia autorizácie alebo zánikuom autorizácie podľa § 94 ods. 2 až 5.
Zakladatelia alebo členovia koordinačného centra pre vyhradený prúd odpadu strácajú dňom
právoplatného zrušenia autorizácie alebo zánikom autorizácie podľa § 94 ods. 2 až 5
oprávnenie zúčastňovať sa na plnení povinností koordinačného centra pre vyhradený prúd
odpadu podľa odsekov 11 až 15.
(10) Podrobnosti o organizačnej štruktúre koordinačného centra upraví jeho štatút, ktorý koordinačné
centrum zverejní na svojom webovom sídle.
.
.
.
(14) Koordinačné centrum pre prúd použitých batérií a akumulátorov je okrem povinností podľa
odseku 11 povinné
a) zverejniť do 25 dní po uplynutí kalendárneho štvrťroka množstvo použitých batérií a akumulátorov,
ktoré sa v danom kalendárnom štvrťroku vyzbierali a zrecyklovali, v členení podľa § 42 ods. 3,

b) množstvá použitých batérií a akumulátorov ohlásené podľa § 16 ods. 4 písm. b) rozdeliť medzi
príslušné organizácie zodpovednosti výrobcov batérií a akumulátorov, príslušné tretie osoby a
príslušných výrobcov batérií a akumulátorov, ktorí plnia vyhradené povinnosti individuálne, na základe
trhového podielu podľa § 42 ods. 20; tieto osoby sú oprávnené im pridelené množstvá použiť na
preukázanie plnenia povinnosti uvedenej v § 27 ods. 4 písm. e).
(15) Koordinačné centrum pre prúd odpadových pneumatík je okrem povinností podľa odseku
11 povinné ohlásiť množstvá vyzbieraných odpadových pneumatík ministerstvu za obdobie
kalendárneho roka do 30. apríla nasledujúceho roka.
(156) Ak dôjde k zániku koordinačného centra pre vyhradený prúd odpadu, ministerstvo zverejní výzvu
podľa odseku 4 a na ďalší postup zriaďovania koordinačného centra sa uplatní postup podľa odsekov
4 až 7.
…
§ 52
Základné ustanovenie
.
.
.
(25) 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 príslušný kalendárny rok.
(26) Plast je polymér,72a) ktorý môže obsahovať prídavné látky alebo iné látky a ktorý je
schopný fungovať ako hlavná štrukturálna zložka tašiek.
(27) Plastová taška je taška s uchami alebo bez nich, vyrobená z plastu, ktorá sa poskytuje
spotrebiteľom na mieste predaja tovaru alebo výrobkov.
(28) Ľahká plastová taška je plastová taška s hrúbkou steny menšou ako 50 mikrometrov.
(29) Veľmi ľahká plastová taška je plastová taška s hrúbkou steny menšou ako 15 mikrometrov,
ktorá sa vyžaduje z hygienických dôvodov alebo sa poskytuje ako primárny obal pre nebalené
potraviny, s cieľom predchádzať plytvaniu potravinami.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 72a znie:
„72a) Čl. 3 piaty bod nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18.
decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) a o
zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení
nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady
76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Ú. v. EÚ L 396,
30.12.2016) v platnom znení.“.
(2630) Ministerstvo zverejní na svojom webovom sídle celkové množstvo obalov uvedených na trh
Slovenskej republiky, ako aj celkové množstvo vyzbieraných odpadov z obalov z komunálnych
odpadov za predchádzajúci kalendárny rok, a to vždy do 30. apríla najneskôr do 15. júla.
...
§ 54
Povinnosti výrobcu obalov
(1) 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,74) ak sa
rozhodne obal označiť; obal môže označiť aj údajom o spôsobe nakladania s ním [§ 105 ods. 3 písm.
m)],
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.
(2) 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.
(3) 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 v súlade s § 27 ods. 7 nie je tým dotknutá.
(4) Opakovane použiteľné obaly sa na účel plnenia povinností podľa odseku 1 písm. d) započítavajú
do množstva obalov, ktoré výrobca obalov uviedol na trh alebo distribuoval, len raz, a to v čase ich
prvého použitia; uvedené sa nevzťahuje na drevené palety, ktoré sa započítavajú do množstva
obalov, až keď sa stanú odpadom.
(5) Výrobca obalov, ktorý poskytuje ľahké plastové tašky k nákupu tovaru alebo výrobkov, je
povinný
a) poskytovať ich za úhradu; táto povinnosť sa nevzťahuje na poskytovanie veľmi ľahkých
plastových tašiek,
b) poskytovať aj iné druhy tašiek.
…
Šiesty oddiel
Pneumatiky a odpadové pneumatiky
§ 69
Základné ustanovenia
(1) Tento oddiel sa vzťahuje na pneumatiky, ktoré boli na trh Slovenskej republiky uvedené
samostatne alebo na kolesách motorových vozidiel95) a nemotorových vozidiel96) bez ohľadu na ich
výrobnú značku a dátum ich uvedenia na trh, ako aj na použité pneumatiky pre motorové a
nemotorové vozidlá, ktoré boli uvedené na trh Slovenskej republiky ich cezhraničnou prepravou z
iného členského štátu do Slovenskej republiky alebo dovozom na účel ich protektorovania a na
nakladanie s odpadovými pneumatikami.
(2) Ak v tomto oddiele nie je ustanovené inak, vzťahujú sa na pneumatiky podľa odseku 1 a na
nakladanie s odpadovými pneumatikami všeobecné ustanovenia tohto zákona.
(3) Pneumatika na účely tohto zákona je súčasť sústavy kolesa, určeného pre motorové vozidlá a
nemotorové vozidlá, vyrobená z prírodného kaučuku alebo syntetického kaučuku bez ráfikov.
Pneumatikou je aj protektorovaná pneumatika.
(4) Protektorovaná pneumatika je pneumatika, ktorej opotrebované časti boli obnovené studenou
metódou protektorovania alebo teplou metódou protektorovania.
(5) Odpadová pneumatika je pneumatika, ktorá je odpadom.
(6) Výrobca pneumatík je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá v rámci svojej
podnikateľskej činnosti bez ohľadu na použitú techniku predaja, vrátane predaja na základe zmluvy
uzatváranej na diaľku, uvádza pneumatiky na trh Slovenskej republiky. Za výrobcu pneumatík sa
nepovažuje osoba, ktorá v rámci svojej podnikateľskej činnosti dodáva pre výrobu motorových vozidiel
alebo nemotorových vozidiel pneumatiky, ktoré boli následne namontované na tieto vozidlá ako
súčasť štandardnej výbavy.

(7) Uvedenie pneumatiky na trh sa na účely tohto zákona rozumie prvé dodanie pneumatiky z etapy
výroby, protektorovania a cezhraničnej prepravy z iného členského štátu do Slovenskej republiky
alebo dovozu z iného ako členského štátu do Slovenskej republiky do etapy distribúcie, spotreby
alebo používania na trhu Slovenskej republiky v rámci podnikateľskej činnosti za poplatok alebo
bezplatne.
(8) Spätný zber odpadových pneumatík je bezplatný zber odpadovej pneumatiky distribútorom
pneumatík od jej držiteľa bez podmienky viazania na kúpu novej pneumatiky alebo iného tovaru;
spätný zber odpadových pneumatík sa môže vykonávať aj na zbernom dvore alebo na inom
mieste určenom obcou.
(9) Distribútor pneumatík je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba so sídlom alebo
miestom podnikania na území Slovenskej republiky, ktorá poskytuje pneumatiky v rámci svojej
podnikateľskej činnosti konečnému používateľovi samostatne alebo ako súčasť servisu; za distribútora
pneumatík sa považuje aj ten, kto vykonáva výmenu pneumatík bez ich predaja.
(10) Trhový podiel výrobcu pneumatík pre príslušný kalendárny rok sa vypočíta ako podiel množstva
ním uvedených pneumatík na trh v predchádzajúcom kalendárnom roku a celkového množstva
pneumatík uvedených na trh v predchádzajúcom kalendárnom roku; množstvo pneumatík sa vyjadruje
v hmotnostných jednotkách.
§ 70
Povinnosti výrobcu pneumatík
Výrobca pneumatík je v súlade s povinnosťami uvedenými v § 27 ods. 4 povinný zabezpečiť
a) nakladanie s odpadovými pneumatikami vyzbieranými v príslušnom kalendárnom roku v Slovenskej
republike v rozsahu svojho trhového podielu pre príslušný kalendárny rok,
b) spätný zber odpadových pneumatík prostredníctvom distribútora pneumatík,
c) na základe zmluvy s obcou plnenie povinností podľa § 71 ods. 1 písm. d) a e), ak obec určí,
že spätný zber sa bude vykonávať na zbernom dvore alebo na inom určenom mieste,
cd) prevzatie odpadových pneumatík vyzbieraných v rámci spätného zberu odpadových pneumatík,
de) odovzdanie odpadových pneumatík prevzatých podľa písmena c) prednostne do zariadenia na
materiálové zhodnocovanie odpadových pneumatík, ktoré spĺňa podmienky podľa tohto zákona; ak
nie je možný taký postup, tak ich odovzdať do zariadenia na energetické zhodnocovanie odpadových
pneumatík, ktoré spĺňa podmienky podľa tohto zákona; tým nie je dotknuté ustanovenie písmena e),
ef) aby podiel materiálovo zhodnotených a podiel energeticky zhodnotených odpadových pneumatík z
celkového množstva odpadových pneumatík prevzatých v súlade s písmenom c) bol najmenej vo
výške podielov určených v platnom programe Slovenskej republiky; ak na príslušné obdobie nebol
program schválený, uplatňuje sa do jeho schválenia podiel určený v predošlom platnom programe
Slovenskej republiky.
g) ohlásenie množstva vyzbieraných odpadových pneumatík koordinačnému centru pre prúd
odpadových pneumatík za obdobie kalendárneho roka do 28. februára nasledujúceho roka.
§ 71
Povinnosti distribútora pneumatík
(1) Distribútor pneumatík je povinný
a) zabezpečiť na svojich predajných miestach spätný zber odpadových pneumatík, bez ohľadu na
výrobnú značku a na dátum uvedenia pneumatík na trh, po celú prevádzkovú dobu,
b) informovať konečných používateľov odpadových pneumatík na svojom webovom sídle, ak ho má
zriadené, a na mieste, ktoré je pri predaji pneumatík viditeľné a pre verejnosť prístupné, o možnosti
bezplatného spätného zberu,
c) zabezpečiť spätný zber odpadových pneumatík najmenej na jednom mieste v každom okrese, ak
distribuuje pneumatiky konečnému používateľovi výlučne v rámci zásielkového obchodu vrátane
elektronického predaja,

d) dohodnúť s konečným používateľom náhradný čas a spôsob prevzatia odpadových pneumatík, ak
množstvo odpadových pneumatík, ktoré mu odovzdáva konečný používateľ, presahuje jeho skladové
možnosti,
e) odovzdať vyzbierané odpadové pneumatiky preberané v súlade s § 70 písm. c) do zariadenia na
zhodnocovanie odpadových pneumatík alebo zariadenia na zneškodňovania odpadových pneumatík,
f) ohlásiť k poslednému dňu príslušného kalendárneho štvrťroka koordinačnému centru pre
prúd odpadových pneumatík, ak je zriadené, a ministerstvu množstvo vyzbieraných
odpadových pneumatík.
(2) Na distribútora pneumatík, ktorý poskytuje priamo konečnému používateľovi pneumatiky
pochádzajúce od výrobcu pneumatík, ktorý nie je zapísaný v Registri výrobcov vyhradeného výrobku,
prechádzajú vo vzťahu k týmto pneumatikám a odpadu z nich pochádzajúcemu povinnosti výrobcu
pneumatík podľa tohto zákona.
(3) Na vykonávanie spätného zberu odpadových pneumatík distribútorom pneumatík sa nevyžaduje
súhlas podľa § 97 ani registrácia podľa § 98.
§ 72
Povinnosti iných osôb
Konečný používateľ pneumatiky je povinný pneumatiku po tom, ako sa stala odpadovou pneumatikou,
odovzdať distribútorovi pneumatík, na zberný dvor alebo na iné miesto, ak tak obec určí okrem
odpadových pneumatík umiestnených na kolesách starého vozidla odovzdávaného osobe oprávnenej
na zber starých vozidiel alebo spracovateľovi starých vozidiel.
…
ŠIESTA ČASŤ
KOMUNÁLNY ODPAD
§ 80
Základné ustanovenia
.
.
.
(6) Zberný dvor je zariadenie na zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov
zriadené obcou alebo združením obcí a prevádzkované obcou, združením obcí alebo osobou, ktorá
má uzatvorenú zmluvu s obcou alebo združením obcí na túto činnosť; na prevádzkovanie zberného
dvora sa vyžaduje súhlas príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva. Na zbernom
dvore môžu fyzické osoby odovzdávať drobný stavebný odpad, objemný odpad, odpady, ktorých
zber na zbernom dvore umožňuje tento zákon, a oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu v
rozsahu triedeného zberu ustanovenom vo všeobecne záväznom nariadení obce.
(7) Kalendárový zber je zber oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu v určenom čase, ktorú
určí obec vo všeobecne záväznom nariadení. Tento zber spočíva v pristavení vozidla alebo zberných
nádob v určitom čase najviac na jeden deň, pričom obec o tomto zbere informuje obyvateľov vopred
spôsobom v mieste obvyklým.
(8) Množstvový 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 podľa osobitného predpisu108) vo výške, ktorá je priamo úmerná množstvu týchto
odpadov vyprodukovaných pôvodcom odpadu za daný čas; tým nie je dotknuté ustanovenie § 81 ods.
12.
§ 81
Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
.
.
.
(7) Obec je okrem povinností podľa § 10 ods. 1 a § 14 ods. 1 povinná

a) zabezpečiť zber a prepravu zmesového komunálneho odpadu vznikajúceho na jej území na účely
jeho zhodnotenia alebo zneškodnenia v súlade s týmto zákonom vrátane zabezpečenia zberných
nádob zodpovedajúcich systému zberu zmesového komunálneho odpadu v obci,
b) zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu
1. biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu okrem toho, ktorého pôvodcom je fyzická osoba –
podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania109) (ďalej len
„prevádzkovateľ kuchyne“) (§ 83 ods. 1),
2. jedlých olejov a tukov z domácností a
3. biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov,
c) zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov pre papier, plasty,
kovy a, sklo a viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky najmenej v rozsahu
vyplývajúcom z požiadaviek ustanovených na triedený zber komunálnych odpadov,
d) umožniť výrobcovi elektrozariadení a výrobcovi prenosných batérií a akumulátorov, príslušnej tretej
osobe alebo príslušnej organizácii zodpovednosti výrobcov na ich náklady
1. zaviesť a prevádzkovať na jej území systém oddeleného zberu elektroodpadu z domácností a
použitých prenosných batérií a akumulátorov,
2. užívať v rozsahu potrebnom na tento účel existujúce zariadenia na zber komunálnych odpadov,
e) umožniť organizácii zodpovednosti výrobcov pre obaly, na jej náklady, zber vytriedených zložiek
komunálnych odpadov, na ktoré sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, a to na základe
zmluvy s ňou; ustanovenie odseku 22 tým nie je dotknuté,
f) na žiadosť organizácie zodpovednosti výrobcov poskytnúť údaje podľa § 28 ods. 5 písm. d) druhého
bodu,
g) zabezpečiť podľa potreby, najmenej dvakrát do roka, zber a prepravu objemných odpadov a
oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok na účely
ich zhodnotenia alebo zneškodnenia; to sa nevzťahuje na obec, ktorá má menej ako 5 000 obyvateľov
a na jej území je zriadený zberný dvor,
h) zverejniť na svojom webovom sídle podrobný všeobecne zrozumiteľný popis celého systému
nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu v obci.
(8) Obec vo všeobecne 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 rozložiteľným komunálnym odpadom,
d) nakladaní s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom od
prevádzkovateľa 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. použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a akumulátorov,
4. veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami a zdravotníckych
pomôcok,
5. jedlých olejov a tukov,
f) spôsobe zberu objemného odpadu a odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok,
g) spôsobe spätného zberu odpadových pneumatík,

gh) spôsobe nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu,
hi) prevádzkovaní zberného dvora,
ij) spôsobe zberu drobného stavebného odpadu,
jk) dôvodoch nezavedenia triedeného zberu komunálnych odpadov v súlade s odsekom 21 pre
biologicky rozložiteľný kuchynský odpad.
...
§ 82
Zberný dvor
(1) Fyzická osoba môže bezplatne odovzdať oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu na
zbernom dvore
a) ktorý sa nachádza na území obce, v ktorej je poplatníkom,
b) ktorého prevádzka je zabezpečená združením obcí, ktorého členom je obec, v ktorej je
poplatníkom.
(2) Odovzdanie oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu na zbernom dvore inou osobou ako
uvedenou v odseku 1 môže byť odplatné.
(3) Prevádzkovateľ zberného dvora je povinný okrem povinností podľa § 14
a) viesť evidenciu komunálnych odpadov odovzdaných na zbernom dvore, ohlasovať obci, na území
ktorej sa zberný dvor nachádza, alebo združeniu obcí údaje z evidencie a uchovávať ohlasované
údaje,
b) informovať príslušnú obec o zložkách a množstve komunálneho odpadu, ktorý prevzala od jej
obyvateľov, na tomto zbernom dvore,
c) vyčleniť priestor pre komunálne odpady vhodné na prípravu na opätovné použitie,
d) odobrať od osôb uvedených v odsekoch 1 a 2 drobný stavebný odpad, objemný odpad, odpadové
pneumatiky a oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu v rozsahu triedeného zberu
ustanovenom vo všeobecne záväznom nariadení obce.
…
DEVIATA ČASŤ
Orgány štátnej správy odpadového hospodárstva
...
§ 105
Ministerstvo
(1) Ministerstvo je ústredný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva.
(2) Ministerstvo
a) riadi a kontroluje výkon štátnej správy v odpadovom hospodárstve,
.
.
.
ad) vyzýva výrobcu vyhradeného výrobku na preukázanie funkčnosti systému individuálneho
nakladania s vyhradeným prúdom odpadu podľa § 29 ods. 2,
ae) vedie evidenciu hlásení o objeme, cezhraničnej preprave z iného členského štátu do
Slovenskej republiky, dovoze, cezhraničnej preprave do iného členského štátu zo Slovenskej
republiky a vývoze výrobcu podľa § 125 ods. 6 písm. b),
afe) zverejňuje rozhodnutia o udelení autorizácie,

agf) zverejňuje výzvu na založenie koordinačného centra, prijíma písomné oznámenia a plní ďalšie
úlohy podľa § 31 ods. 4, určuje organizácie zodpovednosti výrobcov a výrobcov vyhradených
výrobkov, ktorí plnia vyhradené povinnosti individuálne, ktorí sú povinní založiť koordinačné centrum.
...
§ 108
Okresný úrad
(1) Okresný úrad vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva
a) vypracúva podklady na vypracovanie programu kraja a programu Slovenskej republiky,
b) vydáva potvrdenie o uzavretí skládky odpadov podľa § 97 ods. 13, potvrdenie na čerpanie účelovej
finančnej rezervy podľa § 24 ods. 6 a potvrdenie podľa § 24 ods. 13, ak túto skládku povolil, vydáva
potvrdenie o uzavretí úložiska podľa § 97 ods. 14,
c) vykonáva registráciu podľa § 98,
d) posudzuje program obce a schvaľuje program držiteľa polychlórovaných bifenylov, ktoré
nepresahujú územný obvod okresného úradu, a dáva stanovisko k plánu nakladania s ťažobným
odpadom podľa osobitného predpisu,142)
e) vedie evidenciu
1. hlásení o vzniku a nakladaní s odpadmi podľa § 14 ods. 1 písm. g) a § 17 ods. 1 písm. f),
2. sprievodných listov nebezpečných odpadov podľa § 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 podľa § 125 ods. 7,
4.3. rozhodnutí vydaných podľa tohto zákona a
5.4. vydaných vyjadrení podľa § 99,
f) schvaľuje projektovú dokumentáciu na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov (§
19) a úložiska (§ 21),
g) rozhoduje o povinnosti oddeliť nebezpečný odpad (§ 25 ods. 3),
h) uskutočňuje konanie podľa § 67 ods. 5 až 9, rozhoduje o tom, či vlastníctvo k vozidlu nadobudne
štát, určuje, či vozidlo je starým vozidlom a uskutočňuje konanie podľa § 68,
i) je orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve (§ 112),
j) ukladá pokuty (§ 115, 117),
k) poskytuje na požiadanie informácie o existencii a umiestnení zariadení vhodných na zhodnotenie
daného odpadu a na zneškodnenie daného odpadu v územnom obvode okresného úradu,
l) prejednáva priestupky (§ 115),
m) rozhoduje v správnom konaní v prvom stupni vo veciach podľa tohto zákona a vyjadruje sa s
výnimkou vecí patriacich iným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva,
n) vykonáva v druhom stupni štátnu správu vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni
konajú obce,
o) vykonáva monitorovanie podľa § 78 ods. 6,
p) vyjadruje sa k územným plánom obcí a územným plánom zón,
q) zabezpečuje konanie podľa § 15 ods. 8 až 16.
(2) Štátnu správu odpadového hospodárstva, ktorá podľa tohto zákona nepatrí iným orgánom štátnej
správy odpadového hospodárstva, vykonávajú okresné úrady.
...

§ 110
Slovenská obchodná inšpekcia
(1) Slovenská obchodná inšpekcia vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva
a) je orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve (§ 112) na účel kontroly dodržiavania
povinností uvedených v § 34 ods. 1 písm. a) až d), § 43 ods. 1, § 45 ods. 1 písm. a) až d), § 45 ods. 2,
§ 53, § 54 ods. 1 písm. a) až c) a ods. 5, § 55, 56, § 61 ods. 1 písm. a) až 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 podľa tohto zákona a ktoré sú súčasťou elektrizačnej sústavy alebo odberného
elektrického zariadenia,143)
b) ukladá pokuty (§ 117) za porušenia povinností podľa písmena a),
c) v zariadeniach podľa písmena a) monitoruje množstvo polychlórovaných bifenylov, ktoré oznámil
ich držiteľ podľa § 79 ods. 8 a 10 a údaje o zistenom množstve oznamuje okresnému úradu.
…
§ 112
Štátny dozor v odpadovom hospodárstve
(1) Štátny dozor v odpadovom hospodárstve (ďalej len „štátny dozor“) je dozor nad dodržiavaním
povinností právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov (ďalej len „kontrolovaná osoba“) podľa
tohto zákona, všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie a povinností
vyplývajúcich z rozhodnutí vydaných na základe tohto zákona. Štátny dozor u osôb, ktorým bol
udelený súhlas (§ 97) alebo autorizácia (§ 89), sa vykonáva najmenej jedenkrát za štyri roky.
(2) Ak orgán štátneho dozoru zistí, že kontrolovaná osoba porušila povinnosť uloženú týmto zákonom,
všeobecne záväznými právnymi predpismi vydanými na jeho vykonanie alebo povinnosť vyplývajúcu
jej z rozhodnutia vydaného na základe tohto zákona, uloží jej pokutu podľa § 116 117.
...
§ 117
Iné správne delikty
(1) Pokutu od 500 eur do 50 000 eur uloží príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva
právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorá poruší povinnosť podľa § 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), ods. 5; § 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 uloží príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva
právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorá poruší povinnosť podľa § 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 uloží príslušný orgán štátnej správy odpadového
hospodárstva právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorá poruší povinnosť podľa § 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 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, 15; § 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; § 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.
…
§ 125
Povinnosti výrobcu a iných subjektov
(1) Výrobca je povinný platiť príspevok do Recyklačného fondu postupom podľa odsekov 2 a 3.
Povinnosť platenia príspevku do Recyklačného fondu sa nevzťahuje na výrobcu výrobkov uvedených
a) v § 124 ods. 1 písm. d), ak ide o suroviny, predlisky a vlákna určené na priemyselné použitie,
b) v § 124 ods. 1 písm. e), ak ide o suroviny, vlákna a výrobky určené na priemyselné použitie,
c) v § 124 ods. 1 písm. f), ak množstvo ním uvádzaných výrobkov na trh nepresiahne 10 ton ročne,
d) v § 124 ods. 1 písm. g), ak množstvo ním uvádzaných výrobkov na trh nepresiahne 10 ton ročne.
e) v § 124 ods. 1 písm. h), ak ide o batérie alebo akumulátory začlenené do motorových vozidiel.
(2) Výrobca platí príspevok za kalendárny štvrťrok, splatný do tridsiateho dňa nasledujúceho štvrťroka,
vo výške určenej podľa § 126 zo skutočného objemu výroby, cezhraničnej prepravy z iného členského
štátu do Slovenskej republiky alebo dovozu v spoplatňovanom štvrťroku s výnimkou prípadov
uvedených v odseku 3.
(3) Výrobca platí príspevok za kalendárny rok, splatný do 20. apríla nasledujúceho kalendárneho roka,
vo výške určenej podľa § 126 v rozsahu nesplnenej časti ustanoveného limitu, ak ako výrobca podľa
a) § 124 ods. 1 písm. c) až g) vyrába alebo dováža obaly,
b) § 124 ods. 1 písm. h) vyrába alebo dováža prenosné batérie a akumulátory,
c) § 124 ods. 1 písm. i) vyrába alebo dováža elektrozariadenia, z ktorých odpad bude elektroodpadom
z domácností alebo elektrozariadenia, ktorými sú osvetľovacie zariadenia.
(4) Výrobca, ktorý je povinný platiť príspevok do Recyklačného fondu, zodpovedá za správnosť jeho
výpočtu.
(5) Výrobca je povinný zaregistrovať sa v Recyklačnom fonde do 30 dní od začatia výroby,
cezhraničnej prepravy z iného členského štátu do Slovenskej republiky alebo dovozu výrobkov
alebo materiálov uvedených v § 124 ods. 1, za ktoré je povinný platiť príspevok, ohlásiť
Recyklačnému fondu zmeny v údajoch potrebných na registráciu do 30 dní od vzniku zmeny a
umožniť orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve kontrolu ich registrácie v
Recyklačnom fonde, kontrolu správnosti výpočtu príspevku a kontrolu ich platenia.
(6) Výrobca je povinný
a) viesť a uchovávať evidenciu o objeme svojej výroby, cezhraničnej prepravy z iného
členského štátu do Slovenskej republiky, dovozu, cezhraničnej prepravy do iného členského
štátu zo Slovenskej republiky a vývozu,
b) ohlasovať ustanovené údaje z evidencie štvrťročne Recyklačnému fondu a príslušnému
orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva.
(7) Ten, kto zabezpečuje zber, recykláciu alebo iný spôsob zhodnotenia alebo zneškodnenie odpadov
z výrobkov alebo materiálov uvedených v § 124 ods. 1, je povinný
a) viesť a uchovávať evidenciu o odpadoch z výrobkov alebo materiálov a evidenciu o objeme ich
zhodnotenia zo zberu odpadov na území Slovenskej republiky,
b) ohlasovať ustanovené údaje z evidencie štvrťročne Recyklačnému fondu a príslušnému orgánu
odpadového hospodárstva.

...
§ 133
(1) Likvidátora vymenuje minister ku dňu vstupu Recyklačného fondu do likvidácie. Návrh na zápis
likvidátora do obchodného registra vykoná minister alebo ním splnomocnená osoba.
(2) Dňom vymenovania likvidátora prechádza pôsobnosť orgánov Recyklačného fondu na osobu
vykonávajúcu funkciu likvidátora. Likvidátor je pri výkone svojej funkcie povinný postupovať s
odbornou starostlivosťou a robiť v mene Recyklačného fondu len úkony smerujúce k likvidácii
Recyklačného fondu.
(3) Odmena likvidátora sa určuje podľa osobitného predpisu.159) je najviac 15 % z likvidačnej
rezervy podľa § 130 ods. 1. Odmena likvidátora sa uhrádza z majetku Recyklačného fondu.
(4) Likvidátor zodpovedá za výkon svojej funkcie ministrovi. Ak likvidátor porušuje povinnosti
vyplývajúce z jeho funkcie, môže minister likvidátora odvolať a vymenovať nového likvidátora.
…
§ 135b
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. mája 2017
Povinnosť podľa § 70 písm. g) je výrobca povinný plniť prvýkrát za rok 2017.
...
Príloha č. 9 sa dopĺňa desiatym bodom, ktorý znie:
10. Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/720 z 29. apríla 2015, ktorou sa mení
smernica 94/62/ES, pokiaľ ide o zníženie spotreby ľahkých plastových tašiek (Ú. v. EÚ L 115,
6.5.2015).
…
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2017 okrem čl. I, 14. bodu, ktorý nadobúda účinnosť 1.
januára 2018.
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