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409
PREDSEDA
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
vyhlasuje

ZÁKON
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Úplné znenie zákona è. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom è. 553/2001 Z. z.,
zákonom è. 96/2002 Z. z., zákonom è. 261/2002 Z. z., zákonom è. 393/2002 Z. z.,
zákonom è. 529/2002 Z. z., zákonom è. 188/2003 Z. z., zákonom è. 245/2003 Z. z.,
zákonom è. 525/2003 Z. z., zákonom è. 24/2004 Z. z., zákonom è. 443/2004 Z. z.,
zákonom è. 587/2004 Z. z., zákonom è. 733/2004 Z. z., zákonom è. 479/2005 Z. z.,
zákonom è. 532/2005 Z. z., zákonom è. 571/2005 Z. z. a zákonom è. 127/2006 Z. z.

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
PRVÁ ÈAS
ÚVODNÉ USTANOVENIA
§1
Predmet úpravy
(1) Týmto zákonom sa do právneho poriadku Slovenskej republiky preberajú právne akty Európskych spoloèenstiev uvedené v prílohe è. 1a.
(2) Tento zákon upravuje pôsobnos orgánov tátnej
správy a obcí, práva a povinnosti právnických osôb
a fyzických osôb pri predchádzaní vzniku odpadov a pri
nakladaní s odpadmi, zodpovednos za poruenie povinností na úseku odpadového hospodárstva a zriadenie Recyklaèného fondu.
(3) Tento zákon sa nevzahuje na
a) nakladanie s odpadovými vodami a osobitnými vodami,1)
b) nakladanie s látkami zneèisujúcimi ovzduie,2)
1

c) nakladanie s odpadmi z drahých kovov,3)
d) nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi,4)
e) nakladanie s vyradenými výbuninami a zvykami
z výroby výbunín,6)
f) nakladanie s elektrickými a elektronickými zariadeniami (ïalej len elektrozariadenie) a s odpadom
z nich, ktoré sú urèené výhradne na úèely ozbrojených síl alebo sú spojené s ochranou dôleitých záujmov týkajúcich sa bezpeènosti Slovenskej republiky.
(4) Ak osobitné predpisy7) neustanovujú inak, vzahuje sa tento zákon na
a) nakladanie s odpadmi z banskej èinnosti,
b) ukladanie odpadov na odkaliská,
c) nakladanie s odpadmi ivoèíneho pôvodu,
d) nakladanie s odpadmi z obalov.
§2
Vymedzenie základných pojmov
(1) Odpadom je hnute¾ná vec uvedená v prílohe è. 1,
ktorej sa jej drite¾ zbavuje, chce sa jej zbavi alebo je
v súlade s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi 9)
povinný sa jej zbavi.

) Zákon è. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorích predpisov (vodný zákon) v znení neskorích predpisov.
2
) Zákon è. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzduia a ktorým sa dopåòa zákon è. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za zneèisovanie ovzduia v znení
neskorích predpisov (zákon o ovzduí) v znení neskorích predpisov.
3
) Zákon è. 10/2004 Z. z. o puncovníctve a skúaní drahých kovov (puncový zákon).
4
) Zákon è. 541/2004 Z. z. o mierovom vyuívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
6
) § 35 zákona Slovenskej národnej rady è. 51/1988 Zb. o banskej èinnosti, výbuninách a o tátnej banskej správe v znení neskorích predpisov.
7
) Zákon è. 44/1988 Zb. o ochrane a vyuití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorích predpisov.
Zákon Slovenskej národnej rady è. 51/1988 Zb. v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 364/2004 Z. z.
Zákon è. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 529/2002 Z. z. o obaloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
9
) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ¾udí v znení neskorích predpisov. § 43 zákona
è. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní (ivnostenský zákon)
v znení neskorích predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 220/1996 Z. z. o reklame v znení zákona
è. 119/2000 Z. z. a vyhláka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky è. 12/2001 Z. z. o poiadavkách na zabezpeèenie radiaènej
ochrany.
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(2) Pôvodca odpadu je kadý, koho èinnosou odpad
vzniká, alebo ten, kto vykonáva úpravu, zmieavanie
alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena
povahy alebo zloenia týchto odpadov.
(3) Drite¾ odpadu je pôvodca odpadu alebo fyzická
osoba, alebo právnická osoba, u ktorej sa odpad nachádza.
(4) Odpadové hospodárstvo je èinnos zameraná na
predchádzanie a obmedzovanie vzniku odpadov a zniovanie ich nebezpeènosti pre ivotné prostredie a nakladanie s odpadmi v súlade s týmto zákonom.
(5) Nakladanie s odpadmi je zber odpadov, preprava
odpadov, zhodnocovanie odpadov a znekodòovanie
odpadov vrátane starostlivosti o miesto znekodòovania.
(6) Zhodnocovanie odpadov sú èinnosti vedúce k vyuitiu fyzikálnych, chemických alebo biologických
vlastností odpadov, uvedené v prílohe è. 2.
(7) Znekodòovanie odpadov je také nakladanie
s nimi, ktoré nespôsobuje pokodzovanie ivotného
prostredia10) alebo ohrozovanie zdravia ¾udí a ktoré je
uvedené v prílohe è. 3.
(8) Zber odpadov je zhromaïovanie, triedenie alebo zmieavanie odpadov na úèel ich prepravy.
(9) Zhromaïovanie odpadov je doèasné uloenie
odpadov pred ïalím nakladaním s nimi.
(10) Triedenie odpadov je delenie odpadov pod¾a druhov alebo odde¾ovanie zloiek odpadov, ktoré mono po
oddelení zaradi ako samostatné druhy odpadov.
(11) Skládkovanie odpadov je ukladanie odpadov na
skládku odpadov.
(12) Skladovanie odpadov je zhromaïovanie odpadov pred niektorou z èinností zhodnocovania odpadov
alebo znekodòovania odpadov; za skladovanie odpadov sa nepovauje ich zhromaïovanie pred zberom
odpadov na mieste ich vzniku.
(13) Nebezpeèné odpady sú také odpady, ktoré majú
jednu nebezpeènú vlastnos alebo viac nebezpeèných
vlastností uvedených v prílohe è. 4.
(14) Komunálne odpady sú odpady z domácnosti vznikajúce na území obce pri èinnosti fyzických osôb a odpady podobných vlastností a zloenia, ktorých pôvodcom
je právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikate¾, okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone
èinností tvoriacich predmet podnikania alebo èinnosti
právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikate¾a; za
odpady z domácností sa povaujú aj odpady z nehnute¾ností slúiacich fyzickým osobám na ich individuálnu
rekreáciu, napríklad zo záhrad, chát, chalúp, alebo na
parkovanie alebo uskladnenie vozidla pouívaného pre
potreby domácnosti, najmä z garáí, garáových stojísk
a parkovacích stojísk. Komunálnymi odpadmi sú aj
vetky odpady vznikajúce v obci pri èistení verejných
komunikácií a priestranstiev, ktoré sú majetkom obce
alebo v správe obce, a taktie pri údrbe verejnej zelene
10
10a
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vrátane parkov a cintorínov a ïalej zelene na pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb a obèianskych
zdruení.
(15) Zariadenie na zber odpadov je miesto, v ktorom
sa vykonáva zber odpadov, ohranièené plotom alebo
priestor, v ktorom sa vykonáva zber odpadov, nachádzajúci sa v stavbe;10a) takýmto zariadením nie je miesto na ukladanie odpadov pod¾a § 39 a miesto spätného
odberu elektrozariadenia pod¾a § 54a ods. 14.
(16) Zariadenie na zhodnocovanie odpadov je zariadenie urèené na výkon aspoò jednej z èinností uvedených
v prílohe è. 2, ktoré je tvorené technickou jednotkou
so súborom strojov a zariadení prevádzkovaných pod¾a
dokumentácie k nim, prièom èinnosti nimi vykonávané
navzájom súvisia a majú technickú nadväznos; ak je
takého zariadenie vzh¾adom na jeho kontrukèné rieenie pevne spojené so stavbou, za zariadenie na zhodnocovanie odpadov sa povauje aj priestor, v ktorom sa
zariadenie nachádza. Za zariadenie na zhodnocovanie
odpadov sa nepovauje zariadenie, ktorého roèná produkcia kompostu neprevyuje 10 ton.
(17) Zariadenie na znekodòovanie odpadov je zariadenie urèené na výkon aspoò jednej z èinností uvedených v prílohe è. 3, ktoré je tvorené technickou jednotkou so súborom strojov a zariadení prevádzkovaných
pod¾a dokumentácie k nim, prièom èinnosti nimi vykonávané navzájom súvisia a majú technickú nadväznos; ak je takého zariadenie vzh¾adom na jeho kontrukèné rieenie pevne spojené so stavbou, za
zariadenie na znekodòovanie odpadov sa povauje aj
priestor, v ktorom sa zariadenie nachádza.
(18) Skládka odpadov je miesto so zariadením na
znekodòovanie odpadov, kde sa odpady trvalo ukladajú na povrchu zeme alebo do zeme. Za skládku odpadov
sa povauje aj miesto, na ktorom pôvodca odpadu vykonáva znekodòovanie svojich odpadov v mieste výroby
(interná skládka), ako aj miesto, ktoré sa trvalo, teda
dlhie ako jeden rok, pouíva na doèasné uloenie odpadov. Za skládku odpadov sa nepovauje zariadenie, kde
sa ukladajú odpady na úèel ich prípravy pred ich ïalou
prepravou na miesto, kde sa budú upravova, zhodnocova alebo znekodòova, ak èas ich uloenia pred ich
zhodnotením alebo upravením nepresahuje spravidla
tri roky, alebo pred ich znekodnením nepresahuje jeden rok.
(19) Mobilné zariadenie na úèely tohto zákona je zariadenie na zhodnocovanie odpadov alebo zariadenie
na znekodòovanie odpadov, ak je prevádzkované na
jednom mieste kratie ako es po sebe nasledujúcich
mesiacov, ktoré
a) je kontrukène a technicky uspôsobené na èastý
presun z miesta na miesto,
b) vzh¾adom na jeho kontrukèné rieenie nemá by
a ani nie je pevne spojené so zemou alebo stavbou,
c) je urèené na zhodnocovanie odpadov alebo na znekodòovanie odpadov spravidla v mieste ich vzniku a

) § 8 ods. 2 zákona è. 17/1992 Zb. o ivotnom prostredí.
) § 43 zákona è. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorích predpisov.
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d) nevyaduje stavebné povolenie ani ohlásenie pod¾a
osobitného predpisu.10b)
(20) Kontaminované zariadenie na úèely tohto zákona
je zariadenie obsahujúce polychlórované bifenyly,
polychlórované terfenyly, monometyl-tetrachlordifenylmetán, monometyl-dichloro-difenylmetán, monometyl-dibromo-difenylmetán alebo zmes obsahujúcu aspoò jednu z týchto látok v mnostve väèom ako
0,005 percenta hmotnosti (ïalej len polychlórované
bifenyly) alebo zariadenie, ktoré obsahovalo polychlórované bifenyly, najmä transformátory, kondenzátory,
nádoby obsahujúce zvyky náplne, a ktoré nebolo dekontaminované.

Èiastka 149

DRUHÁ ÈAS
PROGRAMY ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA
§4
Základné ustanovenie
(1) Program odpadového hospodárstva (ïalej len
program) urèuje ciele odpadového hospodárstva Slovenskej republiky, územného celku, jeho èasti alebo
pôvodcu odpadu a opatrenia na ich plnenie v súlade
s týmto zákonom. Program sa vypracúva pre odpady
uvedené v Katalógu odpadov [§ 68 ods. 3 písm. e)] a pre
polychlórované bifenyly a kontaminované zariadenia.

(21) Dekontaminácia na úèely tohto zákona je èinnos alebo súbor èinností umoòujúca za bezpeèných
podmienok opätovné pouitie, recykláciu alebo znekodnenie zariadení, objektov, materiálov alebo kvapalín kontaminovaných polychlórovanými bifenylmi vrátane èinností, pri ktorých sú polychlórované bifenyly
nahradené vhodnými kvapalinami neobsahujúcimi polychlórované bifenyly.

(2) Program obsahuje názov orgánu, ktorý program
vydáva, základné údaje o území, pre ktoré sa program
vydáva, základné údaje o pôvodcovi odpadu, drite¾ovi
polychlórovaných bifenylov a obci, ktorí program vypracúvajú, charakteristiku aktuálneho stavu odpadového hospodárstva, rozpoèet odpadového hospodárstva, záväznú èas a smernú èas.

(22) Drite¾ polychlórovaných bifenylov je fyzická
osoba alebo právnická osoba, ktorá vlastní polychlórované bifenyly, polychlórované bifenyly, ktoré sú odpadom (ïalej len pouité polychlórované bifenyly), alebo
kontaminované zariadenie alebo u ktorej sa polychlórované bifenyly, pouité polychlórované bifenyly alebo
kontaminované zariadenie nachádzajú.

Programy vydávané orgánmi tátnej správy
odpadového hospodárstva

§3
Úèel odpadového hospodárstva
Úèelom odpadového hospodárstva je
a) predchádza vzniku odpadov a obmedzova ich tvorbu najmä
1. rozvojom technológií etriacich prírodné zdroje,
2. výrobou výrobkov, ktorá rovnako ako výsledné
výrobky èo mono najmenej zvyuje mnostvo odpadov a èo mono najviac zniuje zneèisovanie
ivotného prostredia,

§5

(1) Program Slovenskej republiky vypracúva Ministerstvo ivotného prostredia Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo) najmä na základe podkladov od
krajských úradov ivotného prostredia a obvodných
úradov ivotného prostredia a schva¾uje ho vláda. Program Slovenskej republiky uverejní ministerstvo vo Vestníku Ministerstva ivotného prostredia Slovenskej republiky.
(2) Krajský úrad ivotného prostredia vydáva formou
veobecne záväznej vyhláky záväznú èas programu
kraja na obdobie ustanovené v programe Slovenskej republiky spravidla na pä rokov.
(3) Program podriadeného orgánu tátnej správy odpadového hospodárstva musí by v súlade so záväznou
èasou programu nadriadeného orgánu tátnej správy
odpadového hospodárstva.

c) vyuíva odpady ako zdroj energie, ak nie je moný
alebo úèelný postup pod¾a písmena a) alebo b),

(4) Záväzná èas programu Slovenskej republiky
a záväzná èas programu kraja obsahujú cie¾ové smerovanie nakladania s urèenými druhmi a mnostvami
odpadov (prúdy odpadov), polychlórovanými bifenylmi
a kontaminovanými zariadeniami v urèenom èase
a opatrenia na zniovanie mnostva biologicky rozloite¾ných komunálnych odpadov ukladaných na skládky
odpadov. Ciele zamerané na zniovanie mnostva odpadov z obalov, mnostva polychlórovaných bifenylov
a kontaminovaných zariadení a opatrenia na ich dosiahnutie sa musia uvies v samostatnej èasti programu Slovenskej republiky.

d) znekodòova odpady spôsobom neohrozujúcim
zdravie ¾udí a nepokodzujúcim ivotné prostredie
nad mieru ustanovenú zákonom,11) ak nie je moný
alebo úèelný postup pod¾a písmena a), b) alebo c).

(5) Smerná èas programu Slovenskej republiky obsahuje zámery na vybudovanie zariadení nadregionálneho významu. Smerná èas programu kraja obsahuje
zámery na vybudovanie nových zariadení na zhodnoco-

3. vývojom vhodných metód znekodòovania nebezpeèných látok obsiahnutých v odpadoch urèených na zhodnotenie,
b) zhodnocova odpady recykláciou, opätovným pouitím alebo inými procesmi umoòujúcimi získavanie
druhotných surovín, ak nie je moný alebo úèelný
postup pod¾a písmena a),

10b
11

) § 57 a 66 zákona è. 50/1976 Zb. v znení neskorích predpisov.
) Napríklad zákon è. 364/2004 Z. z., zákon è. 478/2002 Z. z., zákon è. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorích
predpisov a zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 272/1994 Z. z.
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vanie odpadov, znekodòovanie odpadov, ako aj zariadení na iné nakladanie s odpadmi a zariadení na dekontamináciu kontaminovaných zariadení.
(6) Krajský úrad ivotného prostredia je povinný
zverejni návrh svojho programu v mieste svojho sídla
obvyklým spôsobom najmenej na 30 dní tak, aby sa
s nimi mohla oboznámi verejnos z dotknutého územia; návrhy programov zale aj orgánom tátnej správy
dotknutým pod¾a osobitných predpisov.12)
(7) Verejnos, dotknuté orgány tátnej správy
a obce majú právo poda v lehote, poèas ktorej je návrh
programu verejne prístupný pod¾a odseku 6, písomné
pripomienky príslunému úradu.
(8) Krajský úrad ivotného prostredia je povinný
najneskôr do 30 dní od uplynutia lehoty pod¾a odseku 6
uskutoèni verejné prerokovanie návrhu programu
a prihliada na podané písomné pripomienky pri dopracúvaní programu.
(9) Program mono po dohode prísluných úradov
vyda spoloène i pre územie viacerých okresov alebo ich
èastí.
(10) Program je podkladom na opatrenia na obmedzovanie vzniku odpadov, na nakladanie s odpadmi, na
dekontamináciu a na spracúvanie územnoplánovacej
dokumentácie.
(11) Rozhodnutia a vyjadrenia orgánov tátnej správy odpadového hospodárstva vydávané pod¾a tohto zákona nesmú by v rozpore so záväznou èasou prísluného programu kraja.
(12) Ak sa v èase po vydaní programu zásadným spôsobom zmenia skutoènosti, ktoré sú rozhodujúce pre
obsah programu, ministerstvo a krajský úrad ivotného prostredia sú povinné aktualizova program Slovenskej republiky a program kraja. Na aktualizáciu programov platia rovnako ustanovenia odsekov 1 a 10.
(13) Ministerstvo, krajské úrady ivotného prostredia a obvodné úrady ivotného prostredia alebo nimi
poverené osoby sú oprávnené od kadého, kto je drite¾om odpadu alebo nakladá s odpadmi alebo je drite¾om polychlórovaných bifenylov, poadova informácie
potrebné na vypracovanie a aktualizáciu programu.
Ochrana údajov pod¾a osobitných predpisov tým nie je
dotknutá.13)
§6
Program pôvodcu odpadu a program obce
(1) Pôvodca odpadu, ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou osobou-podnikate¾om a produkuje roène
viac ne 500 kg nebezpeèných odpadov alebo 10 ton
ostatných odpadov, vypracúva vlastný program. Povinnos pôvodcu odpadu vypracova program plní pre komunálne odpady, ako aj pre odpady z bených udriavacích prác zabezpeèovaných fyzickou osobou14)
12

)
)
14
)
14a
)
13
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v rozsahu do 1 m3 roène od jednej fyzickej osoby (ïalej
len drobné stavebné odpady) obec, na ktorej území
tieto odpady vznikajú. Povinnos pôvodcu odpadu vypracova program plní pre odpady vznikajúce pri servisných prácach, èistiacich prácach alebo udriavacích
prácach vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania, organizaènej zloke14a) alebo inom mieste pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikate¾a
právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikate¾, pre
ktorú sa tieto práce vykonávajú. Pôvodcovia odpadov,
ktorí vypracúvajú program pod¾a tohto zákona, sa
môu dohodnú navzájom alebo spolu s obcou na vypracovaní spoloèného programu.
(2) Záväzná èas programu pôvodcu odpadu okrem
údajov pod¾a § 5 ods. 4 obsahuje opatrenia na zníenie
vzniku odpadov.
(3) Smerná èas programu pôvodcu odpadu obsahuje
údaje pod¾a § 5 ods. 5.
(4) Pôvodca odpadu je povinný ním vypracovaný
program predloi na schválenie príslunému orgánu
tátnej správy odpadového hospodárstva a schválený
program dodriava. Nový pôvodca odpadu je povinný
predloi program na schválenie do troch mesiacov od
svojho vzniku.
(5) Do tyroch mesiacov od vydania programu kraja
pod¾a § 5 ods. 2 je pôvodca odpadu povinný vypracova
nový program a predloi ho príslunému orgánu tátnej správy odpadového hospodárstva na schválenie. Ak
v rozhodnutí nie je ustanovené inak, schválením nového programu pôvodcu odpadu platnos predchádzajúceho programu zanikne.
(6) Ak orgán tátnej správy odpadového hospodárstva zastaví konanie o schva¾ovaní programu pôvodcu
odpadu pod¾a § 74 ods. 6 z dôvodu rozporu so záväznou
èasou programu kraja, pôvodca odpadu je povinný
bezodkladne predloi na schválenie opätovne program
zosúladený a upravený s programom kraja.
(7) Pôvodca iných ako komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov je povinný prihliada pri
tvorbe svojho programu na program obce, ktorej územia sa jeho program týka. Pred predloením programu
na schválenie príslunému orgánu tátnej správy odpadového hospodárstva je pôvodca odpadu povinný
predloi svoj program na vyjadrenie obci, ktorej územia sa jeho program týka. Pri poète obcí presahujúcom
30 môe pôvodca odpadu zasla obciam oznámenie
o vypracovaní programu a informáciu, kde mono do
programu nahliadnu a dokedy sa mono k nemu vyjadri. Ochrana údajov pod¾a osobitných predpisov tým
nie je dotknutá.13)
(8) Na vypracovanie programu obce platia rovnako
ustanovenia odsekov 2 a 6.
(9) Obec je pri zostavovaní a aktualizovaní programu
oprávnená bezplatne poadova od kadého, kto je dri-

Napríklad zákon è. 364/2004 Z. z., zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 272/1994 Z. z. a zákon è. 543/2002 Z. z.
Napríklad § 17 a 20 Obchodného zákonníka v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 249/1994 Z. z.
§ 55 ods. 2 písm. b) a c), § 56 písm. h) zákona è. 50/1976 Zb. v znení neskorích predpisov.
Napríklad § 7 Obchodného zákonníka v znení zákona è. 500/2001 Z. z. a § 17 zákona è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní (ivnostenský zákon) v znení neskorích predpisov.
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te¾om komunálneho odpadu alebo drobného stavebného odpadu alebo nakladá s komunálnymi odpadmi alebo drobnými stavebnými odpadmi na území obce, informácie potrebné na zostavenie a aktualizáciu
programu. Ochrana údajov pod¾a osobitných predpisov tým nie je dotknutá.13)
(10) V prípade, ak sa v èase po schválení programu
pôvodcu odpadu zásadným spôsobom zmenia skutoènosti, ktoré sú rozhodujúce pre obsah jeho programu,
pôvodca odpadu je povinný svoj program aktualizova
a bezodkladne ho predloi na schválenie príslunému
orgánu tátnej správy odpadového hospodárstva. Toto
ustanovenie platí rovnako aj pre obce.
§ 6a
Program drite¾a polychlórovaných bifenylov
(1) Drite¾ polychlórovaných bifenylov, u ktorého sa
nachádzajú polychlórované bifenyly alebo kontaminované zariadenia, je povinný vypracova a dodriava
program so zameraním na dekontamináciu kontaminovaných zariadení a nakladanie s pouitými polychlórovanými bifenylmi. Ak je drite¾ polychlórovaných bifenylov zároveò pôvodcom odpadu, ktorý je povinný
vypracova program pod¾a § 6, môe obidva programy
zlúèi a vypracova jeden program so samostatnými
èasami.
(2) Záväzná èas programu drite¾a polychlórovaných bifenylov okrem údajov pod¾a § 5 ods. 4 obsahuje
aj opatrenia na dekontamináciu alebo znekodnenie
kontaminovaných zariadení, termín, do ktorého sa dekontaminácia alebo znekodnenie vykoná, a ak ide
o zariadenia pod¾a § 40a ods. 11, aj údaj o ich ivotnosti. Smerná èas programu drite¾a polychlórovaných
bifenylov obsahuje údaje pod¾a § 5 ods. 5. Ustanovenia
§ 6 ods. 4 a 6 a 10 platia rovnako.
TRETIA ÈAS
PÔSOBNOS ORGÁNOV TÁTNEJ SPRÁVY
ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA
A POVINNOSTI PRÁVNICKÝCH OSÔB A FYZICKÝCH
OSÔB V ODPADOVOM HOSPODÁRSTVE
Prvý oddiel
Pôsobnos orgánov tátnej správy odpadového
hospodárstva
§7
Ude¾ovanie súhlasu
(1) Orgány tátnej správy odpadového hospodárstva
ude¾ujú súhlas na
a) prevádzkovanie zariadenia na znekodòovanie odpadov okrem spa¾ovní odpadov a zariadení na spoluspa¾ovanie odpadov a vodných stavieb, v ktorých sa znekodòujú osobitné druhy kvapalných odpadov,14b)
b) znekodòovanie odpadov, na ktoré nebol daný súhlas pod¾a písmena a), okrem znekodòovania odpa14b

) Napríklad § 52 ods. 1 písm. e) a i) zákona è. 364/2004 Z. z.
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dov v spa¾ovniach a v zariadeniach na spoluspa¾ovanie odpadov,
c) prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov okrem spa¾ovní odpadov a zariadení na spoluspa¾ovanie odpadov a vodných stavieb, v ktorých sa
zhodnocujú osobitné druhy kvapalných odpadov, 14b)
d) prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov, ak ide
o zariadenia, na ktorých prevádzku nebol daný súhlas pod¾a písmen a) a c),
e) zmenu a rekontrukcie zariadení na zhodnocovanie
odpadov, znekodòovanie odpadov a zber odpadov
alebo ich èastí, na ktorých prevádzkovanie sa vydáva súhlas pod¾a tohto zákona, ak majú vplyv na nakladanie s odpadmi v zariadení,
f) vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na
znekodòovanie odpadov a zariadenia na zhodnocovanie nebezpeèných odpadov,
g) nakladanie s nebezpeènými odpadmi vrátane ich
prepravy, ak nie je súèasou súhlasu pod¾a iných
ustanovení tohto odseku, a to v prípade, ak drite¾
odpadu roène nakladá v súhrne s väèím mnostvom ako 100 kg alebo ak prepravca prepravuje
roène väèie mnostvo ako 100 kg nebezpeèných odpadov,
h) zhodnocovanie odpadov alebo znekodòovanie odpadov mobilným zariadením; v tom prípade sa ustanovenia písmen a) a c) nepouijú,
i) prvé uvedenie technológie na nakladanie s nebezpeènými odpadmi na trh v Slovenskej republike,
j) zhromaïovanie odpadov drite¾om odpadu bez
predchádzajúceho triedenia, ak vzh¾adom na následný spôsob ich zhodnocovania alebo znekodòovania nie je triedenie a oddelené zhromaïovanie
moné alebo úèelné,
k) uzavretie skládky odpadov alebo jej èasti, vykonanie
jej rekultivácie a jej následné monitorovanie,
l) zber alebo spracovanie starých vozidiel,
m) dekontamináciu,
n) znekodòovanie pouitých polychlórovaných bifenylov alebo kontaminovaných zariadení, ak nie je súèasou súhlasu pod¾a písmen a), b) alebo g),
o) znekodòovanie odpadov z výroby oxidu titanièitého
(§ 40b ods. 1),
p) odovzdávanie odpadov vhodných na vyuitie v domácnosti (§ 19 ods. 7),
r) zber alebo spracovanie odpadu z elektrozariadení.
(2) Súhlas pod¾a odseku 1 okrem súhlasu na dekontamináciu obsahuje
a) druh a kategóriu odpadov, a ak ide o súhlas pod¾a odseku 1 písm. a) a c), g), l), p) alebo r), aj mnostvo odpadov,
b) urèenie miesta nakladania s odpadmi alebo zberu
alebo spracovania starých vozidiel; to neplatí, ak ide
o súhlas pod¾a odseku 1 písm. h), i) alebo p),
c) spôsob nakladania s odpadmi, alebo ak ide o súhlas
pod¾a odseku 1 písm. p), úèel, na ktorý sa odpady
odovzdávajú,
d) èas, na ktorý sa súhlas ude¾uje,
e) pri zariadeniach na nakladanie s nebezpeènými odpadmi aj spôsob ukonèenia èinnosti zariadenia,
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f) ïalie podmienky výkonu èinnosti, na ktorú sa súhlas ude¾uje.
(3) Súhlas pod¾a odseku 1 písm. a), c), d), e), h), l) a r)
obsahuje okrem náleitostí pod¾a odseku 2 aj
a) technické poiadavky prevádzky zariadenia,
b) bezpeènostné opatrenia pri prevádzke zariadenia.
(4) Súhlas na prevádzkovanie skládky odpadov
okrem náleitostí pod¾a odsekov 2 a 3 ïalej obsahuje
a) triedu skládky odpadov,
b) podmienky prevádzkovania skládky odpadov, monitorovania skládky odpadov, postupov kontroly prevádzky skládky odpadov vrátane havarijného plánu,
c) parametre, ktoré sa majú mera, a látky, ktoré sa
majú analyzova v priesakových vodách a vo vzorkách z pozorovacích objektov,
d) schválenie projektovej dokumentácie na uzatvorenie skládky odpadov, jej rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení.
(5) Súhlas pod¾a odseku 1 písm. m) obsahuje
a) typ a poèet kontaminovaných zariadení alebo druh,
kategóriu a mnostvo pouitých polychlórovaných
bifenylov, ktoré sa budú dekontaminova,
b) urèenie miesta a spôsobu dekontaminácie,
c) èas, na ktorý sa súhlas ude¾uje, a spôsob ukonèenia
èinnosti zariadenia, ktorým sa dekontaminácia vykonáva,
d) ïalie podmienky výkonu èinnosti, na ktorú sa súhlas ude¾uje.
(6) Súhlas na znekodòovanie odpadu z výroby oxidu
titanièitého èinnosou pod¾a poloky D15, ukladaním
na skládku odpadov pod¾a poloky D1 alebo vstrekovaním do pôdy pod¾a poloky D3 uvedených v prílohe è. 3
mono vyda, len ak
a) odpad nemôe by znekodnený vhodnejím spôsobom,
b) hodnotenie vplyvu na ivotné prostredie14c) preukázalo, e znekodòovanie nebude ma iaden okamitý ani neskorí kodlivý vplyv na podzemné vody,
pôdu a ovzduie,
c) znekodòovanie nebude ma kodlivý vplyv na rekreaèné aktivity, abu surovín, rastliny a ivoèíchy,
lokality, miesta alebo územia osobitného vedeckého
významu14d) alebo iné oprávnené vyuívanie dotknutého územia.
(7) Súhlas na nakladanie s nebezpeènými odpadmi
vrátane súhlasu na znekodòovanie odpadov z výroby
oxidu titanièitého pod¾a odseku 1 písm. o) a súhlas na
dekontamináciu mono udeli len na urèitý èas, najviac
na tri roky.
(8) Platnos súhlasu pod¾a odseku 7 sa predåi, a to aj
opakovane, ak nedolo k zmene skutoèností, ktoré sú
rozhodujúce na vydanie súhlasu, a ak sa iados o pre14c
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dåenie súhlasu doruèí príslunému orgánu tátnej
správy odpadového hospodárstva najneskôr tri mesiace pred skonèením platnosti súhlasu.
(9) Ak navrhovaný spôsob nakladania s odpadmi
nie je v súlade s týmto zákonom a so veobecne záväznými právnymi predpismi vydanými na jeho vykonanie
alebo so záväznou èasou programu kraja, súhlas pod¾a odseku 1 sa neudelí alebo sa súhlas pod¾a odseku 8
nepredåi.
(10) Uzatvorenie skládky odpadov v súlade s odsekom 1 písm. k) overí prísluný obvodný úrad ivotného
prostredia vrátane vykonania miestnej obhliadky
a o uzatvorení skládky vydá potvrdenie.
§8
Autorizácia
(1) Autorizácia je udelenie oprávnenia podnikate¾ovi15)
na výkon èinností uvedených v odseku 3.
(2) Vykonáva èinnosti pod¾a odseku 3 môe za podmienok ustanovených týmto zákonom podnikate¾ len
na základe autorizácie udelenej ministerstvom, ak tento zákon neustanovuje inak.
(3) Autorizácia udelená ministerstvom sa vyaduje
na
a) zhodnocovanie alebo znekodòovanie opotrebovaných batérií a akumulátorov (§ 41),
b) zhodnocovanie alebo znekodòovanie odpadových
olejov (§ 42),
c) spracovanie starých vozidiel (§ 49 a 54),
d) spracovanie odpadu z elektrických a elektronických
zariadení (§ 54) a.
(4) Ministerstvo môe autorizáciu udeli jednotlivo na
kadú èinnos alebo spolu na viac èinností.
§9
Podmienky udelenia autorizácie
(1) Podmienkou udelenia autorizácie fyzickej
osobe-podnikate¾ovi je
a) bezúhonnos,
b) trvalý pobyt16) na území Slovenskej republiky alebo
bydlisko v niektorom z èlenských tátov Európskych
spoloèenstiev alebo v táte, ktorý je súèasou Európskeho hospodárskeho priestoru (ïalej len èlenský
tát),
c) ustanovenie odborne spôsobilej osoby, ak òou nie je
sám iadate¾ o udelenie autorizácie alebo jeho zodpovedný zástupca,17)
d) technické, materiálne a personálne zabezpeèenie výkonu poadovanej èinnosti.

) Zákon è. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na ivotné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
) Napríklad § 16 a 17 zákona è. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu, § 31 zákona è. 364/2004 Z. z. v znení zákona è. 230/2005 Z. z.,
§ 18 a 26 zákona è. 543/2002 Z. z. v znení zákona è. 525/2003 Z. z.
15
) § 2 ods. 2 písm. b) Obchodného zákonníka.
16
) Zákon è. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu obèanov Slovenskej republiky a registri obyvate¾ov Slovenskej republiky v znení neskorích
predpisov.
Zákon è. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
17
) § 11 a 12 zákona è. 455/1991 Zb. v znení neskorích predpisov.

14d
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(2) Podmienkou udelenia autorizácie právnickej
osobe-podnikate¾ovi je
a) bezúhonnos tatutárneho orgánu alebo jeho èlenov,
b) sídlo alebo organizaèná zloka na území Slovenskej
republiky alebo v niektorom z èlenských tátov,
c) ustanovenie odborne spôsobilej osoby,
d) technické, materiálne a personálne zabezpeèenie výkonu poadovanej èinnosti.
(3) Za bezúhonného sa na úèely tohto zákona povauje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za úmyselný
trestný èin alebo trestný èin, pri ktorom dôjde k ohrozeniu ivota ¾udí alebo ivotného prostredia.18)
(4) Technické, materiálne a personálne zabezpeèenie
èinnosti, na ktorú sa ude¾uje autorizácia, sa preukazuje odborným posudkom osoby oprávnenej na jeho vydanie pod¾a tohto zákona (§ 76).
(5) Pri autorizácii pod¾a § 8 ods. 3 písm. b), v rámci
ktorej sa vykonáva regenerácia odpadových olejov (§ 42
ods. 2) alebo ich zhodnocovanie vyuitím ako palivo
pod¾a poloky R1 prílohy è. 2, je súèasou technického,
materiálneho a personálneho zabezpeèenia aj zabezpeèenie opatrení na ochranu ivotného prostredia a zdravia ¾udí a zabezpeèenie pouitia technológie zodpovedajúcej úrovni najlepej dostupnej technológie; ak ide
o zariadenia povolené a prevádzkované pod¾a osobitného predpisu, musí pouitá technológia zodpoveda
úrovni najlepej dostupnej techniky;18a) ak ide o regeneráciu odpadových olejov obsahujúcich polychlórované
bifenyly, súèasou technického, materiálneho a personálneho zabezpeèenia je aj zabezpeèenie postupu
umoòujúceho úplné odstránenie polychlórovaných
bifenylov z regenerovaných olejov alebo zníenie ich obsahu na najviac 0,005 percenta hmotnosti.
§ 10
Obsah iadosti o udelenie autorizácie
(1) Fyzická osoba-podnikate¾ v iadosti o udelenie
autorizácie uvedie
a) obchodné meno a miesto podnikania,
b) meno a priezvisko, dátum narodenia a trvalý pobyt
(ïalej len osobné údaje); ak bol ustanovený zodpovedný zástupca,17) uvedie aj jeho osobné údaje,
c) èinnos a druhy odpadov, pre ktoré iada o udelenie
autorizácie,
d) èas, na ktorý iada udelenie autorizácie,
e) identifikaèné èíslo (IÈO),
f) osobné údaje ustanovenej odborne spôsobilej osoby
(§ 11), èíslo osvedèenia o odbornej spôsobilosti a údaje o jej pracovnoprávnom vzahu alebo inom právnom
vzahu k iadate¾ovi19) o udelenie autorizácie,
g) technické, materiálne a personálne predpoklady zabezpeèenia výkonu poadovanej èinnosti.
(2) K iadosti pod¾a odseku 1 sa priloí
18
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a) výpis z registra trestov iadate¾a o udelenie autorizácie nie starí ako tri mesiace,
b) oprávnenie na podnikanie na èinnosti a druhy odpadov, pre ktoré sa iada o udelenie autorizácie, a výpis
zo ivnostenského registra alebo obchodného registra nie starí ako 30 dní,
c) doklad o pracovnoprávnom vzahu alebo inom právnom vzahu odborne spôsobilej osoby k iadate¾ovi19) o udelenie autorizácie,
d) odborný posudok v zmysle § 9 ods. 4.
(3) Právnická osoba-podnikate¾ v iadosti o udelenie
autorizácie uvedie
a) obchodné meno a sídlo,
b) osobné údaje osôb, ktoré sú tatutárnym orgánom
iadate¾a o udelenie autorizácie alebo ktoré sú jeho
èlenmi; ak bol ustanovený zodpovedný zástupca,17)
uvedie aj jeho osobné údaje,
c) èinnos a druhy odpadov, pre ktoré iada o udelenie
autorizácie,
d) èas, na ktorý iada udelenie autorizácie,
e) identifikaèné èíslo (IÈO),
f) osobné údaje ustanovenej odborne spôsobilej osoby
(§ 11), èíslo osvedèenia o odbornej spôsobilosti
a údaje o jej pracovnoprávnom vzahu alebo inom
právnom vzahu k iadate¾ovi,19)
g) technické, materiálne a personálne predpoklady zabezpeèenia výkonu poadovanej èinnosti.
(4) K iadosti pod¾a odseku 3 sa priloí
a) výpis z registra trestov tatutárneho orgánu iadate¾a o udelenie autorizácie alebo jeho èlenov nie starí
ako tri mesiace,
b) oprávnenie na podnikanie na èinnosti a druhy odpadov, pre ktoré sa iada o udelenie autorizácie, a výpis
z obchodného registra nie starí ako 30 dní,
c) doklad o pracovnoprávnom vzahu alebo inom právnom vzahu odborne spôsobilej osoby k iadate¾ovi19) o udelenie autorizácie,
d) odborný posudok pod¾a § 9 ods. 4.
§ 11
Odborne spôsobilá osoba
(1) Odborne spôsobilá osoba zodpovedá za odborné
prevádzkovanie èinnosti, na ktorú bola udelená autorizácia.
(2) Za odborne spôsobilú osobu mono ustanovi fyzickú osobu, ktorá
a) je bezúhonná (§ 9 ods. 3),
b) má vysokokolské vzdelanie prvého alebo druhého
stupòa technického smeru alebo prírodovedného
smeru a najmenej tri roky praxe v oblasti nakladania
s odpadmi alebo má stredokolské vzdelanie technického smeru ukonèené maturitou a najmenej pä
rokov praxe v oblasti nakladania s odpadmi, alebo
má vysokokolské vzdelanie a najmenej es rokov
praxe v oblasti nakladania s odpadmi, alebo má stredokolské vzdelanie ukonèené maturitou a najme-

) Trestný zákon.
) § 5 zákona è. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole zneèisovania ivotného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
19
) Napríklad § 42 Zákonníka práce, § 566 a 577 Obchodného zákonníka a § 724 Obèianskeho zákonníka v znení zákona è. 509/1991 Zb.
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nej desa rokov praxe v oblasti nakladania s odpadmi,
c) úspene vykonala skúku pod¾a odseku 3.

(4) Drite¾ autorizácie je povinný ministerstvu oznámi kadú zmenu údajov uvedených v rozhodnutí
o udelení autorizácie, a to do 15 dní od vzniku zmeny.

(3) Predmetom skúky je overenie súhrnu teoretických vedomostí a znalostí veobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich odpadové hospodárstvo
a ostatných súvisiacich veobecne záväzných právnych
predpisov12) a súvisiacich slovenských technických noriem. Skúku zabezpeèuje ministerstvo.

(5) Drite¾ autorizácie môe poiada o jej predåenie
najneskôr es mesiacov pred uplynutím èasu, na ktorý bola udelená. V iadosti o predåenie autorizácie sa
uvedú dôvody iadosti a priloí sa odborný posudok
pod¾a odseku 3.

(4) Odbornú spôsobilos potvrdí ministerstvo vydaním osvedèenia o odbornej spôsobilosti.
(5) Ministerstvo vedie register odborne spôsobilých
osôb.
§ 12
iados o udelenie autorizácie podáva podnikate¾ ministerstvu.
§ 13
Udelenie autorizácie, predåenie autorizácie
a zmena autorizácie
(1) Rozhodnutie o udelení autorizácie fyzickej
osobe-podnikate¾ovi obsahuje
a) jej obchodné meno a miesto podnikania,
b) osobné údaje fyzickej osoby a jej zodpovedného zástupcu, ak bol ustanovený, a osobné údaje o odborne spôsobilej osobe (§ 11),
c) èinnosti a druhy odpadov, na ktoré sa ude¾uje autorizácia,
d) èas, na ktorý sa autorizácia ude¾uje,
e) dátum zaèatia vykonávania autorizovanej èinnosti,
f) spôsob a postupy vykonávania autorizovanej èinnosti.
(2) Rozhodnutie o udelení autorizácie právnickej
osobe-podnikate¾ovi obsahuje
a) jej obchodné meno a sídlo,
b) osobné údaje osôb, ktoré sú tatutárnym orgánom
alebo jeho èlenmi, osobné údaje jej zodpovedného
zástupcu, ak bol ustanovený, ako aj osobné údaje
o odborne spôsobilej osobe (§ 11),
c) èinnosti a druhy odpadov, na ktoré sa ude¾uje autorizácia,
d) èas, na ktorý sa autorizácia ude¾uje,
e) dátum zaèatia vykonávania autorizovanej èinnosti,
f) spôsob a postupy vykonávania autorizovanej èinnosti.
(3) Osoba, ktorá je drite¾om autorizácie, musí raz za
tri roky zabezpeèi odborný posudok oprávnenej osoby
o stave plnenia technických poiadaviek ustanovených
týmto zákonom a ïalími veobecne záväznými právnymi predpismi na ochranu ivotného prostredia, ako
aj o stave plnenia podmienok a poiadaviek ustanovených v rozhodnutí o udelení autorizácie pri výkone èinnosti, na ktorú bola autorizácia udelená. Kópiu odborného posudku zale ministerstvu do 14 dní od jeho
prijatia od oprávnenej osoby.
20

(6) Autorizáciu mono predåi najviac v rozsahu,
v akom bola udelená.
(7) Ministerstvo vedie register osôb, ktorým bola
udelená autorizácia.
(8) Autorizácia má platnos na celom území Slovenskej republiky.
(9) Ministerstvo môe na základe oznámenia pod¾a
odseku 4 alebo z vlastného podnetu, ak o to drite¾
autorizácie poiada, rozhodnutie o udelení autorizácie
zmeni.
(10) Ministerstvo na základe oznámenia pod¾a odseku 4 alebo z vlastného podnetu rozhodnutie o udelení
autorizácie zmení, ak
a) ide o zmenu obchodného mena, sídla, miesta podnikania alebo osobných údajov uvedených v rozhodnutí o udelení autorizácie a tieto údaje nie sú v súlade so skutoèným stavom,
b) drite¾ autorizácie poiada o zúenie rozsahu èinností, na ktorých výkon mu bola udelená autorizácia, alebo
c) z oznámených alebo inak zistených skutoèností je
preukázané, e drite¾ autorizácie prestal spåòa niektorú z podmienok na udelenie autorizácie.
§ 14
Zánik autorizácie, zruenie autorizácie
a pozastavenie výkonu èinnosti
(1) Autorizácia zaniká
a) smrou fyzickej osoby-podnikate¾a, ktorá je drite¾om autorizácie, alebo jej vyhlásením za màtveho, ak
vo výkone autorizovanej èinnosti nepokraèuje ustanovený správca dedièstva20) alebo dediè za podmienok pod¾a odsekov 2 a 3,
b) zánikom právnickej osoby, ktorá je drite¾om autorizácie,
c) rozhodnutím ministerstva o zruení autorizácie,
d) uplynutím èasu, na ktorý bola udelená,
e) zruením konkurzu vyhláseného na drite¾a autorizácie po splnení rozvrhového uznesenia alebo zruením konkurzu z dôvodu, e majetok drite¾a autorizácie nepostaèuje na úhradu výdavkov a odmeny
správcu konkurznej podstaty, alebo zamietnutím
návrhu na vyhlásenie konkurzu na drite¾a autorizácie pre nedostatok majetku.
(2) Ak v prípade smrti fyzickej osoby, ktorá bola drite¾om autorizácie a ktorá nemala ustanoveného zodpovedného zástupcu, nebude ustanovený správca dedièstva, ministerstvo rozhodne o pozastavení výkonu

) § 175e Obèianskeho súdneho poriadku v znení zákona è. 263/1992 Zb.
§ 13 zákona è. 455/1991 Zb. v znení neskorích predpisov.
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èinností, na ktoré bola udelená autorizácia, a do skonèenia konania o prejednanie dedièstva.

základe ktorej mu vzniká povinnos registrácie; podnikate¾ovi vydá o tom potvrdenie.

(3) Ak chce dediè pokraèova vo vykonávaní prác, na
ktoré bola udelená autorizácia, je povinný predloi ministerstvu do 30 dní od ukonèenia konania o dedièstve
právoplatný doklad o tom, e je dedièom, a oznámi ministerstvu údaje pod¾a § 10.

(4) Obvodný úrad ivotného prostredia vedie zoznam
registrovaných osôb pod¾a odsekov 1 a 2.

(4) Ministerstvo zruí autorizáciu, ak
a) osoba, ktorá je drite¾om autorizácie, o to poiada,
b) dediè nepostupuje pod¾a odseku 3,
c) ustanovená odborne spôsobilá osoba prestane spåòa poiadavku odbornej spôsobilosti,
d) ten, kto je drite¾om autorizácie, prestane spåòa
niektorú z podmienok jej udelenia,
e) drite¾ autorizácie nezaèal vykonáva autorizovanú
èinnos v lehote do iestich mesiacov od dátumu zaèatia vykonávania autorizovanej èinnosti uvedeného
v rozhodnutí o udelení autorizácie.

Vyjadrenie

(5) Ministerstvo môe zrui autorizáciu, ak drite¾
autorizácie opätovne alebo závaným spôsobom poruil povinnosti ustanovené týmto zákonom alebo veobecne záväznými právnymi predpismi vydanými na
jeho vykonanie; za opätovné poruenie sa povauje aj
nezaslanie odborného posudku pod¾a § 13 ods. 3 v náhradnej lehote urèenej ministerstvom.
§ 15
Registrácia
(1) Podnikate¾, ktorý vykonáva zber alebo prepravu
odpadov ako svoj predmet podnikania, je povinný v lehote do 14 dní od zaèatia výkonu tejto èinnosti sa zaregistrova na obvodnom úrade ivotného prostredia
v mieste svojho sídla alebo miesta podnikania; to neplatí, ak je na vykonávanie zberu alebo prepravy odpadov potrebný súhlas pod¾a § 7 ods. 1 alebo autorizácia
pod¾a § 8 ods. 3.
(2) Povinnos pod¾a odseku 1 sa vzahuje aj na podnikate¾a, ktorý zariadi, obstará alebo vykoná21) pre tretiu
osobu alebo na jej úèet znekodnenie odpadov alebo
zhodnotenie odpadov, ak túto èinnos nevykonáva ako
súèas èinnosti, na ktorú mu bol udelený súhlas pod¾a
§ 7 ods. 1 alebo autorizácia pod¾a § 8 ods. 3.
(3) Obvodný úrad ivotného prostredia vykoná registráciu pod¾a odsekov 1 a 2 na základe písomného oznámenia podnikate¾a o zaèatí vykonávania èinnosti, na
21

)
)
23
)
24
)
24a
)
24b
)
25
)
22

25a

25b

)

)
)
25d
)
25c

§ 16

(1) Orgány tátnej správy odpadového hospodárstva
dávajú vyjadrenie k
a) zriadeniu spa¾ovne odpadov alebo zariadenia na
spoluspa¾ovanie odpadov, alebo k ich zmenám ako
podklad na udelenie súhlasu pod¾a osobitného
predpisu,22)
b) výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva,
a to
1. k dokumentácii v územnom konaní,23)
2. k projektovej dokumentácii v stavebnom konaní,24) ak sa neuskutoènilo územné konanie,
3. k navrhovanému spôsobu nakladania s odpadom
v konaní o odstránení stavby,24a)
4. k dokumentácii v konaní o povolení terénnych
úprav,24b) ak sa pri ich uskutoèòovaní predpokladá pouitie stavebného odpadu a odpadu z demolácie pod¾a § 40c ods. 1,
c) pripravovaným zmenám výroby súvisiacej so zmenou nakladania s odpadmi,
d) prepusteniu odpadov, ktoré vznikli pri spracovaní
dovezeného materiálu v colnom reime aktívneho
zu¾achovacieho styku, do colného reimu vo¾ný
obeh v Slovenskej republike,25)
e) dokumentácii alebo plánu likvidácie banských diel
a lomov a k plánu likvidácie starých banských diel
predkladaných v konaní o povolení banskej èinnosti,25a) ak sa pri likvidácii banských diel alebo starých
banských diel plánuje pouitie odpadu,
f) územnoplánovacej dokumentácii pri jej prerokovaní.25b)
(2) Orgán tátnej správy odpadového hospodárstva
má v konaniach uvedených v odseku 1 písm. b) postavenie dotknutého orgánu; vyjadrenia, ktoré sú výsledkom uvedených konaní, sa v prípadoch konania pod¾a
osobitného predpisu25c) povaujú za záväzné stanovisko.25d)

Napríklad § 566 a 577 Obchodného zákonníka a § 724 a 741 Obèianskeho zákonníka v znení zákona è. 509/1991 Zb.
§ 23 ods. 2 a 10 zákona è. 478/2002 Z. z. v znení zákona è. 525/2003 Z. z.
§ 32 a 42 zákona è. 50/1976 Zb. v znení neskorích predpisov.
§ 60 a 65 zákona è. 50/1976 Zb. v znení neskorích predpisov.
§ 88 zákona è. 50/1976 Zb. v znení zákona è. 237/2000 Z. z.
§ 71 ods. 1 písm. a) zákona è. 50/1976 Zb.
Nariadenie Rady (EHS) è. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Európskeho spoloèenstva (Ú. v. ES L 302,
19. 10. 1992) v platnom znení.
Zákon è. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
§ 6 ods. 2 písm. b), d) a f) vyhláky Slovenského banského úradu è. 89/1988 Zb. o racionálnom vyuívaní výhradných loísk, o povo¾ovaní a ohlasovaní banskej èinnosti a ohlasovaní èinnosti vykonávanej banským spôsobom.
§ 20 a 23 zákona è. 50/1976 Zb. v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 50/1976 Zb. v znení neskorích predpisov.
§ 140b zákona è. 50/1976 Zb. v znení zákona è. 479/2005 Z. z.
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§ 17
Spoloèné ustanovenie
Ak má by súhlas pod¾a § 7 alebo vyjadrenie pod¾a
§ 16 ods. 1 podkladom na vydanie rozhodnutia o stavbe, zariadení alebo èinnosti pod¾a iného zákona, orgán
tátnej správy vydávajúci takéto rozhodnutie môe rozhodnutie vyda a po oboznámení sa s obsahom súhlasu alebo vyjadrenia pod¾a tohto zákona.
DRUHÝ ODDIEL
POVINNOSTI PRÁVNICKÝCH OSÔB
A FYZICKÝCH OSÔB
§ 18
Spoloèné ustanovenia
(1) Kadý je povinný naklada s odpadmi alebo inak
s nimi zaobchádza v súlade s týmto zákonom; ten,
komu vyplývajú z rozhodnutia alebo povolenia vydaného na základe tohto zákona povinnosti, je povinný naklada s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádza aj
v súlade s týmto rozhodnutím alebo povolením. Pri nakladaní s odpadmi alebo inom zaobchádzaní s nimi je
kadý povinný chráni zdravie ¾udí a ivotné prostredie.
(2) Pre nakladanie s odpadmi sa odpady zaraïujú
pod¾a Katalógu odpadov [§ 68 ods. 3 písm. e)].
(3) Zakazuje sa
a) uloi alebo ponecha odpad na inom mieste ako na
mieste na to urèenom v súlade s týmto zákonom,
b) znekodni odpad alebo zhodnoti odpad inak ako
v súlade s týmto zákonom,
c) znekodni odpad vypúaním a vhadzovaním do
vodného recipienta okrem morí a oceánov pod¾a poloky D6 a znekodòovanie odpadov èinnosami
pod¾a poloiek D4 a D7 uvedených v prílohe è. 3,
d) vykonáva nedovolenú prepravu odpadov pod¾a
tvrtej èasti zákona,
e) vykonáva bez súhlasu pod¾a § 7 alebo v rozpore
s ním èinnos, na ktorú sa súhlas pod¾a § 7 vyaduje,
f) prevádzkova po 31. decembri 2008 skládku odpadov pod¾a § 81 ods. 4 písm. b) druhého bodu, ktorá
nespåòa vetky poiadavky na skládky odpadov pod¾a tohto zákona a veobecne záväzných právnych
predpisov vydaných na jeho vykonanie,
g) vykonáva skládkovanie
1. kvapalných odpadov,
2. odpadov, ktoré sú v podmienkach skládky výbuné, korozívne, okyslièujúce, vysoko hor¾avé alebo
hor¾avé,
3. infekèných odpadov zo zdravotníckych a veterinárnych zariadení,
4. opotrebovaných pneumatík a drvených opotrebovaných pneumatík okrem pneumatík, ktoré mono poui ako kontrukèný materiál pri budovaní
skládky, pneumatík z bicyklov a pneumatík s väèím vonkajím priemerom ako 1400 mm,
5. odpadov, ktorých obsah kodlivých látok presahuje hranièné hodnoty koncentrácie pod¾a prílohy è. 5,
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h) riedi alebo zmieava odpady s cie¾om dosiahnu
hranièné hodnoty koncentrácie kodlivých látok
pod¾a prílohy è. 5,
i) odde¾ova polychlórované bifenyly alebo pouité polychlórované bifenyly od ostatných látok alebo odpadov na úèel ich opätovného pouitia,
j) dopåòa transformátory polychlórovanými bifenylmi,
k) spa¾ova polychlórované bifenyly alebo pouité polychlórované bifenyly na lodiach,
l) uvádza na trh vozidlá (§ 49 ods. 4) obsahujúce materiály a súèiastky, ktoré obsahujú olovo, kadmium,
ortu alebo esmocný chróm okrem ustanovených
prípadov [§ 68 ods. 3 písm. p)],
m) znekodòova biologicky rozloite¾ný odpad zo záhrad a z parkov vrátane odpadu z cintorínov a z ïalej zelene na pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb a obèianskych zdruení, ak sú súèasou
komunálneho odpadu,
n) znekodòova odpad z výroby oxidu titanièitého
vstrekovaním do pôdy pod¾a poloky D3 uvedenej
v prílohe è. 3 na pôde tvoriacej po¾nohospodársky
pôdny fond.
(4) Ak nie je v tomto zákone ustanovené inak, náklady na èinnosti smerujúce k znekodòovaniu odpadov
a náklady na znekodòovanie odpadov znáa drite¾
odpadu, pre ktorého sa znekodòovanie odpadu vrátane zberu a úpravy odpadu vykonáva; ak takýto drite¾
odpadu nie je známy, znáa ich posledný známy drite¾
odpadu alebo výrobca, z ktorého výroby odpad pochádza.
(5) Ak je drite¾ odpadu pod¾a odseku 4 známy, ale
nezdriava sa na území Slovenskej republiky, zabezpeèí znekodnenie odpadu obvodný úrad ivotného prostredia, na ktorého území sa odpad nachádza, na náklady drite¾a odpadu.
(6) Ak vlastník, správca alebo nájomca nehnute¾nosti
zistí, e na jeho nehnute¾nosti bol umiestnený odpad
v rozpore s týmto zákonom, je povinný to oznámi bezodkladne obvodnému úradu ivotného prostredia
a obci, v ktorých územnom obvode sa nehnute¾nos nachádza.
(7) Obvodný úrad ivotného prostredia na základe
oznámenia pod¾a odseku 6, z vlastného podnetu alebo
z podnetu iného orgánu tátnej správy alebo obce poiada Policajný zbor o zistenie osoby zodpovednej za
umiestnenie odpadu na nehnute¾nosti v rozpore s týmto zákonom; takto zistená osoba je povinná zabezpeèi
zhodnotenie odpadu alebo znekodnenie odpadu na
vlastné náklady. Ak ide o komunálne odpady alebo
drobné stavebné odpady, zistená osoba je povinná na
vlastné náklady zabezpeèi ich zhodnotenie alebo znekodnenie osobou, ktorá má na túto èinnos uzatvorenú zmluvu s obcou pod¾a § 39 ods. 7, alebo obcou, ak
túto èinnos obec zabezpeèuje sama.
(8) Ak sa pod¾a odseku 7 nezistí osoba zodpovedná za
umiestnenie odpadu na nehnute¾nosti v rozpore s týmto zákonom, obvodný úrad ivotného prostredia zaène
konanie na zistenie, èi vlastník, správca alebo nájomca
tejto nehnute¾nosti
a) je pôvodcom odpadu,
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b) neurobil vetky opatrenia na ochranu svojej nehnute¾nosti, ktoré je povinný vykona pod¾a osobitných
predpisov,26) alebo nesplnil povinnosti pod¾a rozhodnutia súdu,27) alebo
c) mal z tohto uloenia odpadu majetkový alebo iný
prospech.
(9) Ak sa v konaní pod¾a odseku 8 preukáe vlastníkovi, správcovi alebo nájomcovi nehnute¾nosti, na ktorej bol umiestnený odpad v rozpore s týmto zákonom,
niektorá zo skutoèností uvedených v odseku 8 písm. a)
a c), prejde povinnos zabezpeèi zhodnotenie odpadu
alebo znekodnenie odpadu na tohto vlastníka, správcu alebo nájomcu nehnute¾nosti; odsek 7 druhá veta
platí rovnako.
(10) Ak sa pod¾a odseku 7 nezistí osoba zodpovedná
za umiestnenie odpadu na nehnute¾nosti v rozpore
s týmto zákonom alebo sa v konaní pod¾a odseku 8 nepreukáe niektorá zo skutoèností uvedená v odseku 8
písm. a) a c), zabezpeèí zhodnotenie odpadu alebo
znekodnenie odpadu na vlastné náklady prísluný obvodný úrad ivotného prostredia; ak ide o komunálne
odpady alebo drobné stavebné odpady, zhodnotenie
alebo znekodnenie na vlastné náklady zabezpeèí obec,
na ktorej území boli tieto odpady umiestnené v rozpore
s týmto zákonom.
(11) Kto zabezpeèil zhodnotenie odpadu alebo znekodnenie odpadu v súlade s odsekom 9 alebo 10, má
nárok na náhradu vynaloených nákladov voèi osobe,
ktorá je zodpovedná za uloenie odpadu na nehnute¾nosti v rozpore s týmto zákonom.
(12) Odpad urèený na zhodnotenie je druhotnou surovinou; nakladá sa s ním ako s odpadom a do zaèatia
jeho zhodnocovania èinnosami R1 a R 12 pod¾a prílohy è. 2.
§ 19
Povinnosti drite¾a odpadu
(1) Drite¾ odpadu je povinný
a) zaraïova odpady pod¾a Katalógu odpadov [§ 68
ods. 3 písm. e)],
b) zhromaïova odpady utriedené pod¾a druhov odpadov a zabezpeèi ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným neiaducim únikom,
c) zhromaïova oddelene nebezpeèné odpady pod¾a
ich druhov, oznaèova ich urèeným spôsobom a naklada s nimi v súlade s týmto zákonom a osobitnými
predpismi,28)
d) zhodnocova odpady pri svojej èinnosti; odpad takto
nevyuitý ponúknu na zhodnotenie inému,
e) zabezpeèova znekodnenie odpadov, ak nie je moné alebo úèelné zabezpeèi ich zhodnotenie,
f) odovzda odpady len osobe oprávnenej naklada
26
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s odpadmi pod¾a tohto zákona, ak nezabezpeèuje ich
zhodnotenie alebo znekodnenie sám,
g) vies a uchováva evidenciu o druhoch a mnostve
odpadov, s ktorými nakladá, a o ich zhodnotení
a znekodnení,
h) ohlasova ustanovené údaje z evidencie príslunému orgánu tátnej správy odpadového hospodárstva; v prípade komunálnych odpadov len vtedy, ak
nebolo súèasou tatistického hlásenia povolenie na
jeho sprístupnenie,
i) umoni orgánom tátneho dozoru v odpadovom hospodárstve (§ 73) prístup do stavieb, priestorov a zariadení, odoberanie vzoriek odpadov a na ich vyiadanie
predloi dokumentáciu a poskytnú pravdivé a úplné informácie súvisiace s odpadovým hospodárstvom; ustanovenia osobitného predpisu týmto nie
sú dotknuté,29)
j) predloi na vyiadanie prechádzajúceho drite¾a
odpadu doklady preukazujúce spôsob nakladania
s odpadmi,
k) vykona opatrenia na nápravu uloené orgánom
tátneho dozoru v odpadovom hospodárstve (§ 73),
l) zabezpeèi na základe vyjadrenia prísluného orgánu tátnej správy odpadového hospodárstva zhodnotenie odpadov, ktoré vznikli pri spracovate¾skej
operácii v colnom reime aktívny zu¾achovací
styk,25) alebo ich vývoz pod¾a tvrtej èasti tohto zákona,
m) zabezpeèi analytickú kontrolu odpadov v ustanovenom rozsahu,
n) na iados ministerstva, krajského úradu ivotného
prostredia, obvodného úradu ivotného prostredia
alebo nimi poverenej osoby bezplatne poskytnú informácie potrebné na vypracovanie a aktualizáciu
programu.
(2) Pôvodca odpadu a obec sú okrem povinností pod¾a
odseku 1 povinní vypracova a dodriava schválený
program pod¾a § 6.
(3) Kto vykonáva zber odpadov vrátane ich výkupu je
okrem povinností pod¾a odseku 1 povinný
a) zverejòova druhy zbieraných odpadov a podmienky
zberu odpadov,
b) vyadova preukazovanie osobných údajov fyzickej
osoby alebo zodpovedného zástupcu právnickej osoby, obchodné meno a miesto podnikania fyzickej
osoby-podnikate¾a alebo obchodné meno a sídlo
právnickej osoby, od ktorých sa preberajú farebné
kovy alebo iný odpad [§ 68 ods. 3 písm. n)]; bez preukázania vyiadaných údajov nemono odpad prevzia ani vykúpi,
c) vies a uchováva evidenciu o osobách pod¾a písmena b), ako aj o druhoch a mnostve odpadov od nich
prevzatých alebo vykúpených,
d) farebné kovy alebo iný kovový odpad pochádzajúci
zo súèiastok a èastí zariadení z ko¾ajových vedení,

) Napríklad § 25 ods. 4 vyhláky Slovenského úradu bezpeènosti práce è. 59/1982 Zb., ktorou sa urèujú základné poiadavky na zaistenie bezpeènosti práce a technických zariadení, § 11 a 65 vyhláky Slovenského úradu bezpeènosti práce a Slovenského banského úradu
è. 374/1990 Zb. o bezpeènosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach.
27
) § 127 ods. 2 Obèianskeho zákonníka v znení zákona è. 509/1991 Zb.
28
) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 272/1994 Z. z., § 21 zákona è. 541/2004 Z. z., vyhláka è. 12/2001 Z. z.
29
) Zákon è. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutoèností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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zabezpeèovacej a oznamovacej techniky, ko¾ajových
vozidiel a výstroja tratí alebo javiace znaky, e z takýchto zariadení pochádzajú, vykupova iba od prevádzkovate¾ov dráh a podnikate¾ských subjektov
pracujúcich s nimi na zmluvnom základe,
e) farebné kovy alebo iný kovový odpad pozostávajúci
z dopravných znaèiek a dopravných zariadení, z kanalizaèných poklopov, krytov kanalizaèných vpustí,
zvodidiel, alebo javiaci znaky, e z nich pochádza,
vykupova iba od správcov pozemných komunikácií
a podnikate¾ských subjektov pracujúcich s nimi na
zmluvnom základe.
(4) Ak fyzická osoba, ktorá nie je podnikate¾om, nakladá alebo inak zaobchádza s inými ako komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, vzahujú sa
na òu rovnako ustanovenia odseku 1 písm. b), f), k)
a m) a primerane ustanovenie odseku 1 písm. i).
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§ 20
Povinnosti pri preprave nebezpeèných odpadov
na území Slovenskej republiky
(1) Ten, kto uzatvoril s dopravcom zmluvu, ktorej predmetom je preprava nebezpeèných odpadov30b) (ïalej len
odosielate¾ nebezpeèných odpadov), je povinný
a) zabezpeèi prepravu nebezpeèných odpadov v súlade s týmto zákonom a v prípade, e sa na prepravu
nebezpeèných odpadov vyaduje súhlas pod¾a § 7, aj
v súlade s týmto súhlasom,
b) vykona prepravu nebezpeèných odpadov dopravnými prostriedkami, ktoré vyhovujú ustanoveniam
veobecne záväzných právnych predpisov o preprave nebezpeèných vecí;31) ak nevykonáva prepravu
sám, je povinný zabezpeèi ju u dopravcu oprávneného pod¾a osobitných predpisov.32)

(7) Drite¾ odpadu, ktorému bol vydaný súhlas pod¾a
§ 7 ods. 1 písm. p), je oprávnený odovzda odpad aj inej
osobe ako osobe uvedenej v odseku 1 písm. f), ak ide
o odpad vhodný na vyuitie v domácnosti ako materiál,
palivo alebo iná vec urèená na koneènú spotrebu
okrem nebezpeèného odpadu a odpadu uvedeného
v § 43 a 54a; koneènou spotrebou sa rozumie spotreba,
v dôsledku ktorej vznikne komunálny odpad. Pri
takomto postupe sa na drite¾a odpadov nevzahujú
povinnosti pod¾a odseku 1 písm. d) a f). Ustanovenia
osobitných predpisov30a) nie sú postupom pod¾a tohto
odseku dotknuté.

(2) Odosielate¾ nebezpeèných odpadov a ten, komu
sú pod¾a zmluvy uvedenej v odseku 1 nebezpeèné odpady urèené (ïalej len príjemca nebezpeèných odpadov)
sú povinní
a) vies a uchováva evidenciu o prepravovaných nebezpeèných odpadoch,
b) ohlasova ustanovené údaje z evidencie pod¾a písmena a) obvodnému úradu ivotného prostredia príslunému pod¾a sídla alebo miesta podnikania odosielate¾a nebezpeèných odpadov a príjemcu nebezpeèných
odpadov; v prípade, e súhlas na prepravu nebezpeèných odpadov vydal krajský úrad ivotného prostredia, aj tomuto úradu,
c) umoni orgánom tátneho dozoru v odpadovom
hospodárstve (§ 73) kontrolu nakladania s odpadmi
v priebehu prepravy; na ich vyiadanie predloi dokumentáciu33) a poskytnú pravdivé a úplné informácie súvisiace s odpadovým hospodárstvom,
d) vykona opatrenie na nápravu uloené orgánom
tátneho dozoru v odpadovom hospodárstve (§ 73).

(8) Osoba, ktorej bol odovzdaný odpad pod¾a odseku 7,
je povinná s ním zaobchádza spôsobom a na úèel pod¾a odseku 7; po jeho prevzatí od drite¾a odpadu pod¾a
odseku 7 sa táto vec nepovauje za odpad.

(3) Odosielate¾ nebezpeèných odpadov, príjemca nebezpeèných odpadov a dopravca sú pri preprave nebezpeèných odpadov povinní potvrdi sprievodný list nebezpeèných odpadov [§ 68 ods. 3 písm. f)].

(9) Plnenie povinností drite¾a odpadu pre odpady
vznikajúce pri servisných prácach, èistiacich prácach
alebo udriavacích prácach vykonávaných v sídle alebo
mieste podnikania, organizaènej zloke alebo inom
mieste pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej
osoby-podnikate¾a, pre ktorú sa tieto práce vykonávajú, je povinná zabezpeèi táto právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikate¾.

(4) Príjemca nebezpeèných odpadov je povinný zasla
sprievodný list nebezpeèných odpadov potvrdený pod¾a
odseku 3 odosielate¾ovi nebezpeèných odpadov, obvodnému úradu ivotného prostredia príslunému pod¾a
sídla alebo miesta podnikania odosielate¾a nebezpeèných odpadov a príjemcu nebezpeèných odpadov a v prípade, e súhlas na prepravu nebezpeèných odpadov vydal krajský úrad ivotného prostredia, aj tomuto úradu.

(5) Na fyzické osoby, ktoré nie sú podnikate¾mi, sa
ustanovenia odsekov 1 a 3 nevzahujú s výnimkou prípadu pod¾a odseku 4.
(6) Ak je drite¾om odpadov osoba prevádzkujúca dopravu pre cudziu alebo vlastnú potrebu (ïalej len dopravca), vzahujú sa na neho pri preprave odpadov iba
ustanovenia odseku 1 písm. i), j) a k).

30a

) Napríklad zákon è. 264/1999 Z. z. o technických poiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov, zákon è. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebite¾a v znení neskorích predpisov, vyhláka Ministerstva ivotného prostredia Slovenskej republiky è. 53/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú poiadavky na kvalitu palív a vedenie evidencie
o palivách v znení vyhláky è. 102/2005 Z. z.
30b
) § 610 a 629 a § 638 a 641 Obchodného zákonníka v znení zákona è. 526/2002 Z. z.
§ 765 a 771 Obèianskeho zákonníka v znení zákona è. 509/1991 Zb.
31
) Vyhláka ministra zahranièných vecí è. 64/1987 Zb. o Európskej dohode o medzinárodnej cestnej preprave nebezpeèných vecí (ADR).
Vyhláka ministra zahranièných vecí è. 8/1985 Zb. o Dohovore o medzinárodnej elezniènej preprave (COTIF).
Oznámenie è. 15/2001 Z. z. o prijatí zmien a doplnkov k Poriadku pre medzinárodnú elezniènú prepravu nebezpeèného tovaru (RID).
32
) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom
podnikaní (ivnostenský zákon) v znení neskorích predpisov v znení neskorích predpisov a zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorích predpisov.
33
) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 168/1996 Z. z. v znení neskorích predpisov.
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§ 21
Povinnosti prevádzkovate¾a zariadenia
na zhodnocovanie odpadov alebo
znekodòovanie odpadov
(1) Prevádzkovate¾ zariadenia na zhodnocovanie odpadov alebo znekodòovanie odpadov je povinný
a) zhodnocova odpady alebo znekodòova odpady
v súlade so súhlasom na prevádzkovanie zariadenia
na zhodnocovanie odpadov alebo znekodòovanie
odpadov pod¾a § 7 ods. 1 písm. a) alebo c),
b) prevádzkova zariadenie na zhodnocovanie nebezpeèných odpadov a zariadenie na znekodòovanie
odpadov v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom pod¾a § 7 ods. 1 písm. f),
c) zabezpeèova odpady pred odcudzením alebo iným
neiaducim únikom,
d) zverejòova druhy odpadov, na ktorých znekodòovanie alebo zhodnocovanie je oprávnený,
e) vies prevádzkovú dokumentáciu zariadenia,
f) vies a uchováva evidenciu o mnostve, druhu a pôvode odpadov prevzatých na znekodnenie alebo
zhodnotenie, o spôsobe nakladania s nimi, ak ide
o zariadenie na znekodòovanie pouitých polychlórovaných bifenylov, aj o obsahu polychlórovaných
bifenylov v týchto odpadoch a o umiestnení nebezpeèných odpadov na skládke odpadov [§ 68 ods. 3
písm. f)],
g) ohlasova ustanovené údaje z evidencie pod¾a písmena f) príslunému obvodnému úradu ivotného
prostredia a Recyklaènému fondu,
h) na základe rozhodnutia orgánu tátnej správy odpadového hospodárstva v mimoriadnych prípadoch,
najmä ak je to nevyhnutné z h¾adiska starostlivosti
o zdravie ¾udí a ivotné prostredie, znekodni odpad
alebo zhodnoti odpad, ak je to pre prevádzkovate¾a
technicky moné; náklady, ktoré vznikli pri zhodnotení odpadu alebo znekodnení odpadu na základe
takéhoto rozhodnutia, uhrádza drite¾ odpadu,
i) umoni orgánom vykonávajúcim tátny dozor v odpadovom hospodárstve výkon èinností pod¾a § 19
ods. 1 písm. i),
j) vykona opatrenie na nápravu uloené orgánom
tátneho dozoru v odpadovom hospodárstve (§ 73),
k) oznamova bezodkladne príslunému obvodnému
úradu ivotného prostredia neprevzatie odpadov do
zariadenia na znekodòovanie odpadov èinnosami
pod¾a poloiek D1, D5 a D10 uvedených v prílohe
è. 3,
l) odstraòova negatívne stavy a vplyvy zistené monitoringom skládky odpadov,
m) na iados ministerstva, krajského úradu ivotného
prostredia, obvodného úradu ivotného prostredia
alebo nimi poverenej osoby bezplatne poskytnú informácie potrebné na vypracovanie a aktualizáciu
programu,
n) ak ide o prevádzkovate¾a mobilného zariadenia, najneskôr tri dni vopred písomne ohlási obvodnému
34
35
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úradu ivotného prostredia, v ktorého územnom obvode bude zhodnocova alebo znekodòova odpady,
miesto, kde bude túto èinnos vykonáva, druh, kategóriu a predpokladané mnostvo odpadu, ktorý
bude zhodnocovaný alebo znekodòovaný, a predpokladaný èas výkonu èinnosti.
(2) Prevádzkovate¾ skládky odpadov je okrem povinností pod¾a odseku 1 povinný
a) spracova a ma schválenú projektovú dokumentáciu na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie
skládky odpadov po jej uzavretí; spracovanú projektovú dokumentáciu prikladá iadate¾ o udelenie súhlasu na prevádzkovanie skládky odpadov pod¾a § 7
ods. 1 písm. a) k iadosti o udelenie súhlasu,
b) prevádzkovanie skládky odpadov zabezpeèova osobou
v pracovnoprávnom alebo inom právnom vzahu19)
s minimálne stredokolským vzdelaním ukonèeným
maturitou a s najmenej tromi rokmi praxe v odbore, ak
uvedenú podmienku nespåòa sám prevádzkovate¾
skládky odpadov,
c) v ustanovených prípadoch uchováva najmenej jeden mesiac vzorky z analytickej kontroly odpadov
a najmenej dva roky archivova výsledky analytickej
kontroly odpadov [§ 68 ods. 3 písm. n)],
d) zabezpeèova odborné a technické vzdelávanie personálu skládky odpadov,
e) skládku odpadov uzavrie, rekultivova a monitorova v súlade so schválenou projektovou dokumentáciou [§ 7 ods. 4 písm. d)].
(3) Návrh rieenia spôsobu na uzavretie, rekultiváciu
a monitorovanie skládky odpadov po jej uzavretí musí
by súèasou zámeru navrhovate¾a pri posudzovaní
vplyvov na ivotné prostredie.34)
(4) V prípade pod¾a odseku 1 písm. h), ak je drite¾ odpadu neznámy alebo ak nemôe uhradi náklady spojené so znekodnením odpadov alebo zhodnotením odpadov v primeranom èase a v plnej výke, povauje sa
tento prípad za haváriu a pri úhrade nákladov mono
postupova pod¾a osobitného predpisu.35)
(5) Ustanovenie odseku 1 sa vzahuje aj na zariadenia na spoluspa¾ovanie odpadov v súvislosti so spa¾ovaním odpadov.
(6) Prevádzkovate¾ skládky odpadov je povinný uchováva záznamy z monitoringu poèas prevádzkovania
skládky odpadov a po jej uzavretí a kadoroène do 31.
januára nasledujúceho roka ohlasova výsledky monitoringu príslunému obvodnému úradu ivotného
prostredia.
(7) Odpady mono skladova najdlhie jeden rok. Na
dlhie skladovanie môe obvodný úrad ivotného prostredia da súhlas len výnimoène, najmä ak sa na území Slovenskej republiky nenachádza vhodné zariadenie na zhodnotenie alebo znekodnenie tohto odpadu.
(8) Odpady uvedené v prílohe è. 6 sa pred uloením
na skládku odpadov musia stabilizova.

) Zákon è. 24/2006 Z. z.
) Zákon è. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 277/2005 Z. z.
Vyhláka Ministerstva ivotného prostredia Slovenskej republiky è. 157/2005 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon è. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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§ 22
Úèelová finanèná rezerva
(1) Prevádzkovate¾ skládky odpadov je povinný vytvára poèas prevádzky skládky odpadov úèelovú finanènú rezervu, ktorej prostriedky sa pouijú na uzavretie,
rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej
uzavretí.36) Ten, kto prevádzkuje viac ako jednu skládku odpadov, vytvára úèelovú finanènú rezervu pre kadú skládku odpadov osobitne.
(2) Úèelová finanèná rezerva sa vytvára roène na archu výdavkov (nákladov)36) vo výke urèeného podielu
z celkových nákladov na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzavretí.
(3) Roèná výka úèelovej finanènej rezervy sa vypoèíta takto:
R = Q × A,
A = CN : K,
kde R je odvod na tvorbu úèelovej finanènej rezervy
v Sk za rok,
Q je mnostvo uloených odpadov za rok v tonách,
A je výka odvodu na jednotkové mnostvo odpadov
v Sk vypoèítaná jednorazovo pri zaèatí tvorby úèelovej finanènej rezervy pod¾a tohto zákona,
CN sú projektovou dokumentáciou navrhované investièné náklady na uzavretie, rekultiváciu a prevádzkové náklady na monitorovanie skládky odpadov v Sk,
K je vo¾ná kapacita skládky odpadov pri zaèatí tvorby úèelovej finanènej rezervy pod¾a tohto zákona
v èase výpoètu v tonách.
(4) Pri skládkach odpadov, ktorých ivotnos v èase
nadobudnutia úèinnosti tohto zákona je kratia ako
desa rokov, prevádzkovate¾ skládky odpadov na tvorbu úèelovej finanènej rezervy odvádza roène najmenej
10 % projektovou dokumentáciou navrhovaných investièných a prevádzkových nákladov na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzavretí, najmenej vak 70 Sk, a pri skládkach na inertný
odpad najmenej 20 Sk za tonu odpadov uloenej po nadobudnutí úèinnosti tohto zákona.
(5) Prostriedky tvoriace úèelovú finanènú rezervu sa
vedú na osobitnom úète37) prevádzkovate¾a skládky odpadov. Prevádzkovate¾ skládky odpadov je pred odvedením prvej splátky úèelovej finanènej rezervy povinný
zabezpeèi vytvorenie osobitného úètu, na ktorý bude
prostriedky úèelovej finanènej rezervy kadoroène odvádza, a zároveò zabezpeèi viazanos pouitia prostriedkov úèelovej finanènej rezervy na úèel uvedený
v odseku 1.
(6) Prevádzkovate¾ skládky odpadov odvádza roènú
výku prostriedkov úèelovej finanènej rezervy do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka.
36
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(7) Prostriedky úèelovej finanènej rezervy mono poui po vydaní súhlasu pod¾a § 7 ods. 1 písm. k) na èinnos, na ktorú bol tento súhlas vydaný. Prostriedky
úèelovej finanènej rezervy mono èerpa do výky urèenej v písomnom potvrdení, ktorým prísluný orgán
tátnej správy odpadového hospodárstva vopred potvrdí oprávnenos èerpania týchto prostriedkov. Tento
postup sa neuplatní v prípadoch, keï prevádzkovate¾
skládky odpadov plní povinnos pod¾a odseku 10 alebo
obec plní povinnos pod¾a odseku 12, alebo keï je
vlastník prostriedkov úèelovej finanènej rezervy u
oprávnený vo¾ne s nimi naklada (odsek 13).
(8) Ak sa prevádzkovate¾ skládky odpadov rozhodol
pred ukonèením uzavretia, rekultivácie alebo monitorovania skládky po jej uzavretí ukonèi svoje podnikanie bez právneho nástupcu, prechádzajú ku dòu predchádzajúcemu deò vstupu do likvidácie alebo deò
zruenia ivnostenského oprávnenia38) vetky práva
a povinnosti súvisiace s uzavretím, rekultiváciou a monitorovaním skládky odpadov na obec, na ktorej území
sa prevaná èas skládky odpadov nachádza; na túto
obec prejde dòom prechodu práv a povinností aj právo
naklada s prostriedkami vytvorenej úèelovej finanènej
rezervy v súlade s odsekom 7.
(9) Ak bol na prevádzkovate¾a skládky odpadov vyhlásený konkurz, návrh na vyhlásenie konkurzu bol zamietnutý pre nedostatok majetku, alebo ak bolo prevádzkovate¾ovi skládky odpadov povolené vyrovnanie39)
pred ukonèením uzavretia, rekultivácie alebo monitorovania skládky odpadov po jej uzavretí, prechádzajú ku
dòu predchádzajúcemu deò právoplatnosti uznesenia
o vyhlásení konkurzu, uznesenia o zamietnutí návrhu
na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo
uznesenia o povolení vyrovnania vetky práva a povinnosti súvisiace s uzavretím, rekultiváciou a monitorovaním skládky odpadov na obec, na ktorej území sa
prevaná èas skládky odpadov nachádza; na túto obec
prejde dòom prechodu práv a povinností aj právo naklada s prostriedkami vytvorenej úèelovej finanènej
rezervy v súlade s odsekom 7.
(10) Prevádzkovate¾ skládky odpadov uvedený v odseku 8 alebo 9 je povinný ku dòu predchádzajúcemu deò
vstupu do likvidácie, deò zruenia ivnostenského
oprávnenia alebo deò právoplatnosti uznesenia o vyhlásení konkurzu, uznesenia o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo uznesenia o povolení vyrovnania previes prostriedky
vytvorenej úèelovej finanènej rezervy na úèet obce, na
ktorú prechádza právo naklada s týmito prostriedkami.
(11) V deò nadobudnutia právoplatnosti uznesenia
o zruení konkurzu,40) uznesenia o potvrdení núteného
vyrovnania41) alebo uznesenia o potvrdení vyrovnania42)
prechádzajú na prevádzkovate¾a skládky odpadov spä
vetky práva a povinnosti súvisiace s uzavretím, rekulti-

) § 19 a 20 zákona è. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorích predpisov.
) Napríklad § 708 a 719 Obchodného zákonníka v znení zákona è. 510/2002 Z. z.
38
) Napríklad § 70 a 75 Obchodného zákonníka v znení neskorích predpisov, § 15a a 15e zákona è. 111/1990 Zb. o tátnom podniku
v znení neskorích predpisov a § 57 a 59 zákona è. 455/1991 Zb. v znení neskorích predpisov.
39
) Zákon è. 7/2005 Z. z. o konkurze a retrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
40
) § 102 a 103 zákona è. 7/2005 Z. z.
41
) Zákon è. 7/2005 Z. z.
42
) Zákon è. 7/2005 Z. z.
37

Strana 3100

Zbierka zákonov è. 409/2006

váciou a monitorovaním skládky odpadov vrátane práva
naklada s prostriedkami úèelovej finanènej rezervy,
ktoré preli na obec pod¾a odseku 9; to neplatí, ak sa
v dôsledku zruenia konkurzu prevádzkovate¾ zruuje
pod¾a osobitného predpisu.43) Prechod práv a povinností
súvisiacich s uzavretím, rekultivovaním a monitorovaním skládky odpadov vrátane prechodu práva naklada
s prostriedkami úèelovej finanènej rezervy z obce na prevádzkovate¾a skládky oznámi obci prevádzkovate¾
skládky odpadov bezodkladne.
(12) Obec, na ktorú preli práva a povinnosti vrátane
práva naklada s prostriedkami úèelovej finanènej rezervy pod¾a odseku 9, je povinná previes prevedené
prostriedky úèelovej finanènej rezervy na osobitný úèet
prevádzkovate¾a skládky odpadov (odsek 5) do 14 dní
od doruèenia oznámenia pod¾a odseku 11.
(13) Vlastník prostriedkov úèelovej finanènej rezervy
je po skonèení monitorovania skládky odpadov v lehote
urèenej v projektovej dokumentácii (§ 21 ods. 2) oprávnený na základe potvrdenia prísluného orgánu tátnej
správy odpadového hospodárstva s nevyèerpanou èasou úèelovej finanènej rezervy vo¾ne naklada.
(14) Prevádzkovate¾ skládky odpadov alebo obec, na
ktorú preli práva a povinnosti súvisiace s uzatvorením, rekultiváciou a monitorovaním skládky odpadov,
sú povinní umoni orgánom tátneho dozoru v odpadovom hospodárstve (§ 73) a prísluným daòovým orgánom kontrolu správnosti tvorby úèelovej finanènej
rezervy a správnosti jej èerpania.
(15) Prostriedky tvoriace úèelovú finanènú rezervu
nemôu by postihnuté výkonom rozhodnutia ani exekúciou pod¾a osobitných predpisov.44)
TVRTÁ ÈAS
DOVOZ, VÝVOZ A TRANZIT ODPADOV
§ 23
Základné ustanovenia
(1) Dovoz, vývoz a tranzit odpadov (ïalej len cezhranièná preprava) upravujú osobitné predpisy.45)
(2) Na území Slovenskej republiky je prísluným
43
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orgánom46) cezhraniènej prepravy ministerstvo. Ministerstvo zároveò plní funkciu korepondenta.47)
(3) Zakázaný je dovoz odpadov urèených na znekodnenie okrem
a) dovozu odpadov vzniknutých spracovaním materiálu v pasívnom zu¾achovacom styku,48)
b) prípadov, keï medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, ustanovuje inak.
(4) Nebezpeèný odpad vzniknutý v Slovenskej republike sa prednostne zhodnotí v Slovenskej republike. Ak
zhodnotenie takého odpadu v Slovenskej republike nie
je moné, zhodnotí sa prednostne v niektorom z èlenských tátov Európskej únie.
(5) Ak ministerstvo uplatòuje námietky,48a) vychádza
z cie¾ov programu Slovenskej republiky.
§ 24
Finanèné zabezpeèenie
(1) Finanèné zabezpeèenie cezhraniènej prepravy
tvorí finanèná zábezpeka (ïalej len kaucia) alebo rovnocenné poistenie.
(2) Výku kaucie urèí ministerstvo po preskúmaní
preukázate¾ných nákladov na cezhraniènú prepravu
vrátane prepravy pod¾a osobitného predpisu48b) a na ich
znekodnenie alebo zhodnotenie, a to vo výke jeden
a polnásobku týchto nákladov. Kauciu urèenú ministerstvom skladá oznamovate¾ v banke alebo v poboèke
zahraniènej banky48c) viazaním finanèných prostriedkov na neurèitý èas v prospech ministerstva najneskôr
tri dni pred uskutoènením prepravy.
(3) Za rovnocenné poistenie sa povauje poistenie, pri
ktorom výka poistného plnenia kryje preukázate¾né
náklady na cezhraniènú prepravu vrátane prepravy
pod¾a osobitného predpisu48b) a náklady na ich znekodnenie alebo zhodnotenie, a to vo výke jeden a polnásobku týchto nákladov; toto poistenie musí oznamovate¾ uzavrie najneskôr tri dni pred uskutoènením
prepravy.
(4) Ustanovenia odsekov 2 a 3 sa vzahujú na vývoz
odpadov z územia Slovenskej republiky, ktorý podlieha
povoleniu ministerstva; v ostatných prípadoch cezhra-

) § 68 ods. 3 písm. f) Obchodného zákonníka.
) Napríklad § 251 Obèianskeho súdneho poriadku v znení neskorích predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 233/1995 Z. z.
o súdnych exekútoroch a exekuènej èinnosti (Exekuèný poriadok) a o zmene a doplnení ïalích zákonov v znení neskorích predpisov, zákon Slovenskej národnej rady è. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finanèných orgánov v znení neskorích predpisov.
45
) Nariadenie Rady (EHS) è. 259/1993 z 1. februára 1993 o kontrole a riadení pohybu zásielok odpadu v rámci Európskeho spoloèenstva,
doò a z neho (Ú. v. ES L 030, 6. 2. 1993) v platnom znení.
Nariadenie Rady (ES) è. 1420/1999 z 29. apríla 1999 ustanovujúce spoloèné pravidlá a postupy, ktoré sa vzahujú na prepravu urèitých druhov odpadov do urèitých neèlenských krajín OECD (Ú. v. ES L 166, 1. 7. 1999) v platnom znení.
Nariadenie Komisie (ES) è. 1547/1999 z 12. júla 1999 urèujúce kontrolné postupy pod¾a nariadenia Rady (EHS) è. 259/1993, ktoré sa
majú uplatòova pri preprave urèitých druhov odpadov do urèitých krajín, na ktoré sa nevzahuje rozhodnutie OECD C(92)39, v koneènom znení (Ú. v. ES L 185, 17. 7. 1999) v platnom znení.
Rozhodnutie Komisie 774/1994/ES z 24. novembra 1994 týkajúce sa tandardného nákladného listu pod¾a nariadenia Rady (EHS)
è. 259/1993 (Ú. v. ES L 310, 3. 12. 1994) v platnom znení.
46
) Èl. 2 písm. b) a e) nariadenia Rady (EHS) è. 259/1993.
47
) Èl. 2 písm. f) a èlánok 37 ods. 1 nariadenia Rady (EHS) è. 259/1993.
48
) Èl. 145 a 160 nariadenia Rady (EHS) è. 2913/1992 v platnom znení.
48a
) Èl. 4 a èl. 7 ods. 4 nariadenia Rady (EHS) è. 259/1993.
48b
) Èl. 25 a 26 nariadenia Rady (EHS) è. 259/1993 v platnom znení.
48c
) § 2 ods. 1, 5 a 8 zákona è. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
44
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niènej prepravy sa finanèné zabezpeèenie vykonané na
území iného èlenského tátu povauje za finanèné zabezpeèenie pod¾a osobitných predpisov.45)
(5) Kaucia pod¾a odseku 2 sa vráti oznamovate¾ovi
okrem prípadov uvedených v osobitnom predpise48d) aj
v prípade, keï preukáe, e cezhranièná preprava sa
neuskutoènila alebo neuskutoèní.
§ 25 a 38
zruené
PIATA ÈAS
NAKLADANIE S ODPADMI
§ 39
Nakladanie s komunálnymi odpadmi
a s drobnými stavebnými odpadmi
(1) Zloka komunálnych odpadov je ich èas, ktorú
mono mechanicky oddeli a zaradi ako samostatný
druh odpadu.
(2) Za nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré
vznikli na území obce, a s drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území obce, zodpovedá obec.
(3) Obec je okrem povinností pod¾a § 19 ods. 1 a 2 povinná zavedením vhodného systému zberu odpadov
a) zabezpeèi alebo umoni zber a prepravu komunálnych odpadov vznikajúcich na jej území na úèely ich
zhodnotenia alebo znekodnenia v súlade s týmto
zákonom vrátane zabezpeèenia zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov
v obci a zabezpeèenia priestoru, kde môu obèania
odovzdáva oddelené zloky komunálnych odpadov
v rámci separovaného zberu,
b) zabezpeèi pod¾a potreby, najmenej dvakrát do roka,
zber a prepravu objemných odpadov na úèely ich
zhodnotenia alebo znekodnenia, oddelene vytriedených odpadov z domácností s obsahom kodlivín
a drobných stavebných odpadov.
(4) Obec upraví podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi
a elektroodpadmi z domácností veobecne záväzným
nariadením, v ktorom ustanoví najmä podrobnosti
o spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov,
o spôsobe separovaného zberu jednotlivých zloiek komunálnych odpadov, o spôsobe nakladania s drobnými
stavebnými odpadmi, ako aj miesta urèené na ukladanie týchto odpadov a na znekodòovanie odpadov.
(5) Pôvodca komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov je povinný naklada alebo inak s nimi
zaobchádza v súlade so veobecne záväzným nariadením obce. Tie je povinný
a) zapoji sa do systému zberu komunálnych odpadov
v obci,
b) uíva zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu
komunálnych odpadov v obci,
48d
49
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c) uklada komunálne odpady alebo ich oddelené zloky a drobné stavebné odpady na úèely ich zberu na
miesta urèené obcou a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov
v obci.
(6) Náklady na èinnosti nakladania s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi hradí obec
z miestneho poplatku pod¾a osobitného predpisu okrem prípadov pod¾a § 18 ods. 7 alebo 9 a okrem nákladov na systém oddeleného zberu odpadu z elektrozariadení (ïalej len elektroodpad) z domácností (§ 54a
ods. 4). Výnos miestneho poplatku sa pouije výluène
na úhradu nákladov spojených s nakladaním s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi,
najmä na ich zber, prepravu, zhodnocovanie a znekodòovanie.
(7) Vykonáva zber, prepravu, zhodnocovanie alebo
znekodòovanie komunálnych odpadov a drobných
stavebných odpadov na území obce môe len ten, kto
má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto èinnosti
s obcou, ak túto èinnos nezabezpeèuje obec sama.
Obec v zmluve podrobne upraví spôsob a podmienky
zberu, prepravy, zhodnocovania alebo znekodòovania
týchto odpadov tak, aby boli v súlade s platným programom obce (§ 6) a so veobecne záväzným nariadením
pod¾a odseku 4. Zmluva sa uzatvára spravidla na urèitý èas.
(8) Obec je na plnenie povinností pod¾a § 19 ods. 1
písm. g) a h) oprávnená poadova od drite¾a komunálneho odpadu a od drite¾a drobného stavebného odpadu alebo od toho, kto nakladá s komunálnymi odpadmi
alebo s drobnými stavebnými odpadmi na území obce,
potrebné informácie.
(9) Drite¾ komunálneho odpadu a drite¾ drobného
stavebného odpadu alebo ten, kto nakladá s komunálnymi odpadmi alebo s drobnými stavebnými odpadmi
na území obce, je povinný na vyiadanie obce poskytnú pravdivé a úplné informácie súvisiace s nakladaním s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými
odpadmi.
(10) Mnostvový zber je zber komunálnych odpadov
a drobných stavebných odpadov, pri ktorom ich pôvodca
platí poplatok ustanovený pod¾a osobitného zákona49)
vo výke, ktorá je priamo úmerná mnostvu týchto odpadov vyprodukovaných pôvodcom za daný èas.
(11) Ak obec zavedie na svojom území alebo jeho èasti
mnostvový zber pre vetkých pôvodcov komunálnych
odpadov alebo pre niektoré kategórie pôvodcov komunálnych odpadov, je povinná umoni pôvodcom komunálnych odpadov, ktorých sa tento zber týka,
a) individuálne urèenie intervalu odvozu komunálnych
odpadov z miesta urèeného obcou pod¾a odseku 5
písm. c), prièom pri iných ako biologicky rozloite¾ných komunálnych odpadoch môe by tento interval aj dlhí ako 14 dní, alebo
b) výber ve¾kosti zbernej nádoby aspoò z troch moností, ktoré ustanoví obec vo veobecne záväznom naria-

) Èl. 27 nariadenia Rady (EHS) è. 259/1993 v platnom znení.
) Zákon è. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorích
predpisov.
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dení pod¾a odseku 4; ak ide o pôvodcov komunálnych
odpadov, ktorí sú spoluvlastníkmi nehnute¾nosti,
alebo ak ide o bytový dom, výber ve¾kosti zbernej nádoby je moný len po dohode vetkých pôvodcov, ak
sa tí nedohodnú, rozhodne obec.
(12) Obec, na ktorej území nie je zavedený mnostvový zber, je na základe iadosti povinná zavies mnostvový zber u takej právnickej osoby alebo podnikate¾a,
ktorý preukáe, e
a) mnostvo ním vyprodukovaných komunálnych odpadov je presne merate¾né,
b) komunálne odpady a drobné stavebné odpady sú a
do ich odvozu vhodne zabezpeèené pred stratou, odcudzením alebo iným neiaducim únikom.
(13) Separovaný zber je zber oddelených zloiek komunálnych odpadov.
(14) Obce sú povinné zavies separovaný zber papiera, plastov, kovov, skla a biologicky rozloite¾ných odpadov; tým nie je dotknutá povinnos obce pod¾a odseku 3 písm. b).
(15) Obec je povinná umoni výrobcovi elektrozariadení zavies a prevádzkova na jej území systém oddeleného zberu elektroodpadu z domácností a umoni mu
v rozsahu potrebnom na tento úèel uíva existujúce
zariadenia na zber komunálnych odpadov; ak takú
monos obec nemá, je povinná umoni výrobcovi
elektrozariadení v uvedenom rozsahu zriadi na jej pozemkoch zariadenie na zber elektroodpadu z domácností. Obec má nárok na náhradu nákladov, ktoré jej
vznikli z postupu pod¾a prvej vety.
§ 40
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odpadov, ako aj pred zhodnotením alebo znekodnením ním vyprodukovaného nebezpeèného odpadu
zabezpeèi na úèely urèenia jeho nebezpeèných vlastností a bliích podmienok nakladania s ním analýzu
jeho vlastností a zloenia, a to spôsobom a postupom
ustanoveným vykonávacím predpisom [§ 68 ods. 3
písm. l) a n)].
(6) Nebezpeèné odpady sa znekodòujú prednostne
pred ostatnými odpadmi.
(7) Nebezpeèné odpady sa v ustanovených prípadoch
zakazuje skládkova bez ich predchádzajúcej úpravy,
ktorá zabezpeèí podstatné zníenie ich nebezpeènosti,
objemu alebo hmotnosti.
(8) Ustanovenia tohto zákona o nakladaní s nebezpeènými odpadmi sa vzahujú aj na nakladanie s odpadmi,
ktoré obsahujú jednu alebo viac kodlivín a spåòajú aspoò jedno kritérium pre posudzovanie nebezpeèných
vlastností pod¾a Katalógu odpadov.
(9) Odbornou spôsobilosou na podnikanie v oblasti
nakladania s nebezpeènými odpadmi je vysokokolské
vzdelanie prvého alebo druhého stupòa prísluného
technického, prírodovedného, farmaceutického, po¾nohospodárskeho, veterinárneho alebo lekárskeho
smeru a najmenej tri roky praxe v príslunom odbore
alebo skonèené stredokolské vzdelanie prísluného
technického, po¾nohospodárskeho alebo zdravotníckeho smeru a najmenej pä rokov praxe v príslunom odbore.
§ 40a
Nakladanie s polychlórovanými bifenylmi

(4) Pri zbere, preprave a skladovaní musí by nebezpeèný odpad zabalený vo vhodnom obale31) a riadne
oznaèený pod¾a osobitného predpisu.50)

(1) Drite¾ kontaminovaného zariadenia obsahujúceho polychlórované bifenyly v objeme väèom ako 5 dm3
je povinný
a) oznámi ministerstvom poverenej organizácii drbu
tohto zariadenia v lehote jedného mesiaca od jeho
nadobudnutia a kadú zmenu v mnostve obsahu
polychlórovaných bifenylov v lehote 10 dní od zistenia zmeny,
b) v oznámení pod¾a písmena a) uvies najmä
1. svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu
alebo obchodné meno, názov, sídlo alebo miesto
podnikania,
2. opis kontaminovaného zariadenia,
3. adresu miesta umiestnenia kontaminovaného zariadenia,
4. mnostvo polychlórovaných bifenylov, ktoré sa
v kontaminovanom zariadení nachádza,
5. dátum a spôsob nakladania s kontaminovaným
zariadením alebo jeho premiestnenia, ktoré u
bolo vykonané alebo sa má vykona,
c) oznaèi ustanoveným spôsobom vstup do priestoru,
v ktorom je kontaminované zariadenie umiestnené.

(5) Pôvodca nebezpeèného odpadu je povinný pri
vzniku kadého nového druhu nebezpeèných odpadov
alebo odpadu, ktorý vznikol pri úprave nebezpeèných

(2) Drite¾ kontaminovaného zariadenia, v ktorom sa
nachádza kvapalina s obsahom polychlórovaných bifenylov od 0,005 do 0,05 percenta hmotnosti, je povinný

Nakladanie s nebezpeènými odpadmi
(1) Zakazuje sa riedi a zmieava jednotlivé druhy
nebezpeèných odpadov alebo nebezpeèné odpady s odpadmi, ktoré nie sú nebezpeèné na úèely zníenia koncentrácie prítomných kodlivín.
(2) Zmieava jednotlivé druhy nebezpeèných odpadov alebo zmieava nebezpeèné odpady s odpadmi,
ktoré nie sú nebezpeèné, mono len ak je to potrebné
na zvýenie bezpeènosti poèas zhodnocovania alebo
znekodòovania odpadov a ak je to v súlade so súhlasom udeleným pod¾a § 7 ods. 1 písm. j) tohto zákona.
(3) Ak v rozpore s odsekmi 1 a 2 dolo k zmieaniu odpadov, môe prísluný obvodný úrad ivotného prostredia v prípadoch, ak je to technicky a ekonomicky
moné a ak je to nevyhnutné na ochranu zdravia ¾udí
a ivotného prostredia, rozhodnú o povinnosti nebezpeèné odpady oddeli.

50

) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 330/1996 Z. z. o bezpeènosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorích
predpisov, zákon è. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poiarmi v znení neskorích predpisov, zákon è. 163/2001 Z. z. o chemických látkach
a chemických prípravkoch v znení neskorích predpisov.
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a) oznámi ministerstvom poverenej organizácii drbu
tohto zariadenia v lehote jedného mesiaca od jeho nadobudnutia; v oznámení uvedie svoje meno a priezvisko, adresu a opis zariadenia obsahujúceho polychlórované bifenyly,
b) oznaèi takéto zariadenie ustanoveným spôsobom,
c) takéto zariadenie dekontaminova alebo znekodni
postupom pod¾a odseku 11.
(3) Na základe oznámení pod¾a odsekov 1 a 2 ministerstvo prostredníctvom poverenej organizácie vedie
a priebene aktualizuje zoznam kontaminovaných zariadení; zoznam obsahuje okrem oznámených údajov
aj dátum doruèenia oznámenia. Poverená organizácia
je povinná do jedného mesiaca od doruèenia oznámenia pod¾a odseku 1 alebo 2 zasla drite¾ovi kontaminovaného zariadenia potvrdenie o zapísaní do zoznamu;
ak je kontaminované zariadenie súèasou elektrizaènej
sústavy alebo odberného elektrického zariadenia,50a)
poverená organizácia zale kópiu potvrdenia aj tátnej
energetickej inpekcii.50b)
(4) Polychlórované bifenyly a kontaminované zariadenia je potrebné dekontaminova alebo znekodni
a pouité polychlórované bifenyly je potrebné znekodni èo najskôr. Kontaminované zariadenia uvedené
v odseku 1 musia by dekontaminované alebo znekodnené najneskôr do 31. decembra 2010. Dekontamináciu alebo znekodnenie je povinný zabezpeèi drite¾
polychlórovaných bifenylov, a to iba v zariadeniach,
ktoré majú na túto èinnos vydaný súhlas pod¾a § 7, ak
sa dekontaminácia alebo znekodnenie nevykonáva
v zariadení oprávnenom na takúto èinnos a nachádzajúcom sa v niektorom z èlenských tátov Európskej
únie.
(5) Pri nakladaní s polychlórovanými bifenylmi, pouitými polychlórovanými bifenylmi a kontaminovanými
zariadeniami sa do ich odovzdania do zariadenia na
znekodòovanie odpadov postupuje tak, aby sa zamedzilo riziku vzniku poiaru, najmä aby sa zamedzil ich
styk s hor¾avinami.
(6) Ak sú kontaminované zariadenia okrem zariadení
uvedených v odseku 1 súèasou iného zariadenia, ktoré je hlavným zariadením, je drite¾ hlavného zariadenia povinný v èase vyradenia z èinnosti, recyklácie alebo znekodòovania hlavného zariadenia odstráni
z neho kontaminované zariadenia a osobitne ich zhromadi.
(7) Pouité polychlórované bifenyly a kontaminované
zariadenia mono znekodòova iba èinnosami pod¾a
poloiek D8, D9, D10 a D15 uvedených v prílohe è. 3.
Kontaminované zariadenia, ktoré nemôu by dekontaminované, mono znekodòova aj èinnosou pod¾a poloky D12 uvedenej v prílohe è. 3, ak sa vykonáva
v bezpeèných hlbokých podzemných skladoch nachádzajúcich sa v suchých horninových masívoch.
(8) Na znekodòovanie pouitých polychlórovaných
bifenylov alebo kontaminovaných zariadení spa¾ovaním sa vzahuje osobitný predpis.2) Iné spôsoby znekodnenia mono poui, len ak je zabezpeèená aspoò
50a
50b
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taká úroveò ochrany ivotného prostredia ako pri spa¾ovaní a ak sa pouije technológia zodpovedajúca
úrovni najlepej dostupnej technológie.
(9) Údrbu transformátorov s obsahom polychlórovaných bifenylov mono vykonáva len do ich dekontaminácie, vyradenia z èinnosti alebo znekodnenia v súlade s týmto zákonom, a to len ak je zabezpeèené, e
transformátory sú v prevádzkyschopnom stave, nepresakujú, a ak cie¾om ich údrby je zabezpeèenie súladu
polychlórovaných bifenylov v nich obsiahnutých so slovenskými technickými normami a poiadavkami týkajúcimi sa dielektrickej kvality.
(10) Transformátory s obsahom polychlórovaných bifenylov väèím ako 0,05 percenta hmotnosti mono dekontaminova, ak
a) cie¾om dekontaminácie je zníenie obsahu polychlórovaných bifenylov na 0,005 percenta hmotnosti
a menej; ak to nie je moné, zníenie obsahu musí
by menej ako 0,05 percenta hmotnosti,
b) náhradná kvapalina neobsahuje polychlórované bifenyly a vykazuje výrazne menie riziká,
c) výmena kvapaliny neznemoní následné znekodnenie pouitých polychlórovaných bifenylov,
d) údaj o obsahu polychlórovaných bifenylov, nachádzajúci sa na transformátore, bude bezodkladne po
jeho dekontaminácii vymenený za ustanovené oznaèenie.
(11) Transformátory s obsahom polychlórovaných bifenylov od 0,005 do 0,05 percenta hmotnosti mono dekontaminova v súlade s podmienkami odseku 10
písm. b) a d); ak nedôjde k dekontaminácii, je drite¾
týchto transformátorov povinný zabezpeèi ich znekodnenie po skonèení ich ivotnosti.
(12) Ustanovenia tohto zákona o dekontaminácii
kontaminovaných zariadení sa vzahujú aj na zariadenia, ktoré síce neobsahujú polychlórované bifenyly, ale
patria k typu zariadení, ktoré polychlórované bifenyly
obsahova môu; na ich drite¾ov sa vzahujú povinnosti drite¾ov kontaminovaných zariadení týkajúce sa
dekontaminácie alebo znekodnenia po skonèení ich
ivotnosti.
(13) Drite¾ polychlórovaných bifenylov je povinný
umoni orgánu tátnej správy odpadového hospodárstva alebo ním poverenej osobe vykona monitorovanie
mnostva polychlórovaných bifenylov, ktoré oznámil
ministerstvu pod¾a odseku 1 alebo 2; ustanovenia § 73
ods. 3 a 4 platia rovnako.
§ 40b
Nakladanie s odpadmi z výroby oxidu titanièitého
(1) Znekodòovaním odpadu z výroby oxidu titanièitého je jeho zber vrátane triedenia, preprava, znekodòovanie èinnosou pod¾a poloky D15, ukladaním na
skládku odpadov na povrchu zeme alebo pod povrchom
zeme pod¾a poloky D1 alebo vstrekovaním do pôdy
pod¾a poloky D3 uvedených v prílohe è. 3, ako aj úpra-

) Zákon è. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov.
) § 65 zákona è. 656/2004 Z. z.
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va vrátane úpravy potrebnej na jeho opätovné vyuitie,
zhodnocovanie a recykláciu.
(2) Zneèisovaním ivotného prostredia odpadom
z výroby oxidu titanièitého je priame alebo nepriame
vypúanie zvykov z procesu výroby oxidu titanièitého
do ivotného prostredia, ktorého následky predstavujú
nebezpeèenstvo pre zdravie ¾udí, pokodzujú prírodu, prírodné prostredie a ekosystémy, osobitne chránené èasti prírody a krajiny60) alebo bránia uívaniu ivotného prostredia alebo jeho zloiek v súlade
s osobitnými predpismi.50c)
(3) Ten, kto vykonáva znekodòovanie odpadu z výroby oxidu titanièitého èinnosou pod¾a poloky D15,
ukladaním na skládku odpadov na povrchu zeme alebo
pod povrchom zeme pod¾a poloky D1 alebo vstrekovaním do pôdy pod¾a poloky D3 uvedených v prílohe è. 3,
je povinný
a) dodriava ustanovené limity akútnej toxicity,
b) vykonáva periodické monitorovanie tohto odpadu
a prostredia, do ktorého sa odpad vypúa, ukladá
alebo vstrekuje,
c) poèína si pri svojej èinnosti tak, aby nedolo k porueniu podmienok vydania súhlasu ustanovených
v § 7 ods. 6 písm. c).
(4) Pri znekodòovaní odpadu z výroby oxidu titanièitého èinnosou pod¾a poloky D15, ukladaním na
skládku odpadov pod¾a poloky D1 alebo vstrekovaním
do pôdy pod¾a poloky D3 uvedených v prílohe è. 3 vykonáva orgán tátnej správy odpadového hospodárstva
alebo ním poverená osoba periodické monitorovanie
tohto odpadu, ako aj prostredia, do ktorého sa odpad
vypúa, ukladá alebo vstrekuje; ustanovenia § 73
ods. 3 a 4 platia rovnako.
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a c)], ak ich celkové mnostvo z uskutoèòovania stavebných a demolaèných prác na jednej stavbe alebo súbore
stavieb, ktoré spolu bezprostredne súvisia, presiahne
súhrnné mnostvo 200 ton za rok a zabezpeèi ich materiálové zhodnotenie.
(3) Povinnos pod¾a odseku 2 neplatí, ak v dostupnosti 50 km po komunikáciách od miesta uskutoèòovania stavebných a demolaèných prác nie je prevádzkované zariadenie na materiálové zhodnocovanie
stavebných odpadov alebo odpadov z demolácií.
(4) Ten, kto vykonáva výstavbu, údrbu, rekontrukciu alebo demoláciu komunikácie, je povinný stavebné
odpady vznikajúce pri tejto èinnosti a odpady z demolácií materiálovo zhodnoti pri výstavbe, rekontrukcii
alebo údrbe komunikácií.
§ 41
Nakladanie s opotrebovanými batériami
a akumulátormi obsahujúcimi
niektoré nebezpeèné látky
(1) Na úèely tohto zákona sa za batériu alebo akumulátor povauje zdroj elektrickej energie generovanej
priamou premenou chemickej energie, ktorý sa skladá
z jednej primárnej batérie alebo nieko¾kých primárnych batérií neschopných opätovného nabitia, alebo zo
sekundárnych èlánkov schopných opätovného nabitia,
uvedených v prílohe è. 7.
(2) Za opotrebovanú batériu alebo akumulátor sa povauje batéria alebo akumulátor, ktorý nie je opakovane pouite¾ný na úèel, na ktorý bol pôvodne urèený, a je
urèený na zhodnotenie alebo znekodnenie.

(5) Zariadenie na výrobu oxidu titanièitého mono
prevádzkova, len ak spåòa poiadavky najlepej dostupnej technológie s pouitím materiálov, ktoré sú
najmenej kodlivé pre ivotné prostredie a nespôsobuje
zneèisovanie ivotného prostredia odpadom z výroby
oxidu titanièitého.

(3) Zakazuje sa s úèinnosou od 1. júla 2001 uvádza
na trh51) batérie a akumulátory s obsahom ortuti viac
ako 0,0005 percent hmotnosti. Tento zákaz sa vzahuje
aj na prístroje, ktorých súèasou sú uvedené batérie
a akumulátory; nevzahuje sa na gombíkové batérie
a batérie zloené z gombíkových èlánkov s obsahom ortuti do 2 percent hmotnosti.

§ 40c

(4) Výrobca a dovozca batérií a akumulátorov, ako aj
výrobca a dovozca zariadení, do ktorých sa batérie
a akumulátory zabudovávajú, sú povinní od 1. júla
2001 zabezpeèi ich oznaèovanie symbolmi ustanovenými vykonávacím predpisom [§ 68 ods. 3 písm. h)].
Oznaèenie musí obsahova údaje o separovanom zbere
a monej recyklácii a údaje o obsahu akých kovov
v nich.

Stavebné odpady a odpady z demolácií
(1) Stavebné odpady a odpady z demolácií sú odpady,
ktoré vznikajú v dôsledku uskutoèòovania stavebných
prác,50d) zabezpeèovacích prác,50e) ako aj prác vykonávaných pri údrbe stavieb50f) (udriavacie práce), pri
úprave (rekontrukcii) stavieb50g) alebo odstraòovaní
(demolácii) stavieb50h) (ïalej len stavebné a demolaèné
práce).
(2) Drite¾ stavebných odpadov a odpadov z demolácií
je povinný ich triedi pod¾a druhov [§ 19 ods. 1 písm. b)
50c

(5) Výrobca zariadení, do ktorých sa batérie a akumulátory zabudovávajú, je povinný zabezpeèi ich zabudovanie do zariadenia tak, aby ich mohol uívate¾ po
opotrebovaní ¾ahko vybra. Toto ustanovenie sa ne-

) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 272/1994 Z. z., zákon è. 364/2004 Z. z., zákon è. 478/2002 Z. z., zákon
è. 543/2002 Z. z.
50d
) § 43g zákona è. 50/1976 Zb. v znení zákona è. 237/2000 Z. z.
50e
) § 94 zákona è. 50/1976 Zb. v znení neskorích predpisov.
50f
) § 86 zákona è. 50/1976 Zb. v znení zákona è. 237/2000 Z. z.
50g
) Napríklad § 87 zákona è. 50/1976 Zb. v znení zákona è. 237/2000 Z. z.
50h
) § 88 a 93 zákona è. 50/1976 Zb. v znení neskorích predpisov.
51
) § 2 písm. e) zákona è. 264/1999 Z. z. v znení neskorích predpisov.
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vzahuje na kategórie zariadení uvedených v prílohe
è. 8.
(6) K zariadeniam uvedeným v prílohe è. 8, ktorých
batérie a akumulátory nemôe uívate¾ ¾ahko vybra,
musí by pripojené pouèenie, ktoré uívate¾a upozorní
na prítomnos batérií a akumulátorov nebezpeèných
pre ivotné prostredie, a uvedený návod, ako sa dajú
bezpeène vybra.
(7) Opotrebované batérie a akumulátory uvedené
v prílohe è. 7 mono zbera, zhodnocova a znekodòova len oddelene od ostatných druhov odpadov.
(8) Zakazuje sa opotrebované batérie a akumulátory zmieava s odpadmi z domácností.
(9) Batérie a akumulátory, na ktoré sa vzahuje povinnos uvedená v odseku 5 a ktoré sa na území Slovenskej republiky vyrobili alebo ktoré sa na územie Slovenskej republiky doviezli pred nadobudnutím úèinnosti
ustanovenia odseku 4, mono bez oznaèenia predpísanými symbolmi uvádza na trh do jedného roka od nadobudnutia úèinnosti tohto zákona.
(10) Drite¾ opotrebovaných batérií a akumulátorov
uvedených v prílohe è. 7 je povinný odovzda ich na
zhodnotenie alebo znekodnenie len drite¾ovi autorizácie [§ 8 ods. 3 písm. a)].
(11) Výrobca a ten, kto prepraví cez tátnu hranicu
na územie Slovenskej republiky (ïalej len dovozca)
batérie a akumulátory uvedené v prílohe è. 7, ako aj dovozca zariadení, do ktorých sa tieto batérie a akumulátory zabudovávajú, sú povinní plati príspevok do Recyklaèného fondu v sume urèenej pod¾a § 56.
(12) Osoba povinná plati príspevok pod¾a odseku 11
zodpovedá aj za správnos jeho výpoètu.
(13) Výrobca platí príspevok do Recyklaèného fondu
za kalendárny tvrrok. Urèí ho pod¾a § 56 zo skutoèného objemu výroby v spoplatòovanom tvrroku. Príspevok je splatný do tridsiateho dòa nasledujúceho tvrroka.
(14) Dovozca platí príspevok do Recyklaèného fondu
za kalendárny tvrrok. Urèí ho pod¾a § 56 za prepravu
cez tátnu hranicu na územie Slovenskej republiky
(ïalej len dovoz) uskutoènený v spoplatòovanom
tvrroku. Príspevok je splatný do tridsiateho dòa nasledujúceho tvrroka.
(15) Výrobca a dovozca sú povinní zaregistrova sa
v Recyklaènom fonde do 30 dní od zaèatia výroby alebo
dovozu batérií, akumulátorov alebo zariadení, za ktoré
sú povinní plati príspevok, ohlási Recyklaènému fondu zmeny v údajoch potrebných na registráciu do 30
dní od vzniku zmeny a umoni orgánom tátneho dozoru v odpadovom hospodárstve (§ 73) kontrolu ich registrácie v Recyklaènom fonde, kontrolu správnosti výpoètu príspevku a kontrolu jeho platenia.
(16) Plnenie povinností uvedených v odsekoch 3 a 6
a odseku 9 kontrolujú orgány tátnej správy zriadené
pod¾a osobitného predpisu.52) Na tento úèel sú oprávnené
52
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a)
b)
c)
d)

vstupova do skladovacích a predajných priestorov,
odobera vzorky výrobkov na vykonanie skúky,
poadova sprievodné listiny výrobkov,
kontrolova oznaèovanie výrobkov uvádzaných do
obehu,
e) upozoròova výrobcov a dovozcov výrobkov na zistené nedostatky a uklada im povinnos odstráni ich
v urèenej lehote,
f) zadra prepravu alebo predaj výrobkov a ich pouitie, ak nezodpovedajú ustanoveniam tohto zákona,
g) uloi stiahnutie výrobku z obehu, ak sa preukáe,
e nezodpovedá ustanoveniam tohto zákona.

(17) Výrobca a dovozca batérií a akumulátorov, ako
aj dovozca zariadení, do ktorých sa tieto batérie a akumulátory zabudovávajú, sú povinní
a) vies a uchováva evidenciu o objeme svojej výroby
a dovozu,
b) ohlasova ustanovené údaje z evidencie tvrroène
Recyklaènému fondu a príslunému obvodnému
úradu ivotného prostredia.
(18) Ten, kto zabezpeèuje zber, zhodnocovanie alebo
znekodòovanie opotrebovaných batérií a akumulátorov, ako aj ten, kto zbiera odpady zo zariadení, do ktorých sa tieto batérie a akumulátory zabudovávajú, je
povinný
a) vies a uchováva evidenciu opotrebovaných batérií
a akumulátorov a odpadov z uvedených zariadení
a evidenciu o objeme ich zhodnotenia zo zberu odpadov na území Slovenskej republiky,
b) ohlasova ustanovené údaje z evidencie tvrroène
Recyklaènému fondu a príslunému obvodnému
úradu ivotného prostredia.
§ 42
Nakladanie s odpadovými olejmi
(1) Za odpadové oleje sa na úèely tohto zákona povaujú vetky minerálne mazacie alebo priemyselné oleje,
ktoré sa stali nepouite¾nými na úèel, na ktorý boli pôvodne urèené, a to najmä pouité mazacie oleje spa¾ovacích motorov, prevodové oleje, minerálne mazacie
oleje, oleje pre turbíny a hydraulické oleje.
(2) Regeneráciou odpadových olejov sa rozumie proces, ktorým sa môu z odpadových olejov vyrobi základné oleje predovetkým odstránením kontaminantov, produktov oxidácie a prímesí obsiahnutých
v týchto olejoch. Základné oleje nesmú obsahova nebezpeèný odpad.
(3) Zakazuje sa
a) vypúanie odpadových olejov do povrchových vôd,
podzemných vôd a do kanalizácie,
b) uloenie alebo vypúanie odpadových olejov a akéko¾vek vypúanie zostatkov po spracovaní odpadových olejov do pôdy.
(4) Ak to technické, ekonomické a organizaèné podmienky dovo¾ujú, je drite¾ odpadových olejov povinný
prednostne zabezpeèi ich zhodnotenie regeneráciou;
ak to nie je moné, tento drite¾ je povinný zabezpeèi

) § 3 a 15 zákona è. 128/2002 Z. z o tátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebite¾a a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorích predpisov.
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ich energetické zhodnotenie v súlade s osobitnými
predpismi.2) Ak nie je moné ich zhodnotenie, drite¾
odpadových olejov je povinný zabezpeèi ich znekodnenie.
(5) Ten, kto zabezpeèuje zber, regeneráciu alebo iný
spôsob zhodnotenia alebo znekodnenie odpadových
olejov, je povinný
a) vies a uchováva evidenciu o odpadových olejoch
a evidenciu o objeme ich zhodnotenia zo zberu odpadov na území Slovenskej republiky,
b) ohlasova ustanovené údaje z evidencie tvrroène
Recyklaènému fondu a príslunému obvodnému
úradu ivotného prostredia.
(6) Odpadové oleje mono zbera, prepravova,
zhodnocova a znekodòova len oddelene od ostatných druhov odpadov.
(7) Drite¾ odpadových olejov je povinný ich odovzda na regeneráciu a na iný spôsob zhodnotenia alebo na znekodnenie len drite¾ovi autorizácie [§ 8 ods. 3
písm. b)].
(8) Výrobca a dovozca vetkých minerálnych mazacích olejov do spa¾ovacích motorov, prevodových olejov,
olejov pre turbíny a hydraulických olejov, ako aj dovozca zariadení, v ktorých sa tieto oleje nachádzajú, sú povinní plati príspevok do Recyklaèného fondu v sume
urèenej pod¾a § 56.
(9) Osoba povinná plati príspevok pod¾a odseku 8
zodpovedá aj za správnos jeho výpoètu.
(10) Výrobca platí príspevok pod¾a § 41 ods. 13. Dovozca platí príspevok pod¾a § 41 ods. 14.
(11) Výrobca a dovozca sú povinní zaregistrova sa
v Recyklaènom fonde do 30 dní od zaèatia výroby alebo
dovozu olejov alebo zariadení, za ktoré sú povinní plati
príspevok, ohlási Recyklaènému fondu zmeny v údajoch potrebných na registráciu a umoni orgánom
tátneho dozoru v odpadovom hospodárstve (§ 73) kontrolu ich registrácie v Recyklaènom fonde, kontrolu
správnosti výpoètu príspevku a kontrolu jeho platenia.
(12) Výrobca a dovozca uvedení v odseku 8 sú povinní
a) vies a uchováva evidenciu o objeme svojej výroby
a dovozu,
b) ohlasova ustanovené údaje z evidencie tvrroène
Recyklaènému fondu a príslunému obvodnému
úradu ivotného prostredia.
§ 43
Nakladanie s opotrebovanými pneumatikami
(1) Výrobca a dovozca pneumatík pre motorové vozidlá a nemotorové vozidlá,53) ktoré sa v Slovenskej republike predávajú samostatne alebo na kolesách týchto vozidiel, sú povinní plati príspevok do Recyklaèného
fondu v sume urèenej pod¾a § 56.
(2) Príspevok platia a za správnos jeho výpoètu zodpovedajú výrobca a dovozca, ktorí uvádzajú výrobky
uvedené v odseku 1 na trh v Slovenskej republike.
53
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(3) Výrobca platí príspevok pod¾a § 41 ods. 13. Dovozca platí príspevok pod¾a § 41 ods. 14.
(4) Výrobca a dovozca sú povinní zaregistrova sa
v Recyklaènom fonde do 30 dní od zaèatia výroby alebo
dovozu pneumatík, za ktoré sú povinní plati príspevok, ohlási Recyklaènému fondu zmeny v údajoch potrebných na registráciu a umoni orgánom tátneho
dozoru v odpadovom hospodárstve (§ 73) kontrolu ich
registrácie v Recyklaènom fonde, kontrolu správnosti
výpoètu príspevku a kontrolu jeho platenia.
(5) Výrobca a dovozca uvedení v odseku 4 sú povinní
a) vies a uchováva evidenciu o objeme svojej výroby
a dovozu,
b) ohlasova ustanovené údaje z evidencie tvrroène
Recyklaènému fondu a príslunému obvodnému
úradu ivotného prostredia.
(6) Drite¾ pneumatík, ktoré sú odpadom (ïalej len
opotrebované pneumatiky), prednostne zabezpeèí ich
zhodnotenie èinnosou pod¾a poloky R3 prílohy è. 2,
a ak to nie je moné, ostatnými èinnosami pod¾a prílohy è. 2.
(7) Ten, kto zabezpeèuje zber, zhodnocovanie alebo
znekodòovanie opotrebovaných pneumatík, je povinný
a) vies a uchováva evidenciu o opotrebovaných pneumatikách a evidenciu o objeme ich zhodnotenia zo
zberu odpadov na území Slovenskej republiky,
b) ohlasova ustanovené údaje z evidencie tvrroène
Recyklaènému fondu a príslunému obvodnému
úradu ivotného prostredia.
§ 44
Príspevok do Recyklaèného fondu na odpady
z viacvrstvových kombinovaných
materiálov
(1) Výrobca a dovozca viacvrstvových kombinovaných materiálov vyrobených na báze lepenky a dovozca
výrobkov balených v týchto materiáloch sú povinní plati príspevok do Recyklaèného fondu v sume urèenej
pod¾a § 56. Táto povinnos sa nevzahuje na obaly, ktorých výrobca alebo dovozca zabezpeèí zber odpadov
z obalov a ich zhodnocovanie alebo recykláciu.53a)
(2) Za viacvrstvové kombinované materiály sa na úèely tohto zákona povaujú materiály tvorené minimálne
dvoma kompaktne spojenými vrstvami, ktoré sú urèené na manipuláciu a prepravu tovaru.
(3) Príspevok platia a za správnos jeho výpoètu zodpovedajú výrobca a dovozca, ktorí uvádzajú výrobky
uvedené v odseku 1 na trh v Slovenskej republike.
(4) Výrobca platí príspevok pod¾a § 41 ods. 13. Dovozca platí príspevok pod¾a § 41 ods. 14.
(5) Výrobca a dovozca sú povinní zaregistrova sa v Recyklaènom fonde do 30 dní od zaèatia výroby alebo dovozu materiálov alebo výrobkov uvedených v odseku 1,
za ktoré sú povinní plati príspevok, ohlási Recyklaè-

) § 2 písm. x) a y) zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorích predpisov.
53a
) § 8 ods. 2 zákona è. 529/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov.
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nému fondu zmeny v údajoch potrebných na registráciu a umoni orgánom tátneho dozoru v odpadovom
hospodárstve (§ 73) kontrolu ich registrácie v Recyklaènom fonde, kontrolu správnosti výpoètu príspevku
a kontrolu jeho platenia.
(6) Výrobca a dovozca viacvrstvových kombinovaných
materiálov, ako aj dovozca výrobkov balených v týchto
materiáloch, sú povinní
a) vies a uchováva evidenciu o objeme svojej výroby,
dovozu, vývozu a reexportu,
b) ohlasova ustanovené údaje z evidencie tvrroène
Recyklaènému fondu a príslunému obvodnému
úradu ivotného prostredia.
(7) Ten, kto zabezpeèuje zber, zhodnocovanie alebo
znekodòovanie odpadov z materiálov uvedených v odseku 1, je povinný
a) vies a uchováva evidenciu o týchto odpadoch
a o objeme ich zhodnotenia zo zberu odpadov na území Slovenskej republiky,
b) ohlasova ustanovené údaje z evidencie tvrroène
Recyklaènému fondu a príslunému obvodnému
úradu ivotného prostredia.
§ 44a
Príspevok do Recyklaèného fondu za kovové obaly
(1) Výrobca a dovozca kovových obalov a dovozca výrobkov balených v týchto obaloch sú povinní plati príspevok do Recyklaèného fondu v sume urèenej pod¾a
§ 56. Táto povinnos sa nevzahuje na obaly, ktorých
výrobca alebo dovozca zabezpeèí zber odpadov z obalov
a ich zhodnocovanie alebo recykláciu.53a)
(2) Príspevok platia a za správnos jeho výpoètu zodpovedajú výrobca a dovozca, ktorí uvádzajú výrobky
uvedené v odseku 1 na trh v Slovenskej republike.
(3) Výrobca platí príspevok pod¾a § 41 ods. 13. Dovozca platí príspevok pod¾a § 41 ods. 14.
(4) Výrobca a dovozca sú povinní zaregistrova sa
v Recyklaènom fonde do 30 dní od zaèatia výroby alebo
dovozu obalov alebo výrobkov uvedených v odseku 1,
za ktoré sú povinní plati príspevok, ohlási Recyklaènému fondu zmeny v údajoch potrebných na registráciu a umoni orgánom tátneho dozoru v odpadovom
hospodárstve (§ 73) kontrolu ich registrácie v Recyklaènom fonde, kontrolu správnosti výpoètu príspevku
a kontrolu jeho platenia.
(5) Výrobca a dovozca kovových obalov, ako aj dovozca výrobkov balených v týchto obaloch sú povinní
a) vies a uchováva evidenciu o objeme svojej výroby,
dovozu, vývozu a reexportu,
b) ohlasova ustanovené údaje z evidencie tvrroène
Recyklaènému fondu a príslunému obvodnému
úradu ivotného prostredia.
(6) Ten, kto zabezpeèuje zber, zhodnocovanie alebo
znekodòovanie odpadov z obalov uvedených v odseku 1,
je povinný
a) vies a uchováva evidenciu o týchto odpadoch
53a
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a o objeme ich zhodnotenia zo zberu odpadov na území Slovenskej republiky,
b) ohlasova ustanovené údaje z evidencie tvrroène
Recyklaènému fondu a príslunému obvodnému
úradu ivotného prostredia.
§ 45
zruený
§ 46
Príspevok do Recyklaèného fondu
za výrobky z plastov
(1) Výrobca a dovozca výrobkov z polyetyléntereftalátu a dovozca výrobkov balených v tomto materiáli sú
povinní plati príspevok do Recyklaèného fondu v sume
urèenej pod¾a § 56. Táto povinnos sa nevzahuje na
suroviny, predlisky a vlákna a obaly, ktorých výrobca
alebo dovozca zabezpeèí zber odpadov z obalov a ich
zhodnocovanie alebo recykláciu.53a)
(2) Výrobca a dovozca výrobkov z polyetylénu, polypropylénu, polystyrénu a z polyvinylchloridu a dovozca
výrobkov balených v týchto materiáloch sú povinní plati príspevok do Recyklaèného fondu v sume urèenej
pod¾a § 56. Táto povinnos sa nevzahuje na suroviny,
vlákna a výrobky urèené na priemyselné pouitie a na
obaly, ktorých výrobca alebo dovozca zabezpeèí zber
odpadov z obalov a ich zhodnocovanie alebo recykláciu;53a) priemyselným pouitím sa rozumie ich pevné
zapracovanie do iného charakterovo odliného výrobku, ktorého sa stávajú neoddelite¾nou súèasou, ich
zabudovanie do kontrukcie alebo ich pouitie ako
komponentov alebo dielcov urèených na montá alebo
skladanie iných výrobkov.
(3) Príspevky platia a za správnos ich výpoètu zodpovedajú výrobca a dovozca, ktorí uvádzajú výrobky uvedené v odsekoch 1 a 2 na trh v Slovenskej republike.
(4) Výrobca platí príspevok pod¾a § 41 ods. 13. Dovozca platí príspevok pod¾a § 41 ods. 14.
(5) Výrobca a dovozca sú povinní zaregistrova sa
v Recyklaènom fonde do 30 dní od zaèatia výroby alebo
dovozu výrobkov uvedených v odsekoch 1 a 2, za ktoré
sú povinní plati príspevok, ohlási Recyklaènému fondu zmeny v údajoch potrebných na registráciu a umoni orgánom tátneho dozoru v odpadovom hospodárstve (§ 73) kontrolu ich registrácie v Recyklaènom
fonde, kontrolu správnosti výpoètu príspevku a kontrolu jeho platenia.
(6) Výrobca a dovozca plastov uvedených v odsekoch
1 a 2 sú povinní
a) vies a uchováva evidenciu o objeme svojej výroby,
dovozu, vývozu a reexportu,
b) ohlasova ustanovené údaje z evidencie tvrroène
Recyklaènému fondu a príslunému obvodnému
úradu ivotného prostredia.
(7) Ten, kto zabezpeèuje zber, zhodnocovanie alebo
znekodòovanie odpadov z výrobkov uvedených v odseku 1 a 2, je povinný

) § 130 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 315/1996 Z. z. v znení zákona è. 725/2004 Z. z.

Strana 3108

Zbierka zákonov è. 409/2006

a) vies a uchováva evidenciu o týchto odpadoch
a o objeme ich zhodnotenia zo zberu odpadov na území Slovenskej republiky,
b) ohlasova ustanovené údaje z evidencie tvrroène
Recyklaènému fondu a príslunému obvodnému
úradu ivotného prostredia.
§ 47
zruený
§ 48
Príspevky do Recyklaèného fondu
za papier a sklo
(1) Výrobca a dovozca papiera a lepenky, ako aj dovozca výrobkov z papiera a lepenky (vrátane polygrafických výrobkov) a dovozca výrobkov balených v papieri
a lepenke s výnimkou hygienického a sanitárneho papiera a výrobkov z papiera pouívaných na hygienické
a sanitárne úèely, cigaretového papiera, karbónového
kopírovacieho papiera, filtraèného papiera a papiera
a lepenky na výrobu dechtovaného alebo asfaltovaného
papiera sú povinní plati príspevok do Recyklaèného
fondu v sume urèenej pod¾a § 56. Táto povinnos sa nevzahuje na obaly, ktorých výrobca alebo dovozca zabezpeèí zber odpadov z obalov a ich zhodnocovanie alebo recykláciu.53a)
(2) Výrobca a dovozca skla (vrátane obalového a tabu¾ového obloèného skla), ako aj dovozca výrobkov balených v sklených obaloch sú povinní plati príspevok do
Recyklaèného fondu v sume urèenej pod¾a § 56. Táto
povinnos sa nevzahuje na obaly, ktorých výrobca alebo dovozca zabezpeèí zber odpadov z obalov a ich zhodnocovanie alebo recykláciu.53a)
(3) Príspevok uvedený v odseku 1 sa platí, ak výroba
alebo dovoz presiahne 10 ton roène.
(4) Príspevok uvedený v odseku 2 sa platí, ak výroba
alebo dovoz presiahne 10 ton roène.
(5) Príspevok pod¾a odseku 1 a 2 platia a za správnos
jeho výpoètu zodpovedajú výrobca a dovozca, ktorí uvádzajú výrobky uvedené v týchto odsekoch na trh v Slovenskej republike.
(6) Výrobca platí príspevok pod¾a § 41 ods. 13. Dovozca platí príspevok pod¾a § 41 ods. 14.
(7) Výrobca a dovozca sú povinní zaregistrova sa
v Recyklaènom fonde do 30 dní od zaèatia výroby alebo
dovozu papiera, lepenky, skla alebo výrobkov, za ktoré
sú povinní plati príspevok, ohlási Recyklaènému fondu zmeny v údajoch potrebných na registráciu a umoni orgánom tátneho dozoru v odpadovom hospodárstve (§ 73) kontrolu ich registrácie v Recyklaènom
fonde, kontrolu správnosti výpoètu príspevku a kontrolu jeho platenia.
54
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(8) Výrobca a dovozca výrobkov uvedených v odsekoch 1 a 2 sú povinní
a) vies a uchováva evidenciu o objeme svojej výroby
a dovozu,
b) ohlasova ustanovené údaje z evidencie tvrroène
Recyklaènému fondu a príslunému obvodnému
úradu ivotného prostredia.
(9) Ten, kto zabezpeèuje zber, zhodnocovanie alebo
znekodòovanie odpadov z výrobkov uvedených v odsekoch 1 a 2, je povinný
a) vies a uchováva evidenciu o týchto odpadoch
a o objeme ich zhodnotenia zo zberu odpadov na území Slovenskej republiky,
b) ohlasova ustanovené údaje z evidencie tvrroène
Recyklaènému fondu a príslunému obvodnému
úradu ivotného prostredia.
IESTA ÈAS
STARÉ VOZIDLÁ
§ 49
Základné ustanovenie
(1) Na spracovanie starých vozidiel, na nakladanie
s nimi a na nakladanie s odpadmi zo spracovania starých vozidiel sa vzahujú veobecné ustanovenia tohto
zákona, ak v tejto èasti zákona nie je uvedené inak.
(2) Táto èas zákona sa vzahuje na vozidlá a na staré
vozidlá vrátane ich èastí a materiálov bez oh¾adu na to,
aká údrba a aké opravy sa vykonávali na vozidle poèas
jeho pouívania, ako aj bez oh¾adu na to, èi je vybavené
èasami, ktoré dodal výrobca vozidla, alebo inými èasami, ktorých pouitie ako náhradných súèiastok je
v súlade s predpismi na údrbu alebo opravu motorových vozidiel.
(3) Na trojkolesové motorové vozidlá kategórie L2 53a) sa
nevzahujú ustanovenia § 50, § 52 ods. 1 písm. l) a n),
§ 52 ods. 2 a 3 a § 52a ods. 1 písm. e).
(4) Vozidlom na úèely tohto zákona je motorové
vozidlo54) kategórie M1 alebo N1,55) ako aj trojkolesové
motorové vozidlo kategórie L2.
(5) Starým vozidlom je vozidlo, ktoré jeho drite¾ 56)
chce da vyradi z evidencie vozidiel alebo má by vyradené, alebo bolo vyradené z evidencie vozidiel pod¾a
osobitných predpisov.57) Starým vozidlom je aj vozidlo,
ktorého drite¾ nie je známy, ak je odstavené dlhie ako
30 dní na ceste58) alebo verejnom priestranstve, alebo na
inom mieste, ak je jeho odstránenie potrebné z h¾adiska ochrany ivotného prostredia59) alebo zachovania
estetického vzh¾adu obce èi osobitne chránenej èasti
prírody a krajiny.60)

) § 2 písm. x) zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 315/1996 Z. z. v znení neskorích predpisov.
) Zákon è. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorích predpisov.
56
) § 2 písm. f) zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 315/1996 Z. z.
57
) § 91, 92, 103 a § 129 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 315/1996 Z. z. v znení neskorích predpisov.
58
) § 2 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 315/1996 Z. z.
59
) § 2 a 9 zákona è. 17/1992 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 287/1994 Z. z.
60
) § 2 písm. o) zákona è. 543/2002 Z. z.
55
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(6) Drite¾om starého vozidla je fyzická osoba alebo
právnická osoba, u ktorej sa staré vozidlo nachádza.

lácie starých vozidiel v termínoch a limitoch ustanovených pod¾a odseku 1.

(7) Spracovanie starých vozidiel je akáko¾vek èinnos nasledujúca po tom, ako bolo staré vozidlo odovzdané spracovate¾ovi starých vozidiel na odstránenie
zneèistenia, rozobratie, rozdelenie, zorotovanie, zhodnotenie alebo na prípravu na znekodnenie odpadov zo
rotovacieho zariadenia vrátane iných èinností vykonávaných na úèely zhodnotenia alebo znekodnenia
starých vozidiel alebo ich èastí.

(3) Výrobca vozidiel, výrobca materiálov pouívaných
vo vozidlách, výrobca èastí vozidiel a výrobca vybavenia
pouívaného vo vozidlách sú na u¾ahèenie identifikácie
týchto materiálov, èastí a vybavenia vhodných na ich
opätovné pouívanie alebo zhodnotenie povinní pouíva ustanovené kódovanie [§ 68 ods. 3 písm. t)].

(8) Spracovate¾om starých vozidiel je právnická
osoba-podnikate¾ alebo fyzická osoba-podnikate¾, ktorej ministerstvo udelilo autorizáciu na spracovanie starých vozidiel pod¾a § 8 ods. 3 písm. c).
(9) Staré vozidlo je odpadom, ak ho jeho drite¾ nepreviedol na iného na úèely jeho vyuitia ako motorového vozidla. Staré vozidlo je odpadom, aj ak to v rozhodnutí pod¾a § 51 ods. 5 urèí obvodný úrad ivotného
prostredia.
(10) Prevencia sú opatrenia smerujúce ku zníeniu
mnostva a kodlivosti starých vozidiel a materiálov
a látok v nich obsiahnutých pre ivotné prostredie.
(11) Zber starých vozidiel je ich zhromaïovanie pred
odovzdaním na spracovanie spracovate¾ovi starých vozidiel.
(12) Opätovné pouitie èastí starých vozidiel je èinnos, pri ktorej sa èasti starých vozidiel pouijú na rovnaký úèel, na aký boli vyrobené, v súlade s osobitným
predpisom.61)
(13) Recyklácia starých vozidiel je opätovné spracovanie odpadov zo spracovania starých vozidiel alebo ich
èastí vo výrobnom procese na pôvodný úèel alebo na iné
úèely okrem energetického zhodnotenia.
(14) rotovacie zariadenie je zariadenie, ktoré sa pouíva na rozkúskovanie alebo rozdrvenie starých vozidiel na èasti alebo fragmenty vrátane získavania kovového rotu vhodného na opätovné pouitie.
§ 50
Povinnosti výrobcu vozidiel
a dovozcu vozidiel
(1) Výrobca vozidiel je pri výrobe vozidiel povinný pouíva také materiály, èasti vozidiel a kontrukèné prvky, ktoré umonia bez nepriaznivého vplyvu na ich kvalitu a bezpeènos opätovné pouitie èastí starých
vozidiel a zhodnotenie odpadov zo spracovania starých
vozidiel vrátane recyklácie starých vozidiel; podrobnosti o termínoch a limitoch ustanoví nariadenie vlády Slovenskej republiky.
(2) Ten, kto vozidlá v rámci svojej podnikate¾skej èinnosti dováa (ïalej len dovozca vozidiel), je povinný
dováa a uvádza na trh len také vozidlá, èasti vozidiel
a kontrukèné prvky do nich, ktoré umonia pri ich
spracovaní spracovate¾mi starých vozidiel zabezpeèi
opätovné pouitie èastí starých vozidiel a zhodnotenie
odpadov zo spracovania starých vozidiel vrátane recyk61

(4) Výrobca vozidiel a dovozca vozidiel sú povinní do
iestich mesiacov po uvedení ním vyrábaného typu vozidla alebo ním dováaného vozidla na trh zabezpeèi
dostatoèné informácie o rozoberaní tohto typu vozidla;
informácie musia umoni identifikáciu jednotlivých
èastí vozidiel a materiálov, umiestnenie vetkých nebezpeèných látok vo vozidle, odstránenie vetkých kvapalín z vozidla a rozobratie vozidla tak, aby bolo moné
pri spracovaní starých vozidiel postupova v súlade
s týmto zákonom. Tieto informácie je výrobca vozidiel
alebo dovozca vozidiel povinný poskytnú spracovate¾ovi starých vozidiel bezodkladne po tom, ako o ne spracovate¾ starých vozidiel po uvedenom termíne poiada.
(5) Výrobca èastí vozidiel je povinný prostredníctvom
výrobcu vozidiel alebo dovozcu vozidiel bezodkladne
poskytnú spracovate¾ovi starých vozidiel na jeho poiadanie informácie o rozoberaní èastí starých vozidiel,
a ak sú vhodné na opätovné pouitie, aj informácie
o testovaní vozidiel, alebo ak sa stanú odpadmi, aj informácie o ich zhodnocovaní alebo znekodòovaní.
(6) Výrobca vozidiel alebo dovozca vozidiel je povinný
prostredníctvom propagaènej literatúry pouívanej na
marketing pravidelne, najmenej jedenkrát za rok, zverejòova informácie o
a) návrhu vozidiel a ich èastí z h¾adiska monosti ich
zhodnocovania, ak sa stanú odpadmi, vrátane ich
recyklovate¾nosti,
b) rozvoji a optimalizácii moností a spôsobov opätovného pouitia a zhodnocovania odpadov vznikajúcich pri spracovaní starých vozidiel vrátane recyklácie starých vozidiel,
c) pokroku, ktorý sa dosiahol v súvislosti so zvyovaním zhodnocovania odpadov vznikajúcich pri spracovaní starých vozidiel vrátane recyklácie starých
vozidiel s cie¾om zniovania mnostva odpadov urèeného na znekodnenie.
(7) Výrobca materiálov pouívaných vo vozidlách, výrobca èastí vozidiel a výrobca vybavenia pouívaného
vo vozidlách sú povinní poskytnú výrobcovi vozidiel
a dovozcovi vozidiel na ich poiadanie potrebnú súèinnos pri plnení povinností pod¾a odsekov 1, 2, 4 a 6.
Spracovatelia starých vozidiel a prevádzkovatelia zariadení na zhodnocovanie odpadov alebo zariadení na
znekodòovanie odpadov pochádzajúcich zo spracovania starých vozidiel sú povinní rovnako poskytnú výrobcovi vozidiel a dovozcovi vozidiel súèinnos pri plnení povinností pod¾a odseku 6.
(8) Ustanoveniami odsekov 4 a 7 nie je dotknutá
ochrana údajov pod¾a osobitných predpisov.13)

) § 9 ods. 4 zákona è. 264/1999 Z. z. v znení zákona è. 436/2001 Z. z.
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(9) Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nepouijú, ak predmetom výroby alebo dovozu sú peciálne automobily.62)
§ 51
Povinnosti drite¾a starého vozidla
(1) Ak sa u drite¾a starého vozidla nachádza staré
vozidlo, ktoré je odpadom, tento drite¾ je povinný bezodkladne zabezpeèi odovzdanie starého vozidla osobe
vykonávajúcej zber starých vozidiel pod¾a § 52a alebo
spracovate¾ovi starých vozidiel.
(2) Ak drite¾ starého vozidla nepreviedol toto vozidlo
na iného na úèely jeho vyuitia ako motorového vozidla
je povinný predloi spolu so iadosou o vyradenie starého vozidla z evidencie vozidiel pod¾a osobitných predpisov okresnému dopravnému inpektorátu potvrdenie
o prevzatí starého vozidla vystavené spracovate¾om
tohto starého vozidla alebo osobou oprávnenou na
spracovanie starých vozidiel v inom èlenskom táte Európskej únie; v tom prípade drite¾ starého vozidla spolu s potvrdením predloí aj jeho úradne overený preklad.
(3) Drite¾ starého vozidla je do splnenia povinnosti
pod¾a odseku 1 povinný
a) zabezpeèi na vlastné náklady odstránenie takého
vozidla z miesta, na ktorom pokodzuje alebo ohrozuje ivotné prostredie, alebo naruuje estetický
vzh¾ad obce èi osobitne chránenej èasti prírody
a krajiny,
b) umiestni a uchováva staré vozidlo tak, aby nepokodzovalo alebo neohrozovalo ivotné prostredie,
aby sa zachoval estetický vzh¾ad obce alebo osobitne
chránenej èasti prírody a krajiny a aby sa zabránilo
odcudzeniu starého vozidla alebo jeho èastí.
(4) Ak drite¾ starého vozidla nesplní povinnos pod¾a
odseku 3 písm. a), urobí tak správca cesty (na ceste alebo verejnom priestranstve) alebo obec (na inom mieste), a to odovzdaním starého vozidla na parkovisko urèené obvodným úradom ivotného prostredia pod¾a
§ 53 ods. 7 (ïalej len urèené parkovisko); náklady
s tým spojené je povinný uhradi drite¾ starého vozidla. O odstránení starého vozidla jeho odovzdaním na
urèené parkovisko ten, kto ho zabezpeèil, bezodkladne
písomne upovedomí
a) drite¾a starého vozidla a súèasne ho oboznámi aj
s dôsledkami pod¾a odseku 6 v prípade jeho neèinnosti,
b) Slovenskú inpekciu ivotného prostredia (ïalej len
inpekcia),
c) obvodný úrad ivotného prostredia,
d) obec.
(5) Ak si do dvoch mesiacov od upovedomenia pod¾a
odseku 4 písm. a) drite¾ starého vozidla neprevezme
staré vozidlo z urèeného parkoviska, obvodný úrad ivotného prostredia zaène konanie o tom, èi vlastníctvo
k starému vozidlu nadobudne tát. Ak obvodný úrad ivotného prostredia rozhodne o tom, e vlastníctvo
k starému vozidlu nadobudne tát, drite¾om starého
62
65
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vozidla sa tát stáva dòom nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. Ak obvodný úrad ivotného
prostredia rozhodne inak, môe v rozhodnutí zároveò
urèi, e staré vozidlo je odpadom.
(6) Ten, èieho staré vozidlo pripadlo pod¾a odseku 5
tátu, má nárok na náhradu vo výke rozdielu ceny starého vozidla urèenej ku dòu, keï sa tát stal drite¾om
starého vozidla, a súètu nákladov spojených s urèením
tejto ceny, neuhradených nákladov spojených s postupom pod¾a odseku 4 a trov konania pod¾a odseku 5; nárok na náhradu mono uplatni na obvodnom úrade ivotného prostredia, ktorý rozhodnutie o pripadnutí
starého vozidla tátu vydal, do jedného roka odo dòa
právoplatnosti tohto rozhodnutia.
(7) Ten, komu drite¾ starého vozidla neuhradil náklady spojené s postupom pod¾a odseku 4, môe nárok
na náhradu týchto nákladov uplatni na obvodnom
úrade ivotného prostredia, ktorý rozhodnutie o pripadnutí starého vozidla tátu vydal, do jedného roka
odo dòa právoplatnosti tohto rozhodnutia, a to vo výke, ktorú oznámil obvodnému úradu ivotného prostredia na úèel náhrady pod¾a odseku 6; uspokojením
tohto nároku sa povinnos drite¾a starého vozidla
uhradi náklady pod¾a odseku 4 povauje za splnenú.
(8) Ak drite¾ nadobudne staré vozidlo kúpou alebo
darovaním alebo dedením, prechádzajú na neho spolu
s drbou aj povinnosti pod¾a odseku 3 písm. a) a b).
(9) Ustanovenia odsekov 1 a 8 platia rovnako aj
v prípade, ak sa o vyradení starého vozidla z evidencie
vozidiel koná bez iadosti jeho drite¾a.65)
§ 52
Povinnosti spracovate¾a starých vozidiel
(1) Spracovate¾ starých vozidiel je povinný
a) pri výstavbe nových zariadení na spracovanie starých vozidiel alebo pri modernizácii jestvujúcich zariadení voli najlepie dostupné technológie s prihliadnutím na primeranos výdavkov na ich obstaranie a prevádzku,
b) uvádza do prevádzky a prevádzkova stroje a zariadenia na spracovanie starých vozidiel v súlade
s platnou dokumentáciou a s podmienkami urèenými v súhlase obvodného úradu ivotného prostredia
vydanom pod¾a § 7 ods. 1 písm. l),
c) vykona opatrenia na nápravu uloené prísluným
orgánom tátnej správy odpadového hospodárstva,
d) vies prevádzkovú dokumentáciu o spracovaní starých vozidiel,
e) vies a uchováva evidenciu o spracovaní starých vozidiel,
f) vies a uchováva evidenciu o vyplatenom finanènom príspevku,
g) ohlasova ustanovené údaje z evidencie tvrroène
Recyklaènému fondu a príslunému obvodnému
úradu ivotného prostredia,
h) naklada so starým vozidlom tak, aby bolo predovetkým zbavené látok nebezpeèných pre ivotné

) § 130 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 315/1996 Z. z. v znení zákona è. 725/2004 Z. z.
) § 92 a § 129 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 315/1996 Z. z. v znení neskorích predpisov.
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prostredie, a vykona ïalie opatrenia na zníenie
negatívnych vplyvov na ivotné prostredie,
i) zabezpeèi úplné spracovanie starého vozidla vrátane zabezpeèenia opätovného pouitia èastí starého
vozidla a zhodnotenia odpadov zo spracovania starých vozidiel, najmä recyklácie starých vozidiel, ako
aj znekodnenia nevyuite¾ných zvykov,
j) zverejni svoje preberacie podmienky,
k) vystavi pri prevzatí starého vozidla na spracovanie
potvrdenie o prevzatí starého vozidla na spracovanie
pod¾a vzoru ustanoveného vykonávacím predpisom
[§ 68 ods. 3 písm. j)] a jeden exemplár odovzda drite¾ovi starého vozidla, prípadne inej osobe, od ktorej
staré vozidlo prevzal, ak túto povinnos za neho nevykonáva osoba vykonávajúca zber starých vozidiel
(§ 52a),
l) prevzia vo svojej prevádzke staré vozidlo na spracovanie bez poadovania poplatku alebo inej platby od
osoby, od ktorej ho prevzal,
m) plni povinnosti pôvodcu odpadu vo vzahu k odpadom produkovaným ním,
n) pri svojej èinnosti zabezpeèi dodranie ustanovených termínov a limitov na opätovné pouitie èastí
starých vozidiel a zhodnocovanie odpadov zo spracovania starých vozidiel vrátane recyklácie starých vozidiel (§ 50 ods. 1).
(2) Spracovate¾ starých vozidiel je povinný okrem
kúpnej ceny vyplati finanèný príspevok za podmienok
pod¾a odseku 3 drite¾ovi starého vozidla, prípadne inej
osobe, ktorá staré vozidlo odovzdala na spracovanie,
a to bez oh¾adu na trhovú hodnotu starého vozidla; touto povinnosou môe poveri osobu vykonávajúcu zber
starých vozidiel (§ 52a).
(3) Nárok na vyplatenie finanèného príspevku vo výke 1 000 Sk má drite¾ starého vozidla, ktorý doviezol
alebo inak dopravil staré vozidlo na svoje náklady
a odovzdal ho spracovate¾ovi starých vozidiel v spracovate¾skom zariadení.
(4) Èasti starého vozidla urèené na ich opätovné pouitie nie sú odpadom; spracovate¾ starých vozidiel je povinný skladova ich v súlade s ustanovenými podmienkami [§ 68 ods. 3 písm. j)].
§ 52a
Zber starých vozidiel
(1) Zber starých vozidiel môe vykonáva právnická
osoba alebo fyzická osoba, ak
a) jej bol vydaný súhlas na zber starých vozidiel pod¾a
§ 7 ods. 1 písm. l),
b) zber vykonáva pre spracovate¾a starých vozidiel,
s ktorým má na túto èinnos uzatvorenú zmluvu,
alebo pre svoju potrebu, ak je sama spracovate¾om
starých vozidiel,
c) vystavuje v mene spracovate¾a starých vozidiel potvrdenie o prevzatí starého vozidla na spracovanie
[§ 52 ods. 1 písm. k)],
d) zber vykonáva výhradne na úèel prepravy starých
66
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vozidiel na ich spracovanie spracovate¾ovi starých
vozidiel okrem prípadu, ak zber vykonáva sám spracovate¾ starých vozidiel,
e) pri zbere nepoaduje poplatok alebo inú platbu od
osôb, od ktorých staré vozidlá prevzala,
f) staré vozidlo odovzdá najneskôr do 30 dní od jeho
prevzatia spracovate¾ovi starých vozidiel.
(2) Zber starých vozidiel mono vykonáva iba v zariadení, ktoré je zriadené a prevádzkované tak, aby nedochádzalo k ohrozeniu alebo pokodeniu ivotného
prostredia,68) ani k odcudzeniu starých vozidiel alebo
ich èastí; na jeho prevádzkovanie sa nevyaduje súhlas
pod¾a § 7 ods. 1 písm. d).
§ 53
Staré vozidlo, ktorého drite¾ nie je známy
(1) Odstránenie starého vozidla, ktorého drite¾ nie je
známy a ktoré je odstavené
a) na ceste alebo na inom verejnom priestranstve, zabezpeèí správca cesty,
b) na inom mieste ne pod¾a písmena a), zabezpeèí so
súhlasom vlastníka nehnute¾nosti obec; v prípade
nesúhlasu vlastníka nehnute¾nosti prechádza povinnos na tohto vlastníka.
(2) Odstránenie starého vozidla zabezpeèí osoba zodpovedná za jeho odstránenie pod¾a odseku 1 jeho odovzdaním na urèené parkovisko (odsek 7), a to bezodkladne po zistení, e staré vozidlo, ktorého drite¾a sa
nepodarilo zisti ani s pomocou okresného dopravného
inpektorátu,66) je na pozemku odstavené viac ne 30
dní. Náklady spojené s odstránením starého vozidla
znáa prevádzkovate¾ urèeného parkoviska; môe vak
poiada o následnú úhradu z Recyklaèného fondu
pod¾a § 63 ods. 1 písm. b) alebo od drite¾a starého vozidla, ak sa ho dodatoène podarilo zisti (odsek 6).
(3) Ak drite¾ starého vozidla nie je známy a nepodarilo sa ho zisti ani pomocou okresného dopravného inpektorátu, obvodný úrad ivotného prostredia na
úradnej tabuli uverejní oznam o odovzdaní starého vozidla na urèené parkovisko; v ozname uvedie najmä základné identifikaèné údaje o vozidle, dátum odovzdania na urèené parkovisko a dôsledky postupu pod¾a
odseku 4.
(4) Ak sa do jedného roka od odovzdania starého vozidla na urèené parkovisko neprihlási alebo inak nezistí jeho drite¾ alebo iná oprávnená osoba, povauje sa
staré vozidlo za opustenú vec.67)
(5) Ten, kto v lehote pod¾a odseku 4 zistí informáciu
o tom, kto je drite¾om starého vozidla umiestneného
na urèenom parkovisku, je povinný to bezodkladne
oznámi správcovi urèeného parkoviska a obvodnému
úradu ivotného prostredia. Obvodný úrad ivotného
prostredia upovedomí zisteného drite¾a starého vozidla o odstránení starého vozidla jeho odovzdaním na urèené parkovisko a súèasne ho oboznámi s dôsledkami

) § 86 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 315/1996 Z.z v znení zákona è. 441/2001 Z. z.
) § 135 Obèianskeho zákonníka v znení zákona è. 509/1991 Z. z.
68
) Napríklad § 8 zákona è. 17/1992 Zb.
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neèinnosti pod¾a § 51 ods. 5. Ustanovenia § 51 ods. 5
a 7 sa pouijú rovnako.
(6) Drite¾ starého vozidla zistený pod¾a odseku 5 je
povinný nahradi náklady spojené s odstránením tohto
vozidla a s jeho uloením na urèenom parkovisku
tomu, kto tieto náklady vynaloil.
(7) Urèené parkovisko urèuje obvodný úrad ivotného prostredia na základe písomnej iadosti osoby, ktorej bol vydaný súhlas na zber starých vozidiel alebo na
spracovanie starých vozidiel pod¾a § 7 ods. 1 písm. l);
ak je iados o urèenie urèeného parkoviska súèasou
iadosti o vydanie súhlasu na zber starých vozidiel alebo na spracovanie starých vozidiel, obvodný úrad ivotného prostredia môe urèené parkovisko urèi v rozhodnutí, ktorým súhlas na zber starých vozidiel alebo
na spracovanie starých vozidiel vydáva. Na zriadenie
a prevádzkovanie urèeného parkoviska platia rovnako
ustanovenia § 52a ods. 2.
(8) Prevádzkovate¾ urèeného parkoviska vedie evidenciu prevzatých a odovzdaných starých vozidiel.
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via vozidlo cez tátnu hranicu na územie Slovenskej republiky, sú povinní
a) vies a uchováva evidenciu o objeme svojej výroby,
dovozu, vývozu a reexportu,
b) ohlasova ustanovené údaje z evidencie tvrroène
Recyklaènému fondu a príslunému obvodnému
úradu ivotného prostredia.
(6) Ten, kto vykonáva zber alebo spracovanie starých
vozidiel, je povinný
a) vies a uchováva evidenciu o prevzatých a spracovaných starých vozidlách a objeme odpadov vzniknutých z ich spracovania,
b) ohlasova ustanovené údaje z evidencie tvrroène
Recyklaènému fondu a príslunému obvodnému
úradu ivotného prostredia.
SIEDMA ÈAS
ELEKTROZARIADENIA A ELEKTROODPAD
§ 54a
Základné ustanovenia

§ 54
Príspevok do Recyklaèného fondu za vozidlá
(1) Výrobca a dovozca vozidiel, ktorí prepravia vozidlo
cez tátnu hranicu na územie Slovenskej republiky, sú
povinní za kadé motorové vozidlo uvedené na trh zaplati príspevok do Recyklaèného fondu v sume pod¾a
§ 56; výrobca a dovozca vozidiel v tomto prípade neplatia príspevky za iné èasti vozidla, ktoré tvoria jeho súèas.
(2) Príspevok pod¾a odseku 1 platí a za správnos jeho
výpoètu zodpovedá výrobca vozidiel a dovozca vozidiel,
ktorí uvádzajú výrobky uvedené v odseku 1 na trh, ako
aj právnické osoby alebo fyzické osoby, ktoré nie sú výrobcom alebo dovozcom a ktoré dovezú výrobky uvedené v odseku 1 na územie Slovenskej republiky. Právnické osoby alebo fyzické osoby, ktoré nie sú výrobcom
alebo dovozcom a ktoré dovezú výrobky pod¾a odseku 1
na územie Slovenskej republiky, zaplatia príspevok do
Recyklaèného fondu najneskôr v deò prvého zapísania
dovezeného motorového vozidla do evidencie motorových vozidiel pod¾a osobitných predpisov.
(3) Výrobca vozidiel platí príspevok pod¾a § 41
ods. 13. Dovozca vozidiel, ktorý prepraví vozidlo cez
tátnu hranicu na územie Slovenskej republiky, platí
príspevok pod¾a § 41 ods. 14.
(4) Výrobca a dovozca vozidiel pod¾a odseku 1 sú povinní zaregistrova sa v Recyklaènom fonde do 30 dní
od zaèatia výroby alebo dovozu vozidiel, ohlási Recyklaènému fondu údaje potrebné na registráciu a umoni orgánom tátneho dozoru v odpadovom hospodárstve (§ 73) kontrolu registrácie v Recyklaènom fonde,
kontrolu správnosti výpoètu príspevku a kontrolu jeho
platenia (§ 41 ods. 15). Povinnos registrácie v Recyklaènom fonde (§ 41 ods. 15) sa netýka právnických alebo fyzických osôb, ktoré dovezú výrobky pod¾a odseku 1 len pre vlastnú potrebu.
(5) Výrobca vozidiel a dovozca vozidiel, ktorí prepra-

(1) Na spracovanie elektroodpadu, na nakladanie
s elektroodpadom a na nakladanie s odpadmi zo spracovania elektroodpadu sa vzahujú veobecné ustanovenia tohto zákona, ak v tejto èasti zákona nie je ustanovené inak.
(2) Elektrozariadenia sú zariadenia, ktoré na svoju
èinnos potrebujú elektrický prúd alebo elektromagnetické pole a zariadenia na výrobu, prenos a meranie takéhoto prúdu a po¾a, ktoré spadajú do kategórií elektrozariadení uvedených v prílohe è. 3a a ktoré sú
urèené na pouitie pri hodnote napätia do 1 000 V pre
striedavý prúd a do 1 500 V pre jednosmerný prúd.
(3) Elektroodpad sú elektrozariadenia, ktoré sú odpadom pod¾a § 2 ods. 1 vrátane vetkých komponentov,
kontrukèných dielcov a spotrebných dielcov, ktoré sú
súèasou elektrozariadenia v èase, keï sa ho drite¾
zbavuje.
(4) Elektroodpad z domácností je elektroodpad, ktorý
pochádza z domácností fyzických osôb a z obchodných,
priemyselných, intitucionálnych a iných zdrojov, ktorý je svojím zloením a mnostvom podobný tomu, ktorý pochádza z domácností fyzických osôb.
(5) Prevenciou sú opatrenia zamerané na zníenie
mnostva elektroodpadu, ako aj materiálov a látok,
ktoré sa v òom nachádzajú a ich kodlivých úèinkov na
ivotné prostredie.
(6) Opätovné pouitie elektroodpadu je èinnos, ktorou sa elektroodpad alebo jeho komponenty pouijú na
rovnaký úèel, na aký boli pôvodne urèené bez toho, aby
boli recyklované.
(7) Recyklácia elektroodpadu je opätovné zhodnotenie materiálov a látok získaných z elektroodpadu vo výrobnom procese na pôvodný úèel alebo na iné úèely. Za
recykláciu sa nepovauje zhodnotenie elektroodpadu
èinnosou R1 pod¾a prílohy è. 2.
(8) Spracovanie elektroodpadu je kadá èinnos po
tom, èo bol elektroodpad odovzdaný spracovate¾ovi
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elektroodpadu na odstránenie kodlivých látok, demontá a rotovanie na úèel spätného získavania komponentov, kontrukèných dielcov, spotrebných dielcov,
materiálov a látok a vetky ïalie èinnosti vykonané na
úèely zhodnotenia, opätovného pouitia alebo environmentálne vhodného znekodnenia elektroodpadu.
(9) Spracovate¾ elektroodpadu je podnikate¾, ktorému ministerstvo udelilo autorizáciu na spracovanie
elektroodpadu pod¾a § 8 ods. 3 písm. d).
(10) Výrobca elektrozariadení je osoba, ktorá bez oh¾adu na pouívané techniky predaja vrátane predaja prostriedkami elektronickej komunikácie s výnimkou osoby
konajúcej výluène na základe zmluvy o financovaní
a) vyrába a predáva elektrozariadenie pod svojou znaèkou,
b) ïalej predáva pod svojou znaèkou elektrozariadenie
vyrobené inými dodávate¾mi; predajca, ktorý ïalej
predáva, sa nepovauje za výrobcu, ak sa na zariadení nachádza znaèka výrobcu, ako je ustanovené
v písmene a) alebo
c) dováa elektrozariadenia do Slovenskej republiky.

b)

c)

d)

(11) Distribútor je na úèely tohto zákona právnická
osoba alebo fyzická osoba-podnikate¾, ktorá predáva
elektrozariadenie spotrebite¾ovi.
(12) Uvedenie elektrozariadenia na trh je na úèely
tohto zákona okamih, keï je elektrozariadenie vyrobené v Slovenskej republike prvýkrát odplatne alebo bezodplatne ponúknuté na úèely predaja, distribúcie alebo pouitia, alebo keï je prvýkrát predmetom prevodu
vlastníckych práv; za uvedenie elektrozariadenia na
trh sa povauje aj dovoz elektrozariadenia.
(13) Zmluva o financovaní je na úèely tohto zákona
zmluva o pôièke, nájme, prenájme alebo predaji na
splátky, alebo iná dohoda o odloenej platbe, týkajúca
sa elektrozariadenia, bez oh¾adu na to, èi podmienky
takejto zmluvy, dohody alebo dodatoènej zmluvy alebo
dodatoènej dohody ustanovujú, e sa uskutoèní alebo
môe uskutoèni prevod vlastníctva takéhoto elektrozariadenia.
(14) Spätný odber je odobratie elektrozariadenia
z domácností od jeho drite¾a pri predaji nového elektrozariadenia na výmennom základe kus za kus, pokia¾
je odovzdávané elektrozariadenie rovnakej kategórie
a rovnakého funkèného urèenia ako predávané elektrozariadenie.

e)

f)
g)

(15) Oddelený zber je zber elektroodpadu v èlenení
pod¾a prílohy è. 3a; osobitnú kategóriu elektrozariadení na úèely oddeleného zberu tvoria svetelné zdroje
s obsahom ortuti.

h)

§ 54b

i)

Povinnosti výrobcu elektrozariadení
(1) Výrobca elektrozariadení je povinný
a) zabezpeèi, aby elektrozariadenie bolo vyrobené a navrhnuté tak, aby sa u¾ahèila demontá a zhodnotenie, najmä opätovné pouitie a recyklácia elektroodpadu, najmä nesmie poui pecifické kontrukèné
69

) § 3 ods. 3 zákona è. 163/2001 Z. z.

j)
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prvky alebo výrobné postupy, ktoré by bránili opätovnému pouitiu elektroodpadu, ak takéto pecifické
kontrukèné prvky alebo výrobné postupy neposkytujú dôleité výhody vo vzahu k ochrane ivotného
prostredia alebo k poiadavkám na zaistenie bezpeènosti a zdravia,
vyznaèi pri uvedení elektrozariadenia na trh na elektrozariadení alebo na obale elektrozariadenia alebo vyznaèi na daòovom èi inom obdobnom doklade vyhotovenom pri jeho predaji údaje, z ktorých bude moné
zisti osobu, ktorá uviedla elektrozariadenie na trh;
táto povinnos sa nevzahuje na svetelné zdroje,
uvádza na trh elektrozariadenie oznaèené grafickým symbolom ustanoveným vo veobecne záväznom právnom predpise [§ 68 ods. 3 písm. u)] na úèely spätného odberu alebo oddeleného zberu; táto
povinnos sa nevzahuje na svetelné zdroje; ak nie je
moné elektrozariadenie takto oznaèi z dôvodu jeho
ve¾kosti alebo funkènosti, oznaèí sa obal, návod na
pouitie a záruèný list elektrozariadenia,
pri uvádzaní na trh elektrozariadení, ktoré patria do
kategórie 1 a 7 a 10 pod¾a prílohy è. 3a a iariviek
alebo svietidiel urèených na pouitie v domácnostiach, zabezpeèi, aby tieto neobsahovali materiály
a súèiastky obsahujúce olovo, kadmium, ortu, polybrómované bifenyly, polybrómované difenylétery
alebo esmocný chróm, okrem ustanovených prípadov [§ 68 ods. 3 písm. u)]; táto poiadavka sa nevzahuje na náhradné dielce urèené na opravu alebo
na opätovné pouitie elektrozariadení, ktorých pôvodné materiály a súèiastky mohli obsahova olovo,
ortu, kadmium, polybrómované bifenyly, polybrómované difenylétery a esmocný chróm,
zabezpeèi individuálne alebo kolektívne spätný odber elektrozariadení alebo oddelený zber elektroodpadu od pôvodcov s výnimkou historického elektroodpadu, ktorý nie je elektroodpadom z domácností
(§ 54f ods. 3), pri súbenom splnení povinnosti pod¾a
písmena i),
plni povinnosti pod¾a § 54e ods. 1, § 54f ods. 1
a § 54g ods. 1 tak, aby nadväzovali na systém spätného odberu alebo oddeleného zberu,
spätne odobraté elektrozariadenie a elektroodpad
z oddeleného zberu prednostne opätovne pouíva
ako celok, inak ho odovzda spracovate¾ovi elektroodpadu alebo do zariadenia na zber odpadov, ak takéto zariadenie vykonáva zber elektroodpadu výhradne pre spracovate¾a elektroodpadu,
oddelený zber a odovzdanie zozbieraného elektroodpadu spracovate¾ovi uskutoèòova tak, aby nedochádzalo k saovaniu opätovného pouitia alebo recyklácie takéhoto elektroodpadu,
zabezpeèi minimálne dodranie ustanovených limitov pre zhodnotenie elektroodpadu a opätovné pouitie a recykláciu komponentov, materiálov a látok,
ktoré ustanoví vláda Slovenskej republiky nariadením,
poskytnú spracovate¾om informácie potrebné na
environmentálne vhodné spracovanie elektroodpadu, najmä údaje o nebezpeèných látkach,69) monos-
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tiach opätovného pouitia a recyklácie elektroodpadu, prípadne spôsobu ich znekodnenia; tieto
informácie je povinný poskytnú pre kadú kategóriu nového elektrozariadenia pri jeho uvedení na trh
a zverejni ich najmä v návodoch na pouitie, na
technickom nosièi údajov alebo prostriedkami elektronickej komunikácie do jedného roka po uvedení
elektrozariadenia na trh,
k) informova spotrebite¾ov o poiadavke neznekodòova elektroodpad spolu s nevytriedeným komunálnym odpadom, ale odovzdáva ho na miestach na
to urèených, o ich úlohe, ktorou prispievajú na opätovné pouitie, materiálové zhodnotenie alebo iný
spôsob zhodnotenia elektroodpadu, o moných vplyvoch elektroodpadu na ivotné prostredie a na zdravie ¾udí v dôsledku v òom prítomných nebezpeèných
látok69) a o význame grafického symbolu uvedeného
v písmene c),
l) poiada ministerstvo o zápis do Registra výrobcov
elektrozariadení do 30 dní od zaèatia èinnosti,
m) v iadosti o zápis do Registra výrobcov elektrozariadení uvies, ak je fyzickou osobou-podnikate¾om,
1. obchodné meno a miesto podnikania,
2. meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu,
3. identifikaèné èíslo,
4. údaj o zapojení sa do kolektívneho systému spätného odberu, oddeleného zberu alebo nakladania
s elektroodpadom, ak neplní ustanovené povinnosti individuálne,
5. výku a druh záruky v prípade individuálneho plnenia povinností výrobcu elektrozariadení,
6. kategóriu elektrozariadení, ktoré uvádza na trh,
n) v iadosti o zápis do Registra výrobcov elektrozariadení uvies, ak je právnickou osobou,
1. obchodné meno a sídlo,
2. identifikaèné èíslo,
3. údaj o zapojení sa do kolektívneho systému spätného odberu, oddeleného zberu alebo nakladania
s elektroodpadom, ak neplní ustanovené povinnosti individuálne,
4. výku a druh záruky v prípade individuálneho plnenia povinností výrobcu ektrozariadení,
5. kategóriu elektrozariadení, ktoré uvádza na trh,
o) oznámi kadú zmenu údajov, ktoré uviedol do iadosti o zápis do Registra výrobcov elektrozariadení
do 30 dní od vzniku zmeny,
p) vies evidenciu a na základe evidencie do 31. marca
nasledujúceho kalendárneho roka ohlasova ministerstvu za predchádzajúci kalendárny rok
1. mnostvo elektrozariadení pod¾a kategórií, ktoré
uviedol na trh, mnostvo elektrozariadení predaných na pouitie v domácnostiach uvádza samostatne,
2. mnostvo zozbieraného elektroodpadu pod¾a kategórií, mnostvo a kategóriu elektroodpadu z domácností uvádza samostatne,
3. mnostvo a kategóriu zozbieraného opätovne pouitého elekroodpadu,
4. mnostvo a kategóriu recyklovaného a zhodnoteného elektroodpadu,
5. mnostvo a kategóriu vyvezeného zozbieraného
elektroodpadu,
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6. plnenie ustanovených limitov pod¾a písmena i),
r) zverejni do jedného roka po uvedení elektrozariadenia na trh informácie o opätovnom pouití a spracovaní pre kadý druh elektrozariadenia.
(2) Mnostvo pod¾a odseku 1 písm. p) sa uvádza v kilogramoch.
(3) Za plnenie ustanovených limitov pod¾a odseku 1
písm. i) sa povauje potvrdené zhodnocovanie, opätovné
pouitie alebo recyklácia elektroodpadu aj na území iného èlenského tátu Európskej únie. Pri vývoze elektroodpadu na územie neèlenského tátu Európskej únie sa
za plnenie ustanovených limitov povauje zhodnocovanie, opätovné pouitie alebo recyklácia, ak vývozca preukáe, e sa uskutoènili za podmienok porovnate¾ných
s podmienkami ustanovenými týmto zákonom.
§ 54c
Povinnosti distribútora
a oprávnenie spotrebite¾a
(1) Distribútor, ktorý uskutoèòuje spätný odber, je
povinný o tom informova obvyklým spôsobom spotrebite¾a.
(2) Distribútor je povinný uskutoèòova spätný odber
bezplatne. Distribútor môe spätný odber odmietnu,
ak odovzdávané elektrozariadenie neobsahuje základné komponenty, obsahuje odpad, alebo keï z dôvodu
kontaminácie predstavuje riziko pre zdravie a bezpeènos personálu.
(3) Distribútor, ktorý uskutoèòuje spätný odber, je
povinný vykonáva spätný odber elektrozariadení a ich
odovzdávanie spracovate¾ovi elektroodpadu tak, aby
nedochádzalo k saeniu opätovného pouitia alebo recyklácie takéhoto elektroodpadu.
(4) Spotrebite¾ je oprávnený bezplatne odovzda elektrozariadenie do systému spätného odberu alebo elektroodpad do systému oddeleného zberu.
§ 54d
Povinnosti spracovate¾a elektroodpadu
Spracovate¾ elektroodpadu je okrem povinností pod¾a § 19 tohto zákona povinný
a) voli pri výstavbe nových zariadení na spracovanie
elektroodpadu alebo pri modernizácii jestvujúcich
zariadení najlepie dostupné technológie s prihliadnutím na primeranos výdavkov na ich obstaranie
a prevádzku,
b) uvádza do prevádzky a prevádzkova stroje a zariadenia na spracovanie elektroodpadu v súlade s platnou dokumentáciou a s podmienkami urèenými
v súhlase obvodného úradu ivotného prostredia vydanom pod¾a § 7 ods. 1 písm. r),
c) vykona opatrenia na nápravu uloené prísluným
orgánom tátnej správy odpadového hospodárstva
(§ 69),
d) vies prevádzkovú dokumentáciu o spracovaní elektroodpadu,
e) vies a uchováva v ustanovenom rozsahu evidenciu
o mnostve a kategóriách prevzatého spracovaného
elektroodpadu a spôsobe jeho spracovania,

Èiastka 149

Zbierka zákonov è. 409/2006

f) ohlasova ustanovené údaje z evidencie výrobcovi
elektrozariadenia a tvrroène Recyklaènému fondu,
g) naklada s elektroodpadom tak, aby bol predovetkým zbavený látok nebezpeèných pre ivotné prostredie, prednostne odobra z elektroodpadu vetky
kvapaliny a komponenty, vykona ïalie opatrenia
na zníenie negatívnych vplyvov na ivotné prostredie,
h) zabezpeèi úplné spracovanie elektroodpadu vrátane zabezpeèenia opätovného pouitia èastí elektroodpadu a zhodnotenia odpadov zo spracovania elektroodpadu, najmä recykláciou, ako aj zabezpeèenia
znekodnenia nevyuite¾ných zvykov,
i) zverejni podmienky, za ktorých preberá elektroodpad na spracovanie,
j) prevzia vo svojej prevádzke na spracovanie elektroodpadu z domácností bez poadovania poplatku alebo inej platby od jeho koneèného drite¾a,
k) plni povinnosti pôvodcu odpadu vo vzahu k ním
produkovaným odpadom,
l) skladova a spracova elektroodpad pod¾a ustanovených technických poiadaviek,
m) zabezpeèi minimálne dodranie ustanovených limitov pre zhodnotenie elektroodpadu z domácností
a opätovné pouitie a recykláciu komponentov, materiálov a látok [§ 54b ods. 1 písm. i)].
§ 54e
Nakladanie s elektroodpadom z domácností
(1) Výrobca elektrozariadení je povinný zabezpeèi na
vlastné náklady individuálne alebo kolektívne nakladanie s odovzdaným elektroodpadom z domácností, ak
pochádza z elektrozariadení z jeho výroby, predaja alebo dovozu uvedených na trh po 13. auguste 2005.
(2) Výrobca elektrozariadení je povinný zabezpeèi na
vlastné náklady kolektívne nakladanie s elektroodpadom, ktorý pochádza z elektrozariadenia uvedeného na
trh pred 13. augustom 2005 (ïalej len historický elektroodpad) z domácností, odovzdaného za predchádzajúci kalendárny rok, pod¾a podielu výrobcov elektrozariadení na trhu, ktorý urèí ministerstvo pre kadú
kategóriu elektrozariadení v kalendárnom roku na základe hlásení pod¾a § 54b ods. 1 písm. p).
(3) Výrobca elektrozariadení je oprávnený pri predaji
elektrozariadenia uvádza na elektrozariadení, alebo
na jeho obale alebo etikete alebo na daòovom èi inom
obdobnom doklade vyhotovenom pri jeho predaji, výku recyklaèného poplatku urèeného na úhradu nákladov na nakladanie s historickým elektroodpadom z domácností pochádzajúcim z týchto elektrozariadení.
Výka recyklaèného poplatku musí zodpoveda skutoène vynaloeným nákladom na nakladanie s elektroodpadom. Po uplynutí ustanovených termínov (§ 81
ods. 21) sa uvádzanie recyklaèných poplatkov na elektrozariadení zakazuje.
(4) Povinnosti pod¾a odseku 1 sa vzahujú aj na výrobcov elektrozariadení uvádzajúcich na trh elektrozariadenia prostriedkami elektronickej komunikácie, a to
v prípade, ak je miesto plnenia alebo urèenia na území
Slovenskej republiky.
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(5) Na elektroodpad z domácností, ktorý je komunálnym odpadom, sa nevzahujú ustanovenia § 39 okrem
odsekov 4 a 5, ktoré sa naò vzahujú primerane a odseku 15.
§ 54f
Nakladanie s elektroodpadom, ktorý
nie je elektroodpadom z domácností
(1) Výrobca elektrozariadení je povinný zabezpeèi na
vlastné náklady individuálne alebo kolektívne nakladanie s elektroodpadom, ktorý nie je elektroodpadom
z domácností, ak pochádza z elektrozariadení z jeho výroby, predaja alebo dovozu uvedených na trh po 13. auguste 2005.
(2) Výrobca elektrozariadení je povinný zabezpeèi na
vlastné náklady individuálne nakladanie s historickým
elektroodpadom, ktorý nie je elektroodpadom z domácností, ak takýto elektroodpad pochádza z elektrozariadenia rovnakej kategórie alebo rovnakého funkèného
urèenia, ako je nahradzujúce elektrozariadenie, a to pri
jeho predaji.
(3) Nakladanie s historickým elektroodpadom, ktorý
nie je elektroodpadom z domácností a nie je uvedený
v odseku 2, zabezpeèí jeho drite¾.
§ 54g
Nakladanie s elektroodpadom
zo svetelných zdrojov
(1) Nakladanie s elektroodpadom pod¾a prílohy è. 3a
piateho bodu zabezpeèí výrobca svetelných zdrojov individuálne alebo kolektívne bez rozdielu miesta vzniku
elektroodpadu a dátumu uvedenia svetelného zdroja
na trh.
(2) Na výrobcu svetelných zdrojov sa rovnako vzahuje § 54e ods. 4.
§ 54h
Spoloèné ustanovenie
(1) Výrobca elektrozariadení, ktorý plní povinnosti
pod¾a § 54e ods. 1 a § 54f ods. 1 individuálne a výrobca
svetelných zdrojov, ktorý plní povinnosti pod¾a § 54g
ods. 1 individuálne sú povinní pri uvedení elektrozariadenia na trh poskytnú záruku na zabezpeèenie týchto
povinností formou viazaného bankového úètu alebo
zodpovedajúceho poistenia. Výka záruky sa urèí ako
súèin mnostva elektrozariadení pod¾a kategórií a príslunej sadzby.
(2) V prípade, ak výrobca elektrozariadení, ktorý si
mal plni povinnosti pod¾a § 54e ods. 1 a § 54f ods. 1 individuálne a výrobca svetelných zdrojov, ktorý si mal
plni povinnosti pod¾a § 54g ods. 1 individuálne tieto
nesplnil, stráca nárok na vrátenie záruky; záruka je
príjmom Environmentálneho fondu.35)
(3) Kolektívne zabezpeèovanie spätného odberu, oddeleného zberu a nakladania s elektroodpadom nezbavuje výrobcu zodpovednosti za plnenie ustanovených
limitov.
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(4) Výrobca elektrozariadení môe uzatvori s obcou
zmluvu o zavedení a prevádzkovaní systému oddeleného zberu elektroodpadu na jej území.
§ 54i
Príspevok do Recyklaèného fondu
za elektrozariadenia
(1) Výrobca elektrozariadení, z ktorých odpad nebude elektroodpadom z domácností, je povinný plati príspevok do Recyklaèného fondu za celé mnostvo elektrozariadení. Výrobca elektrozariadení, z ktorých
odpad bude elektroodpadom z domácností a výrobca
svetelných zdrojov pod¾a § 54g ods. 1, je povinný plati
príspevok do Recyklaèného fondu za elektrozariadenia
v prípade, ak nesplní ustanovený limit [§ 54b ods. 1
písm. i)], a to v rozsahu nesplnenej èasti ustanoveného
limitu. Výrobca elektrozariadení, z ktorých odpad bude
elektroodpadom z domácností, a ktorý splní ustanovený limit [§ 54b ods. 1 písm. i)], do Recyklaèného fondu
za elektrozariadenia neplatí. Príspevok pod¾a tohto odseku sa platí pod¾a § 56 ods. 1.
(2) Príspevok platia a za správnos jeho výpoètu zodpovedajú výrobcovia elektrozariadení, ktorí uvádzajú
výrobky na trh v Slovenskej republike.
(3) Výrobca elektrozariadení platí príspevok pod¾a
§ 41 ods. 13 a 14 s výnimkou výrobcu elektrozariadení,
z ktorých odpad bude elektroodpadom z domácností,
a výrobcu svetelných zdrojov pod¾a § 54g ods. 1, ktorí
platia príspevok z týchto elektrozariadení za kalendárny rok do 20. apríla nasledujúceho roka.
(4) Výrobca elektrozariadení je povinný zaregistrova
sa v Recyklaènom fonde do 30 dní od zaèatia èinnosti,
ohlási Recyklaènému fondu zmeny v údajoch potrebných na registráciu a umoni orgánom tátneho dozoru v odpadovom hospodárstve (§ 73) kontrolu ich registrácie v Recyklaènom fonde, kontrolu správnosti
výpoètu príspevku a kontrolu jeho platenia.
(5) Výrobca elektrozariadení je povinný
a) vies a uchováva evidenciu o objeme svojej výroby,
dovozu, vývozu a reexportu,
b) ohlasova ustanovené údaje z evidencie tvrroène
Recyklaènému fondu a príslunému obvodnému
úradu ivotného prostredia.
ÔSMA ÈAS
RECYKLAÈNÝ FOND
§ 55
Zriadenie Recyklaèného fondu
(1) Zriaïuje sa Recyklaèný fond ako netátny úèelový
fond, v ktorom sa sústreïujú peòané prostriedky na
podporu zberu, zhodnotenia a spracovania
a) opotrebovaných batérií a akumulátorov (§ 41),
b) odpadových olejov (§ 42),
c) opotrebovaných pneumatík (§ 43),
d) viacvrstvových kombinovaných materiálov (§ 44),
70

) § 27 Obchodného zákonníka v znení neskorích predpisov.

e)
f)
g)
h)
i)
j)
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elektrozariadení (§ 54i),
plastov (§ 46),
papiera (§ 48),
skla (§ 48),
vozidiel (§ 49 a 54),
odpadov z kovových obalov.

(2) Recyklaèný fond sa vnútorne èlení na ústredie
a na sektor
a) opotrebovaných batérií a akumulátorov,
b) odpadových olejov,
c) opotrebovaných pneumatík,
d) viacvrstvových kombinovaných materiálov,
e) elektrických a elektronických zariadení,
f) plastov,
g) papiera,
h) skla,
i) vozidiel,
j) kovových obalov,
k) veobecný.
(3) Recyklaèný fond je právnická osoba so sídlom
v Bratislave, ktorá sa zapisuje do obchodného registra.70)
§ 56
Výpoèet príspevku výrobcu a príspevku dovozcu
do Recyklaèného fondu
(1) Príspevok výrobcu a príspevok dovozcu do Recyklaèného fondu sa vypoèíta ako súèin mnostva alebo
hmotnosti výrobkov alebo materiálov, za ktoré sa tento
príspevok platí, a sadzby. Sadzba sa ustanoví na základe predpokladaných nákladov na zber a zhodnotenie
odpadov z výrobkov, za ktoré sa platí príspevok do Recyklaèného fondu, uvedených na trh v Slovenskej republike.
(2) Do mnostva výrobkov uvedených na trh v Slovenskej republike sa na úèely výpoètu príspevku a ustanovenia sadzby nezapoèítava mnostvo výrobkov prepravených cez tátnu hranicu z územia Slovenskej
republiky (ïalej len vyvezené výrobky). Príspevok
pod¾a odseku 1 sa zniuje o èiastku za mnostvo skutoène vyvezených výrobkov.
(3) Príspevok výrobcu a príspevok dovozcu sa zníi
o príspevok za to mnostvo výrobkov a materiálov, za
ktoré sa platí príspevok do Recyklaèného fondu a pri
ktorých výrobca alebo dovozca preukáe, e sám alebo
prostredníctvom zmluvného partnera, ktorý má udelený súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov [§ 7 ods.1 písm. c), h) a r)] zhodnotil niektorou z èinností R1 a R11 uvedených v prílohe è. 2
alebo zabezpeèil spracovanie starých vozidiel; na túto
èinnos nemono zmluvnému partnerovi poskytnú
prostriedky z Recyklaèného fondu. Zabezpeèením
zhodnotenia prostredníctvom zmluvného partnera sa
rozumie aj preukázanie materiálového toku odpadu od
prevádzkovate¾a zariadenia na zber odpadov [§ 7 ods. 1
písm. d)] do zariadenia na zhodnocovanie odpadov.
(4) Ak výrobca alebo dovozca preukáe, e po zaplatení príspevku do Recyklaèného fondu zhodnotí v priebe-
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hu kalendárneho roka spôsobom pod¾a odseku 3 odpady z výrobkov, za ktoré zaplatil tento príspevok, vráti
mu Recyklaèný fond tú èas ním uhradeného príspevku, na ktorú sa vzahuje monos zníenia príspevku
pod¾a odseku 3, najviac vak do výky zaplateného príspevku. Nárok na vrátenie príspevkov zaplatených do
Recyklaèného fondu za výrobu a dovoz uskutoènené
v kalendárnom roku zanikne, ak výrobca alebo dovozca
nepredloí Recyklaènému fondu do konca prvého tvrroka nasledujúceho kalendárneho roka doklady preukazujúce zhodnotenie odpadov odôvodòujúce vrátenie
zaplateného príspevku.
(5) Recyklaèný fond vydá potvrdenie o registrácii
(§ 41 ods. 15) a o zaplatení príspevku osobám, ktoré sa
nemusia registrova v Recyklaènom fonde.
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b) jedného èlena vymenúva a odvoláva minister ivotného prostredia Slovenskej republiky,
c) jedného èlena vymenúva a odvoláva minister financií Slovenskej republiky,
d) troch èlenov vymenúva a odvoláva minister ivotného prostredia Slovenskej republiky na návrh záujmových zdruení miest a obcí, prièom je viazaný
predloenými návrhmi,
e) jedného èlena vymenúva a odvoláva minister hospodárstva Slovenskej republiky.
(3) Funkèné obdobie èlenov správnej rady je tri roky;
èlenstvo v správnej rade je nezastupite¾né.
(4) Èlenom správnej rady nemôe by èlen dozornej
rady, riadite¾ a zamestnanec Recyklaèného fondu.

(6) Colné orgány oznamujú70a) ministerstvu mesaène,
do desiateho dòa nasledujúceho mesiaca, informácie
z colnej tatistiky o tovaroch, na ktoré sa vzahuje povinnos plati do Recyklaèného fondu.

(5) Správna rada volí spomedzi svojich èlenov predsedu a podpredsedu. Ak je do funkcie predsedu zvolený
zástupca podnikate¾ov, do funkcie podpredsedu bude
zvolený zástupca záujmových zdruení miest a obcí alebo zástupca tátu.

§ 57

(6) Správna rada najmä
a) schva¾uje rozpoèet Recyklaèného fondu a rozhoduje
o zásadných otázkach týkajúcich sa rozvoja èinnosti
a politiky Recyklaèného fondu a zodpovedá za hospodárenie s prostriedkami Recyklaèného fondu,
b) rozhoduje o poskytnutí prostriedkov Recyklaèného
fondu v súlade s § 63,
c) schva¾uje výroènú správu o hospodárení a èinnosti
Recyklaèného fondu za kalendárny rok najneskôr do
31. mája nasledujúceho roka,
d) schva¾uje a zverejòuje roènú úètovnú závierku Recyklaèného fondu overenú audítorom,72)
e) prijíma opatrenia na odstránenie nedostatkov v èinnosti a hospodárení Recyklaèného fondu,
f) schva¾uje tatút Recyklaèného fondu a rokovací poriadok správnej rady,
g) vymenúva a odvoláva riadite¾a a urèuje jeho odmenu
pod¾a osobitného predpisu.73)

Orgány Recyklaèného fondu
(1) Orgánmi Recyklaèného fondu sú
a) správna rada,
b) dozorná rada,
c) riadite¾.
(2) Na úèely tohto zákona sa zástupcom podnikate¾ov
rozumie èlen správnej rady alebo èlen dozornej rady vymenovaný ministrom hospodárstva Slovenskej republiky na
návrh reprezentatívneho zdruenia zamestnávate¾ov71)
a zástupcom tátu sa rozumie èlen správnej rady alebo
èlen dozornej rady vymenovaný ministrom financií Slovenskej republiky, ministrom hospodárstva Slovenskej republiky s výnimkou zástupcu podnikate¾ov alebo ministrom ivotného prostredia Slovenskej republiky
s výnimkou èlena dozornej rady vymenovaného na návrh
mimovládnych organizácií, ktorých predmetom èinnosti je
ochrana ivotného prostredia, a reprezentatívnych záujmových zdruení miest a obcí s celoslovenskou pôsobnosou (ïalej len záujmové zdruenie miest a obcí).
§ 58
Správna rada
(1) Správna rada je najvyí orgán Recyklaèného fondu. Vykonáva správu Recyklaèného fondu a riadi jeho
èinnos.
(2) Správna rada má estnás èlenov, z ktorých
a) desa èlenov vymenúva a odvoláva minister hospodárstva Slovenskej republiky na návrh reprezentatívneho zdruenia zamestnávate¾ov tak, aby v nej
mali svoje zastúpenie výrobcovia alebo dovozcovia
za kadý sektor pod¾a § 55 ods. 2 písm. a) a j), prièom je viazaný predloenými návrhmi,
70a

)
)
72
)
73
)
74
)
71

(7) tatút Recyklaèného fondu upraví najmä
a) úlohy èlenov správnej rady a dozornej rady,
b) postavenie sektorov, ich úlohy, vzájomné vzahy
a vzahy k orgánom Recyklaèného fondu,
c) vymedzenie rozsahu vecí vyhradených do rozhodovacej právomoci správnej rady a dozornej rady,
d) vymedzenie prípadov, keï sa pri rozhodovaní správnej rady vyaduje iná ako nadpolovièná väèina èlenov správnej rady,
e) pravidlá upravujúce poskytovanie prostriedkov
z Recyklaèného fondu,
f) zásady hospodárenia s finanènými prostriedkami,
g) frekvenciu zasadnutí správnej rady a dozornej rady
a spôsob ich zvolávania,
h) organizaènú truktúru Recyklaèného fondu.
(8) Èlenovi správnej rady v súvislosti s výkonom jeho
funkcie patrí náhrada pod¾a osobitných predpisov.74)

§ 8 ods. 3 písm. r) zákona è. 652/2004 Z. z. o orgánoch tátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zákon è. 83/1990 Zb. o zdruovaní obèanov v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 466/2002 Z. z. o audítoroch a Slovenskej komore audítorov.
Zákonník práce.
Zákon è. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorích predpisov.
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§ 59
Dozorná rada
(1) Dozorná rada je kontrolným a dozorným orgánom
Recyklaèného fondu, ktorý dohliada na hospodárenie
Recyklaèného fondu, najmä na poskytovanie a pouitie
prostriedkov Recyklaèného fondu a na èinnos správnej rady a riadite¾a.
(2) Dozorná rada má sedem èlenov, z ktorých
a) troch èlenov vymenúva a odvoláva minister hospodárstva Slovenskej republiky, z toho dvoch na návrh
reprezentatívneho zdruenia zamestnávate¾ov z výrobcov a dovozcov, prièom je viazaný predloenými
návrhmi,
b) troch èlenov vymenúva a odvoláva minister ivotného prostredia Slovenskej republiky, z toho jedného
na návrh mimovládnych organizácií, ktorých predmetom èinnosti je ochrana ivotného prostredia,
a jedného na návrh záujmových zdruení miest
a obcí, prièom je viazaný predloenými návrhmi,
c) jedného èlena vymenúva a odvoláva minister financií Slovenskej republiky.
(3) Èlenovia dozornej rady sú do funkcie vymenovaní
na pä rokov; ich èlenstvo v dozornej rade je nezastupite¾né.
(4) Dozorná rada volí spomedzi svojich èlenov predsedu a podpredsedu. Ak je do funkcie predsedu zvolený
zástupca podnikate¾ov, do funkcie podpredsedu bude
zvolený zástupca záujmových zdruení miest a obcí, zástupca tátu alebo zástupca mimovládnych organizácií, ktorých predmetom èinnosti je ochrana ivotného
prostredia.
(5) Za predsedu dozornej rady nemono zvoli zástupcu tátu, ak by bol zástupca tátu zároveò aj predsedom
správnej rady. Za predsedu dozornej rady nemono zvoli zástupcu podnikate¾ov, ak by bol zástupca podnikate¾ov zároveò aj predsedom správnej rady. Za podpredsedu dozornej rady nemono zvoli zástupcu tátu, ak
by bol zástupca tátu zároveò aj podpredsedom správnej rady. Za podpredsedu dozornej rady nemono zvoli
zástupcu podnikate¾ov, ak by bol zástupca podnikate¾ov
zároveò aj podpredsedom správnej rady.
(6) Èlenom dozornej rady nemôe by èlen správnej
rady, riadite¾ a zamestnanec Recyklaèného fondu.
(7) Dozorná rada najmä
a) dozerá na hospodárne a úèelné nakladanie s prostriedkami Recyklaèného fondu,
b) preskúmava návrh rozpoètu, roènú úètovnú závierku, výroènú správu o hospodárení a èinnosti Recyklaèného fondu za kalendárny rok a stanoviská k nim
predkladá správnej rade,
c) kontroluje èinnos riadite¾a pri plnení rozhodnutí
správnej rady a vo veciach súvisiacich s èinnosou
Recyklaèného fondu,
d) predkladá prísluným ministrom správy o èinnosti
dozornej rady, výsledkoch kontrol a návrhy opatrení
na odstránenie zistených nedostatkov,
e) predkladá správnej rade návrh na odvolanie riadite¾a,
75
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f) dáva podnety na odvolanie èlena správnej rady
tomu, kto podal návrh na jeho vymenovanie za èlena
správnej rady,
g) schva¾uje rokovací poriadok dozornej rady,
h) schva¾uje výber audítora,
i) ukladá správnej rade opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrolnej èinnosti vykonávanej dozornou radou.
(8) Èlenovia dozornej rady sú oprávnení nahliada do
vetkých dokladov týkajúcich sa hospodárenia a èinnosti Recyklaèného fondu.
(9) Èlenovi dozornej rady v súvislosti s výkonom jeho
funkcie patrí náhrada pod¾a osobitných predpisov.74)
§ 60
Zánik èlenstva v správnej rade
a èlenstva v dozornej rade
(1) Èlenstvo v správnej rade alebo èlenstvo v dozornej
rade zaniká uplynutím obdobia, na ktoré je èlen správnej rady alebo dozornej rady vymenovaný, alebo jeho
odvolaním, alebo vzdaním sa funkcie, alebo smrou,
alebo vyhlásením za màtveho.
(2) Èlena správnej rady a èlena dozornej rady mono
odvola z jeho funkcie, ak
a) bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný èin
alebo ak bol právoplatne odsúdený za trestný èin
spáchaný pri výkone svojej funkcie alebo v priamej
súvislosti s ním,
b) neplní povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo tatútu,
c) zaèal vykonáva funkciu, ktorá je nezluèite¾ná
s èlenstvom v správnej rade alebo v dozornej rade.
(3) Nového èlena správnej rady a nového èlena dozornej rady do funkcie vymenúva minister toho rezortu,
ktorý do funkcie vymenoval pôvodného èlena; v prípadoch pod¾a § 58 ods. 2 písm. a) a § 59 ods. 2 písm. a) tak
urobí do 10 dní od predloenia návrhu reprezentatívneho zdruenia zamestnávate¾ov, v ostatných prípadoch
do 30 dní od odvolania alebo od vzdania sa funkcie èlena správnej rady alebo èlena dozornej rady.
(4) Funkèné obdobie èlena správnej rady alebo èlena
dozornej rady, ktorý sa vzdal funkcie, sa konèí dòom
vymenovania nového èlena pod¾a odseku 3.
§ 61
Riadite¾
(1) Riadite¾ je tatutárnym orgánom Recyklaèného
fondu; koná v mene Recyklaèného fondu, prièom rozhoduje o vetkých veciach s výnimkou tých vecí, ktoré
sú týmto zákonom alebo tatútom Recyklaèného fondu
vyhradené správnej rade alebo dozornej rade. Za svoju
èinnos zodpovedá správnej rade.
(2) Riadite¾ je oprávnený zúèastòova sa na rokovaniach správnej rady s poradným hlasom.
(3) Riadite¾ zodpovedá za
a) vedenie úètovníctva Recyklaèného fondu,75)
b) plnenie rozhodnutí správnej rady,

) Zákon è. 431/2002 Z. z. o úètovníctve v znení neskorích predpisov.
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c) uvo¾òovanie prostriedkov na základe rozhodnutia
správnej rady na úèely pod¾a § 63,
d) uzatváranie zmlúv o poskytnutí prostriedkov Recyklaèného fondu so iadate¾mi o poskytnutie prostriedkov Recyklaèného fondu v súlade s rozhodnutiami správnej rady,
e) kontrolu dodriavania zmluvných podmienok poèas
platnosti zmluvy o poskytnutí prostriedkov Recyklaèného fondu,
f) vymáhanie zmluvných pokút zo zmlúv o poskytnutí
prostriedkov Recyklaèného fondu a za vymáhanie
iných poh¾adávok Recyklaèného fondu,
g) vypracovanie roènej úètovnej závierky Recyklaèného fondu a jej predloenie správnej rade a dozornej
rade do 31. marca nasledujúceho roka,
h) vypracovanie výroènej správy o hospodárení a èinnosti Recyklaèného fondu za kalendárny rok a jej
predloenie správnej rade a dozornej rade do 30. apríla nasledujúceho roka,
i) vykonanie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov v hospodárení a èinnosti Recyklaèného fondu,
j) plnenie úloh tatutárneho orgánu pod¾a osobitných
predpisov,76)
k) plnenie ostatných úloh uloených správnou radou.
(4) Okrem materiálov pod¾a odseku 3 písm. g) a h)
predkladá riadite¾ správnej rade
a) návrh rozpoètu Recyklaèného fondu na prísluný
kalendárny rok,
b) iadosti o poskytnutie prostriedkov Recyklaèného
fondu (§ 64 ods. 4).
(5) Riadite¾ urèuje mzdy a rozhoduje o poskytovaní
cestovných náhrad zamestnancom a èlenom správnej
rady a èlenom dozornej rady pod¾a osobitných predpisov.77)
(6) Riadite¾ je povinný informova dvakrát roène verejnos o výke príspevkov do Recyklaèného fondu
a o pouití prostriedkov Recyklaèného fondu.
§ 62
Zdroje Recyklaèného fondu
(1) Zdrojom príjmov Recyklaèného fondu sú
a) príspevky výrobcov a dovozcov za
1. výrobu a dovoz batérií a akumulátorov (§ 41
ods. 11),
2. výrobu a dovoz olejov (§ 42 ods. 8),
3. výrobu a dovoz pneumatík (§ 43 ods. 1),
4. výrobu a dovoz viacvrstvových kombinovaných
materiálov (§ 44 ods. 1),
5. uvedenie elektrozariadenia na trh (§ 54a ods. 12),
6. výrobu a dovoz plastov (§ 46 ods. 1 a 2),
7. výrobu a dovoz papiera (§ 48 ods. 1),
8. výrobu a dovoz skla (§ 48 ods. 2),
9. výrobu a dovoz vozidiel (§ 54),
10. výrobu a dovoz kovových obalov (§ 44a ods. 1),
b) dary a príspevky domácich a zahranièných právnických osôb a fyzických osôb,
76
77

) Napríklad Zákonník práce.
) Napríklad Zákonník práce, zákon è. 283/2002 Z. z.
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c) príjmy zo zmluvných pokút (§ 64 ods. 12),
d) úroky z úverov poskytnutých Recyklaèným fondom,
e) príjmy z vrátenia neoprávnene pouitých alebo zadraných prostriedkov Recyklaèného fondu (§ 64
ods. 12),
f) výnosy zo správy vlastného majetku,
g) úroky z prostriedkov Recyklaèného fondu uloených
v bankách,
h) ïalie zdroje, ak tak ustanoví osobitný zákon.
(2) Zdroje príjmov Recyklaèného fondu uvedené v odseku 1 písm. a) plynú vo výke 88 % do toho sektora,
ktorý zodpovedá oblasti ich vzniku, a vo výke 12 % do
veobecného sektora. Zdroje príjmov Recyklaèného
fondu uvedené v odseku 1 písm. b), f), g) a h) plynú do
veobecného sektora. Zdroje príjmov pod¾a odseku 1
písm. c), d) a e) plynú do toho sektora, ktorý zodpovedá
oblasti ich vzniku.
§ 63
Pouitie prostriedkov Recyklaèného fondu
(1) Prostriedky Recyklaèného fondu mono v súlade
s úèelom odpadového hospodárstva (§ 3) poui na
a) úhradu investièných a prevádzkových nákladov potrebných na zabezpeèenie zberu a zhodnotenia odpadov a spracovania starých vozidiel (§ 55 ods. 1),
b) úhradu ekonomicky oprávnených nákladov súvisiacich s dopravou niektorých starých vozidiel, najmä
v prípadoch, ak ich drite¾ nie je známy alebo neexistuje,
c) úhradu ekonomicky oprávnených nákladov súvisiacich so zabezpeèovaním prevádzky urèeného parkoviska (§ 53 ods. 7),
d) úhradu vyplatených finanèných príspevkov (§ 52
ods. 2),
e) úhradu výdavkov spojených so správou Recyklaèného fondu vrátane èinnosti sekretariátu Recyklaèného fondu,
f) úhradu nákladov na odber odpadov z obalov a ich
zhodnotenie alebo recykláciu,
g) propagáciu zhodnocovania odpadov,
h) zabezpeèovanie informaèných systémov na podporu
zhodnocovania odpadov,
i) podporu zameranú na vyh¾adávanie a aplikáciu nových technológií zhodnocovania odpadov.
(2) Prostriedky Recyklaèného fondu vedené na osobitných úètoch jednotlivých sektorov (§ 65 ods. 3) mono poui len v súlade s jeho vnútorným èlenením.
Prostriedky Recyklaèného fondu vedené na osobitnom
úète veobecného sektora mono poui pre oblasti
vetkých sektorov na úèely pod¾a odsekov 3 a 4. Presuny prostriedkov Recyklaèného fondu v rámci osobitných úètov jednotlivých sektorov sú zakázané.
(3) Prostriedky Recyklaèného fondu vedené na osobitnom úète veobecného sektora mono poui na odpady z výrobkov a materiálov, za ktoré sa platia príspevky do Recyklaèného fondu, a to na
a) propagáciu zhodnocovania odpadov,
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b) podporu separovaného zberu odpadov,
c) na úèely pod¾a odseku 1 písm. g), h) a i) bez ich viazania na jednotlivé sektory.
(4) Výdavky na správu Recyklaèného fondu okrem
nákladov za vedenie bankových úètov a za bankové
sluby a nákladov na materiálno-technické vybavenie
fondu nesmú prekroèi s výnimkou príjmov pod¾a § 62
ods. 1 písm. g) a h) tri percentá roèných príjmov fondu
z predchádzajúceho roka. Hradia sa pod¾a rozpoètu
schváleného správnou radou z prostriedkov veobecného sektora.
(5) Výdavky na správu Recyklaèného fondu sa vedú
na osobitnom úète.
§ 64
Poskytovanie prostriedkov Recyklaèného fondu
(1) Nárokovate¾nos príspevku obcí vzniká pri hodnovernom preukázaní separácie a recyklácie príslunej
komodity na základe zmluvy, ktorú Recyklaèný fond
musí uzatvori. Tento nárok sa netýka elektroodpadu
pochádzajúceho z domácností.
(2) Na poskytnutie prostriedkov Recyklaèného fondu
s výnimkou úhrady vyplatených finanèných príspevkov pod¾a odsekov 13 a 14 a vrátenia príspevku pod¾a
§ 56 ods. 4 a 8 nie je právny nárok.
(3) O poskytnutí prostriedkov Recyklaèného fondu
rozhoduje správna rada s výnimkou poskytnutia prostriedkov Recyklaèného fondu na úhradu vyplatených
finanèných príspevkov pod¾a odsekov 13 a 14 a vrátenia príspevkov pod¾a § 56 ods. 4.
(4) Správna rada rozhodne o poskytnutí prostriedkov
z Recyklaèného fondu na základe písomnej iadosti iadate¾a. iados obsahuje
a) základné údaje o iadate¾ovi; u právnických osôb
výpis z obchodného registra, u fyzických osôb
ivnostenský list alebo iné oprávnenie na podnikanie,
b) výku poadovaných prostriedkov Recyklaèného
fondu a navrhovaný úèel a spôsob ich vyuitia,
c) odôvodnenie iadosti vrátane priloenia prísluných
dokladov a projekt èinnosti, na ktorú sa prostriedky
Recyklaèného fondu iadajú.
(5) iadate¾ k iadosti priloí kópiu rozhodnutia
o udelení autorizácie (§ 13), ak ide o èinnos, pre ktorú
sa autorizácia pod¾a tohto zákona poaduje.
(6) Prostriedky Recyklaèného fondu na úèely pod¾a
§ 63 ods. 1 písm. a) a c) sa poskytujú ako úèelová dotácia alebo úver.
(7) Správna rada rozhodne o poskytnutí prostriedkov
z Recyklaèného fondu do 90 dní od doruèenia iadosti.
Ak iadosti chýbajú náleitosti pod¾a odsekov 4 a 5 alebo má iné nedostatky, riadite¾ vyzve najneskôr do 15
dní iadate¾a o poskytnutie prostriedkov Recyklaèného
fondu, aby v urèenej lehote nedostatky odstránil; ak
iadate¾ v urèenej lehote nedostatky iadosti neodstráni, správna rada iados zamietne.
(8) Pri rozhodovaní o poskytnutí prostriedkov Recyklaèného fondu správna rada prihliada najmä na súlad
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navrhovaného vyuitia prostriedkov s úèelom odpadového hospodárstva (§ 3), súlad so schváleným
rozpoètom Recyklaèného fondu, na schválené priority
tátnej environmentálnej politiky Slovenskej republiky
a na schválený program Slovenskej republiky. Podkladom na rozhodnutie správnej rady o poskytnutí prostriedkov Recyklaèného fondu v príslunom sektore
musí by projekt realizácie systému zberu a zhodnotenia odpadov prísluného sektora (komoditný program
sektora), ktorý musí by v súlade s programom.
(9) Ak správna rada rozhodne o poskytnutí prostriedkov z Recyklaèného fondu iadate¾ovi, riadite¾ je
povinný vyzva iadate¾a do 15 dní odo dòa rozhodnutia správnej rady na uzavretie zmluvy. Ak správna rada
iadosti nevyhovie, oznámi to riadite¾ písomne iadate¾ovi do piatich dní odo dòa rozhodnutia správnej rady.
(10) Na základe rozhodnutia správnej rady uzatvára
riadite¾ v mene Recyklaèného fondu so iadate¾om
o poskytnutie prostriedkov Recyklaèného fondu písomnú zmluvu o poskytnutí prostriedkov Recyklaèného
fondu. Táto zmluva obsahuje najmä
a) identifikaèné údaje zmluvných strán,
b) úèel, druh a výku prostriedkov poskytnutých z Recyklaèného fondu,
c) podmienky pouitia prostriedkov
z Recyklaèného fondu,

poskytnutých

d) spôsob plnenia záväzkov zmluvných strán,
e) zabezpeèenie záväzkov iadate¾a o poskytnutie prostriedkov Recyklaèného fondu,
f) výku splátok a termíny ich splatnosti pri poskytnutí pôièky,
g) zmluvnú pokutu, prípadne iné sankcie za poruenie
zmluvných podmienok.
(11) Prostriedky Recyklaèného fondu mono poui
len na úèel, na ktorý boli poskytnuté pod¾a rozhodnutia
správnej rady, a za podmienok uvedených v zmluve
o poskytnutí prostriedkov Recyklaèného fondu. Nepouité prostriedky je iadate¾ o poskytnutie prostriedkov
Recyklaèného fondu povinný bezodkladne vráti Recyklaènému fondu.
(12) Ak iadate¾ neoprávnene pouil alebo zadral
prostriedky Recyklaèného fondu v rozpore s urèenými
alebo dohodnutými podmienkami, je povinný vráti ich
Recyklaènému fondu a zaplati zmluvnú pokutu, prípadne iné sankcie za poruenie zmluvných podmienok.
(13) Recyklaèný fond uhradí spracovate¾ovi starých
vozidiel tvrroène celkovú sumu preukázate¾ne vyplatených finanèných príspevkov pod¾a § 52 ods. 2, a to do
15 dní od predloenia dokladov pod¾a odseku 14.
(14) Spracovate¾ starých vozidiel predkladá Recyklaènému fondu doklady preukazujúce výku skutoène
vyplatených finanèných príspevkov pod¾a § 52 ods. 2
do 15. dòa mesiaca nasledujúceho po skonèení kalendárneho tvrroka. Ak tak neurobí ani do troch mesiacov od uplynutia uvedenej lehoty, jeho nárok na poskytnutie prostriedkov z Recyklaèného fondu za
prísluný tvrrok zaniká.
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Hospodárenie Recyklaèného fondu

(2) tátnu správu v odpadovom hospodárstve vykonávajú aj obce (§ 72), tátna energetická inpekcia
(§ 72a) a Slovenská obchodná inpekcia (§ 72b).

(1) Hospodárenie Recyklaèného fondu sa riadi rozpoètom Recyklaèného fondu na prísluný kalendárny
rok.

§ 68

§ 65

(2) Prostriedky Recyklaèného fondu sa vedú na osobitných úètoch v banke na území Slovenskej republiky.
(3) Zdroje príjmu Recyklaèného fondu v jednotlivých
sektoroch uvedených v § 55 ods. 2 sa vedú na osobitných úètoch.
§ 66
Ochrana informácií
(1) Èlenovia orgánov Recyklaèného fondu, zamestnanci Recyklaèného fondu a iné osoby, ktoré prichádzajú do styku s dôvernými informáciami pri výkone
svojej funkcie alebo v súvislosti s èinnosou Recyklaèného fondu, sú povinné zachováva o nich mlèanlivos
a informácie na elektronických nosièoch zabezpeèi
pred ich zneuitím. Povinnos zachováva mlèanlivos
trvá aj po zániku èlenstva v orgánoch Recyklaèného
fondu, po skonèení pracovnoprávneho vzahu zamestnanca Recyklaèného fondu alebo po skonèení obdobného vzahu iných osôb.
(2) Pod¾a tohto zákona sa dôvernou informáciou rozumie informácia, ktorú Recyklaèný fond alebo iadate¾ o poskytnutie prostriedkov Recyklaèného fondu
oznaèil ako dôvernú, urèil obdobie zachovávania mlèanlivosti a ktorej zverejnenie by znamenalo významnú
výhodu pre iné osoby alebo ktorá by mala nepriaznivý
vplyv na osobu, ktorá túto informáciu poskytla alebo
ktorej sa informácia týka.
(3) Z dôvodov verejného záujmu môe osobu povinnú
zachováva mlèanlivos o dôverných informáciách
oslobodi od tejto povinnosti len osoba, ktorá informáciu poskytla a oznaèila ako dôvernú, alebo osoba, ktorej sa informácia týka, alebo súd.
(4) Sprístupòovanie informácií pod¾a osobitného
predpisu78) nie je odsekmi 1 a 3 dotknuté.
DEVIATA ÈAS
ORGÁNY TÁTNEJ SPRÁVY ODPADOVÉHO
HOSPODÁRSTVA, OBCE
A ICH PÔSOBNOS
§ 67
Základné ustanovenie
(1) Orgánmi tátnej správy odpadového hospodárstva sú
a) ministerstvo,
b) inpekcia,
c) krajské úrady ivotného prostredia,
d) obvodné úrady ivotného prostredia.
78

Ministerstvo
(1) Ministerstvo je ústredný orgán tátnej správy odpadového hospodárstva.
(2) Ministerstvo
a) riadi a kontroluje výkon tátnej správy v odpadovom
hospodárstve,
b) vypracúva, vydáva, aktualizuje a zverejòuje program Slovenskej republiky,
c) dáva námietky, povolenia a urèuje podmienky pri
dovoze, vývoze a tranzite odpadov pod¾a tvrtej èasti
tohto zákona,
d) vedie a aktualizuje prostredníctvom poverenej organizácie zoznam kontaminovaných zariadení (§ 40a
ods. 3) a Register výrobcov elektrozariadení [§ 54b
ods. 1 písm. l)],
e) dáva súhlas na prepravu nebezpeèných odpadov
presahujúcu územie kraja, ak si to vyhradí,
f) dáva súhlas na prvé uvedenie technológie na nakladanie s nebezpeènými odpadmi na trh v Slovenskej
republike [§ 7 ods. 1 písm. i)],
g) schva¾uje program pôvodcu odpadu s celoslovenskou pôsobnosou, ak si to vyhradí,
h) spolupracuje s ústrednými orgánmi tátnej správy
a s inými právnickými osobami pri zabezpeèovaní
jednotného uplatòovania veobecne záväzných
právnych predpisov v odpadovom hospodárstve,
i) je orgánom tátneho dozoru v odpadovom hospodárstve (§ 73),
j) konzultuje s príslunými orgánmi èlenských tátov
Európskej únie opatrenia pod¾a § 73 ods. 3, ak ide
o vplyvy èinnosti vykonávanej v inom táte, a môe
poiada o zastavenie znekodòovania odpadu z výroby oxidu titanièitého èinnosou pod¾a poloky
D15, ukladaním na skládku odpadov pod¾a poloky
D1 alebo vstrekovaním do pôdy pod¾a poloky D3
uvedených v prílohe è. 3,
k) vedie evidenciu o preprave odpadov cez tátnu hranicu pod¾a tvrtej èasti tohto zákona,
l) ude¾uje, predluje, mení a zruuje autorizáciu pod¾a
§ 8 a 14 a pozastavuje výkon èinností, na ktoré bola
udelená autorizácia (§ 14 ods. 2),
m) vedie register odborne spôsobilých osôb (§ 11 ods. 5),
register osôb, ktorým bola udelená autorizácia (§ 13
ods. 7) a register oprávnených osôb (§ 76 ods. 9),
n) zabezpeèuje vykonanie skúok odbornej spôsobilosti (§ 11 ods. 3) a skúok oprávnených osôb [§ 76
ods. 3 písm. d)] a ustanovuje oprávnenú osobu (§ 76
ods. 2),
o) zabezpeèuje poskytovanie informácií z oblasti odpadového hospodárstva medzinárodným intitúciám,
ktorých je Slovenská republika èlenom, alebo ak
taká povinnos vyplýva z medzinárodných dohôd,
ktorými je Slovenská republika viazaná,

) Zákon è. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
v znení neskorích predpisov.
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p) zabezpeèuje prostredníctvom poverenej organizácie
èinnos ohniskového bodu pri preprave odpadov cez
tátnu hranicu,46)
r) na poiadanie informuje o zariadeniach na zhodnocovanie odpadov a zariadeniach na znekodòovanie
odpadov,
s) zabezpeèuje prostredníctvom poverenej organizácie
odbornú prípravu na výkon èinnosti oprávnenej osoby (§ 76),
t) oznamuje Európskej komisii program Slovenskej republiky týkajúci sa polychlórovaných bifenylov
a kontaminovaných zariadení a zoznam kontaminovaných zariadení pod¾a § 40a ods. 3,
u) zapíe výrobcu elektrozariadení do Registra výrobcov elektrozariadení a vydá mu potvrdenie o zápise
do Registra výrobcov elektrozariadení,
v) vedie evidenciu údajov ohlásených pod¾a § 54b
ods. 1 písm. p),
x) vyjadruje sa ku Koncepcii územného rozvoja Slovenska,78a)
z) urèuje podiel výrobcov elektrozariadení na trhu na
základe údajov ohlásených pod¾a § 54b ods. 1
písm. p) prvého bodu.
(3) Veobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá
ministerstvo, ustanoví
a) podrobnosti o obsahu programov a o spôsobe vypracúvania programu kraja, programu pôvodcu odpadu, programu drite¾a polychlórovaných bifenylov
a programu obce,
b) podrobnosti o technickom, materiálnom a personálnom zabezpeèení autorizovanej èinnosti a o obsahu
a spôsobe overovania odbornej spôsobilosti,
c) obsah a spôsob vedenia registra odborne spôsobilých osôb (§ 11 ods. 5),
d) obsah a spôsob vedenia registra osôb, ktorým bola
udelená autorizácia (§ 13 ods. 7),
e) zoznam odpadov, zoznam nebezpeèných vlastností
pod¾a Bazilejského dohovoru, zoznam skupín odpadov a zoznam kodlivín pod¾a Bazilejského dohovoru, ako aj zoznam kritérií na posudzovanie nebezpeèných vlastností odpadov, ktoré tvoria Katalóg
odpadov,
f) obsah a spôsob vedenia a uchovávania evidencie odpadov drite¾a odpadu, prepravcu nebezpeèných odpadov, prevádzkovate¾a zariadenia na zhodnocovanie odpadov a prevádzkovate¾a zariadenia na
znekodòovanie odpadov a èas jej uchovávania, ako
aj obsah a spôsob vedenia a uchovávania evidencie
objemu výroby a dovozu výrobkov pod¾a piatej èasti
tohto zákona a odpadov z nich a èas jej uchovávania
a obsah a spôsob vedenia zoznamu registrovaných
osôb,
g) zruené,
h) podrobnosti o spôsobe oznaèovania batérií a akumulátorov,
i) prípady, v ktorých je alebo môe by súèasou iadosti o vydanie rozhodnutia a vyjadrenia orgánu
tátnej správy odpadového hospodárstva a udelenia
autorizácie odborný posudok o vplyve uvaovanej
èinnosti alebo zariadenia na ivotné prostredie, po78a

) § 20 a 22 zákona è. 50/1976 Zb. v znení neskorích predpisov.
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drobnosti o postupe pri ustanovovaní oprávnených
osôb, náleitosti odborného posudku, podrobnosti
o podmienkach výkonu posudkovej èinnosti a podrobnosti o vedení registra oprávnených osôb (§ 76
ods. 9),
j) podrobnosti o poiadavkách na zariadenie na spracovanie starých vozidiel a na zariadenie na zber starých vozidiel, o vedení dokumentácie o starých vozidlách umiestnených na urèenom parkovisku,
o podmienkach nakladania so starými vozidlami pri
ich spracúvaní a o vedení prevádzkovej dokumentácie a evidencie o spracovaní starých vozidiel vrátane
vzoru potvrdenia o prevzatí starého vozidla na spracovanie a èestného vyhlásenia o ponechaní si starého vozidla,
k) podrobnosti o prípadoch, v ktorých spracovate¾ starých vozidiel vyplatí drite¾ovi starého vozidla, prípadne inej osobe, ktorá staré vozidlo odovzdala na
spracovanie, finanèný príspevok, a podrobnosti
o obsahu a spôsobe vedenia evidencie o vyplatených
finanèných príspevkoch,
l) jednotné metódy analytickej kontroly odpadov,
m) sadzby pre výpoèet príspevkov do Recyklaèného
fondu, zoznam výrobkov, materiálov a zariadení, za
ktoré sa platí príspevok do Recyklaèného fondu,
a podrobnosti o obsahu iadosti o poskytnutie prostriedkov z Recyklaèného fondu,
n) podrobnosti o nakladaní s odpadmi, poiadavky na
zariadenia na nakladanie s odpadmi, podrobnosti
o prevádzkovaní zariadenia na nakladanie s odpadmi, prípady, v ktorých sa výsledky analytickej kontroly odpadov archivujú najmenej dva roky a vzorky
sa uchovávajú najmenej jeden mesiac, rozsah a spôsob monitorovania odpadov z výroby oxidu titanièitého a prostredia, do ktorého sa tento odpad vypúa, ukladá alebo vstrekuje, a limity toxicity,
podrobnosti o obsahu iadostí o vydanie rozhodnutia a vyjadrenia orgánu tátnej správy odpadového
hospodárstva,
o) podrobnosti o dekontaminácii, referenèné metódy
zistenia obsahu polychlórovaných bifenylov v dekontaminovaných zariadeniach, objektoch, materiáloch a kvapalinách, spôsob oznaèovania vstupu
do priestoru, v ktorom je kontaminované zariadenie
umiestnené, spôsob oznaèovania kontaminovaných
zariadení, spôsob oznaèovania dekontaminovaných
zariadení a technické poiadavky na metódy znekodnenia polychlórovaných bifenylov okrem spa¾ovania,
p) zoznam materiálov a súèiastok, na ktoré sa nevzahuje zákaz pod¾a § 18 ods. 3 písm. l) vrátane najvyích prípustných limitov obsahu olova, kadmia, ortuti a esmocného chrómu v nich obsiahnutých,
lehoty na uplatòovanie výnimky z tohto zákazu a prípady, keï sa tieto materiály a súèiastky oddelia pred
ïalím spracovaním vrátane spôsobu ich oznaèenia,
r) zruené,
s) zruené,
t) spôsob kódovania èastí vozidiel, materiálov pouívaných vo vozidlách a vybavenia pouívaného vo vozidlách a zoznam kódov (§ 50 ods. 3),
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u) podrobnosti o nakladaní s elektrozariadeniami
a s elektroodpadom, o spracovaní a skladovaní elektroodpadu, o oznaèovaní elektrozariadenia uvádzaného na trh grafickým symbolom, o ohlasovacej povinnosti výrobcu elektrozariadení a spracovate¾a
elektroodpadu, o náleitostiach iadosti o zápis do
Registra výrobcov elektrozariadení, obsahu a spôsobe vedenia Registra výrobcov elektrozariadení
a o vzore potvrdenia o zápise do Registra výrobcov
elektrozariadení, zoznam zariadení, na ktoré sa
vzahuje siedma èas zákona a prípady povoleného
pouitia olova, ortuti, kadmia, polybrómovaných bifenylov, polybrómovaných difenyléterov a esmocného chrómu,
v) podrobnosti o výke sadzby a o spôsobe výpoètu záruky pri individuálnom plnení povinností výrobcu
elektrozariadení.
(4) Ministerstvo vo vzahu k Európskym spoloèenstvám je notifikaèným orgánom vo veciach nakladania
s odpadmi a oznamuje Európskej komisii najmä
a) kadý druhý rok údaje z evidencie vedenej pod¾a § 68
ods. 2 písm. v),
b) kadý tretí rok údaje pod¾a dotazníka Európskej komisie.
§ 69
Inpekcia
Inpekcia
a) je orgánom tátneho dozoru v odpadovom hospodárstve (§ 73),
b) ukladá pokuty (§ 78),
c) rozhoduje v sporných prípadoch, èi je daný tovar
v prípade prepravy cez tátnu hranicu odpadom,
d) je v rámci cezhraniènej prepravy odpadu oprávnená
vykonáva kontroly na mieste vzniku odpadu,
u oznamovate¾a, príjemcu odpadu a na hranièných
priechodoch. Je tie oprávnená vykonáva kontrolu
dokladov pod¾a osobitných predpisov45) a pod¾a tohto
zákona, fyzickú kontrolu odpadu a odobera a analyzova vzorky.
§ 70
Krajský úrad ivotného prostredia
Krajský úrad ivotného prostredia vo veciach tátnej
správy odpadového hospodárstva
a) vypracúva, vydáva, aktualizuje a zverejòuje program kraja a uskutoèòuje verejné prerokovanie návrhu tohto programu,
b) poskytuje na poiadanie informácie o existencii
a umiestnení zariadení vhodných na zhodnotenie
a znekodnenie odpadov na území kraja,
c) rozhoduje v prípade pochybností, èi vec je, alebo nie
je odpadom, s výnimkou prípadu pod¾a § 69 písm. c),
d) schva¾uje program pôvodcu odpadu a program obce
presahujúci územný obvod obvodného úradu ivotného prostredia,
e) dáva vyjadrenie k zriadeniu spa¾ovne odpadov alebo
79

) § 10 zákona è. 17/1992 Zb.
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zariadenia na spoluspa¾ovanie odpadov a k ich zmenám pod¾a § 16 ods. 1 písm. a),
f) dáva vyjadrenie k výstavbe dotýkajúcej sa odpadového hospodárstva pod¾a § 16 ods. 1 písm. b), ak svojím vplyvom presahuje územný obvod obvodného
úradu ivotného prostredia,
g) dáva súhlas na prepravu nebezpeèných odpadov
presahujúcu územný obvod obvodného úradu ivotného prostredia a súhlas na prepravu nebezpeèných
odpadov presahujúcu územie kraja, ak si ho nevyhradilo ministerstvo,
h) rozhoduje o zaradení odpadu, ak drite¾ odpadu nemôe odpad jednoznaène zaradi pod¾a Katalógu odpadov,
i) je oprávnený do odstránenia závady zakáza èinnos
1. pôvodcovi odpadu, ak nemá zabezpeèené zhodnotenie odpadov alebo znekodnenie odpadov a ak
by v dôsledku toho mohlo dôjs k závanému pokodeniu ivotného prostredia10) alebo závanej
ekologickej ujme,79)
2. prevádzkovate¾ovi zariadenia na nakladanie s odpadmi, ak ten neplní povinnosti ustanovené zákonom o odpadoch alebo jeho vykonávacími predpismi a ak by v dôsledku toho mohlo dôjs
k závanému pokodeniu ivotného prostredia
alebo k závanej ekologickej ujme,
j) vedie evidenciu sprievodných listov nebezpeèných
odpadov pod¾a § 20 ods. 2 písm. b),
k) je orgánom tátneho dozoru v odpadovom hospodárstve (§ 73),
l) ukladá pokuty (§ 78),
m) ukladá prevádzkovate¾ovi zariadenia na zhodnocovanie odpadov a prevádzkovate¾ovi zariadenia na
znekodòovanie odpadov v mimoriadnych prípadoch zhodnoti alebo znekodni odpad [§ 21 ods. 1
písm. h)],
n) dáva súhlas na zhodnocovanie alebo znekodòovanie odpadov mobilnými zariadeniami [§ 7 ods. 1
písm. h)],
o) dáva vyjadrenie k prepusteniu odpadu do colného
reimu vo¾ný obeh v Slovenskej republike [§ 16
ods. 1 písm. d)],
p) dáva súhlas na vydanie prevádzkového poriadku
mobilného zariadenia na zhodnocovanie odpadov
alebo znekodòovanie odpadov,
r) vyjadruje sa k územným plánom regiónov.78a)
§ 71
Obvodný úrad ivotného prostredia
Obvodný úrad ivotného prostredia vo veciach tátnej správy odpadového hospodárstva
a) vypracúva podklady na vypracovanie programu kraja a programu Slovenskej republiky,
b) vydáva potvrdenie o uzatvorení skládky odpadov
pod¾a § 7 ods. 8, potvrdenie na èerpanie finanènej rezervy pod¾a § 22 ods. 7 a potvrdenie pod¾a § 22
ods. 13,
c) vykonáva registráciu pod¾a § 15 a § 81 ods. 8,
d) vydáva súhlas na zber alebo spracovanie starých vo-
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zidiel a odpadu z elektrozariadení pod¾a § 7 ods. 1
písm. l) a r),
e) schva¾uje program pôvodcu odpadu a program obce,
ktoré nepresahujú územný obvod obvodného úradu
ivotného prostredia,
f) vedie evidenciu
1. hlásení o vzniku a nakladaní s odpadmi pod¾a
§ 19 ods. 1 písm. h), § 21 ods. 1 písm. g), § 41
ods. 18 písm. b), § 42 ods. 5 písm. b), § 43 ods. 7
písm. b), § 44 ods. 7 písm. b), § 44a ods. 6
písm. b), § 46 ods. 7 písm. b), § 48 ods. 9 písm. b),
§ 52 ods. 1 písm. g) a § 54 ods. 6 písm. b),
2. sprievodných listov nebezpeèných odpadov pod¾a
§ 20 ods. 2 písm. b),
3. evidenèných listov výroby a dovozu pod¾a § 41
ods. 17 písm. b), § 42 ods. 12 písm. b), § 43 ods. 5
písm. b), § 44 ods. 6 písm. b), § 44a ods. 5
písm. b), § 46 ods. 6 písm. b), § 48 ods. 8 písm. b)
a § 54 ods. 5 písm. b),
4. vydaných vyjadrení pod¾a § 16 a rozhodnutí vydaných pod¾a tohto zákona,
g) schva¾uje projektovú dokumentáciu na uzavretie,
rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov (§ 21
ods. 2),
h) rozhoduje o povinnosti oddeli nebezpeèný odpad
(§ 40 ods. 3),
i) uskutoèòuje konanie pod¾a § 51 ods. 5 a 7 a 9, rozhoduje o tom, èi vlastníctvo k starému vozidlu nadobudne tát, urèuje, èi je staré vozidlo odpadom,
a plní povinnosti pod¾a § 53 ods. 3 a 5,
j) je orgánom tátneho dozoru v odpadovom hospodárstve (§ 73),
k) ukladá pokuty (§ 78 a 80),
l) poskytuje na poiadanie informácie o existencii
a umiestnení zariadení vhodných na zhodnotenie
daného odpadu a na znekodnenie daného odpadu
v územnom obvode obvodného úradu ivotného
prostredia,
m) prejednáva priestupky [§ 80 ods. 3 písm. b)],
n) rozhoduje v správnom konaní v prvom stupni vo veciach pod¾a tohto zákona a dáva vyjadrenia s výnimkou vecí patriacich iným orgánom tátnej správy odpadového hospodárstva,
o) vykonáva v druhom stupni tátnu správu vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni
konajú obce,
p) vykonáva monitorovanie pod¾a § 40a ods. 13 a § 40b
ods. 4 okrem prípadu pod¾a § 72a písm. c),
r) potvrdí správnos údajov uvedených v èestnom vyhlásení o ponechaní si starého vozidla [§ 51 ods. 3
písm. a)],
s) vyjadruje sa k územným plánom obcí a územným
plánom zón.25b)
§ 72
Obec
Obec vo veciach tátnej správy odpadového hospodárstva
a) prejednáva priestupky v odpadovom hospodárstve
[§ 80 ods. 3 písm. a)] a ukladá pokuty za priestupky,
b) poskytuje drite¾ovi odpadu informácie o umiestne-
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ní a èinnosti zariadení na nakladanie s odpadmi
na území obce.
§ 72a
tátna energetická inpekcia vo veciach
tátnej správy odpadového hospodárstva
a) je orgánom tátneho dozoru v odpadovom hospodárstve (§ 73) na úèel kontroly dodriavania povinností
uvedených v § 40a ods. 1 písm. a) a c), § 40a ods. 2
písm. a) a b) a § 40a ods. 10 písm. d), ak ide o kontaminované zariadenia, ktoré nie sú odpadom pod¾a
tohto zákona a ktoré sú súèasou elektrizaènej sústavy alebo odberného elektrického zariadenia,50a)
b) ukladá pokuty (§ 78) za poruenia povinností pod¾a
písmena a),
c) v zariadeniach pod¾a písmena a) monitoruje mnostvo polychlórovaných bifenylov, ktoré oznámil ich
drite¾ pod¾a § 40a ods. 1 alebo 2, a údaje o zistenom
mnostve oznamuje obvodnému úradu ivotného
prostredia.
§ 72b
(1) Slovenská obchodná inpekcia vo veciach tátnej
správy odpadového hospodárstva
a) je orgánom tátneho dozoru v odpadovom hospodárstve (§ 73) na úèel kontroly dodriavania povinností
uvedených v § 41 ods. 3 a 6 a odseku 9, § 54b ods. 1
písm. a) a d), g), j) a k),
b) ukladá pokuty (§ 78) za poruenia povinností pod¾a
písmena a).
(2) Inpektori Slovenskej obchodnej inpekcie sú pri
výkone tátneho dozoru oprávnení
a) odobera vzorky zariadení na vykonanie skúky,
b) poadova sprievodné listiny zariadení,
c) kontrolova oznaèovanie zariadení uvádzaných do
obehu,
d) upozoròova výrobcov na zistené nedostatky a uklada im povinnos odstráni ich v urèenej lehote,
e) zadra prepravu alebo predaj zariadení a ich pouitie, ak nezodpovedajú ustanoveniam tohto zákona,
f) uloi stiahnutie elektrozariadenia z obehu, ak sa
preukáe, e nezodpovedá ustanoveniam tohto zákona.
§ 73
tátny dozor v odpadovom hospodárstve
(1) tátny dozor v odpadovom hospodárstve (ïalej len
tátny dozor) je zisovanie, ako právnické osoby a fyzické osoby-podnikatelia dodriavajú tento zákon, veobecne záväzné právne predpisy vydané na jeho vykonanie a povinnosti vyplývajúce z rozhodnutí vydaných
na základe tohto zákona. tátny dozor u osôb, ktorým
bol udelený súhlas (§ 7) alebo autorizácia (§ 8 a 14) sa
vykonáva najmenej jedenkrát za tyri roky.
(2) Ak orgán tátneho dozoru zistí poruenie povinnosti alebo iný nedostatok v èinnosti kontrolovaného,
upozorní ho na to a, ak je to moné alebo úèelné, uloí
mu opatrenie na nápravu a urèí mu lehotu, v ktorej má
opatrenie na nápravu vykona. Ak kontrolovaný nevy-
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koná v urèenej lehote opatrenie na nápravu, alebo ak
opatrenie na nápravu nie je moné alebo úèelné uloi, orgán tátneho dozoru uloí kontrolovanému pokutu.
(3) Orgán tátneho dozoru je oprávnený uloi opatrenie na nápravu tomu, kto znekodòuje odpad z výroby oxidu titanièitého èinnosou pod¾a poloky D15,
ukladaním na skládku odpadov pod¾a poloky D1,
vstrekovaním do pôdy pod¾a poloky D3 uvedených
v prílohe è. 3, ak
a) výsledky monitorovania naznaèujú, e neboli splnené podmienky súhlasu pod¾a § 7 ods. 1 písm. o),
b) výsledky testov akútnej toxicity naznaèujú, e boli
prekroèené ustanovené limity [§ 68 ods. 3 písm. n)],
c) výsledky monitorovania odhalili zhorovanie situácie v sledovanej oblasti,
d) znekodòovanie èinnosou pod¾a poloky D15, ukladaním na skládku odpadov pod¾a poloky D1, vstrekovaním do pôdy pod¾a poloky D3 uvedených v prílohe è. 3 má za následok kodlivý vplyv na rekreaèné
aktivity, abu surovín, rastliny, ivoèíchy, lokality,
miesta alebo územia osobitného vedeckého významu14d) alebo na iné vyuívanie dotknutého prostredia.
(4) Osoba vykonávajúca tátny dozor je v súvislosti
s touto èinnosou oprávnená vstupova na pozemky
a do prevádzkových priestorov kontrolovaného, nahliada do jeho prevádzkovej evidencie a dokladov, vykonáva potrebné zisovania vrátane odoberania vzoriek,
zhotovovania fotodokumentácie a videodokumentácie
a poadova potrebné údaje a vysvetlenia; preukazuje
sa preukazom alebo poverením orgánu tátneho dozoru, ak sa nevyaduje povolenie pod¾a osobitného predpisu.81)
(5) Kontrolovaná osoba je povinná osobám vykonávajúcim tátny dozor a prizvaným osobám umoni vstup
na pozemky a do prevádzkových priestorov, stavieb
a zariadení, nahliada do prevádzkovej evidencie a dokladov, vykonáva potrebné zisovanie vrátane odoberania vzoriek, zhotovovania fotodokumentácie a videodokumentácie a poskytnú potrebné písomnosti,
vysvetlenia a pravdivé a úplné informácie súvisiace
s odpadovým hospodárstvom.
(6) Pri výkone tátneho dozoru sa postupuje pod¾a
osobitného predpisu.82)
§ 74
Konanie
(1) Ak nie je v tomto zákone výslovne ustanovené
inak, na konanie sa pod¾a tohto zákona vzahujú veobecné predpisy o správnom konaní.83)
(2) Veobecné predpisy o správnom konaní s výnimkou ustanovení o miestnej príslunosti sa nevzahujú
na
a) vydávanie programu Slovenskej republiky, programu kraja pod¾a § 5,
81
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b)
c)
d)
e)
f)
g)

vydávanie potvrdenia pod¾a § 7 ods. 10 a § 22 ods. 7,
registráciu pod¾a § 15,
vydávanie vyjadrenia pod¾a § 16,
rozhodovanie o výke kaucie pod¾a § 24 ods. 2,
konania pod¾a tvrtej èasti tohto zákona,
rozhodovanie o poskytovaní prostriedkov z Recyklaèného fondu pod¾a § 64,
h) rozhodovanie pod¾a § 69 písm. c),
i) vydávanie osvedèenia o odbornej spôsobilosti na vydávanie odborných posudkov (ïalej len odborná posudková spôsobilos) pod¾a § 76 ods. 5 a na vydávanie osvedèenia o odbornej spôsobilosti pod¾a § 11
ods. 4.
(3) Odvolanie podané proti rozhodnutiu o znekodnení odpadu v mimoriadnych prípadoch pod¾a § 21 ods. 1
písm. h) nemá odkladný úèinok.
(4) Úèastníkom konania o udelení súhlasu pod¾a § 7
ods. 1 písm. a), c) a e), k), m) a n) je vdy aj obec, na ktorej území sa zariadenie na znekodòovanie odpadov
alebo zariadenie na zhodnocovanie odpadov nachádza
alebo sa zamý¾a umiestni alebo na ktorej území sa dekontaminácia alebo znekodòovanie pouitých polychlórovaných bifenylov alebo kontaminovaných zariadení vykonáva alebo sa zamý¾a vykonáva.
(5) Konanie o uloení opatrenia na nápravu alebo pokuty vykonáva orgán, ktorý prvý zaèal konanie. Ak súèasne zaènú konanie dva alebo viaceré orgány a nedôjde medzi nimi k dohode, kto konanie dokonèí, je na
dokonèenie konania prísluný najblií spoloèný orgán
vyieho stupòa; ak je vak jedným z týchto orgánov inpekcia, konanie dokonèí inpekcia; ak sú týmito orgánmi jeden alebo viac obvodných úradov ivotného
prostredia a krajský úrad ivotného prostredia, konanie dokonèí krajský úrad ivotného prostredia.
(6) Orgán tátnej správy odpadového hospodárstva
konanie zastaví, ak úèastník vzal spä návrh na jeho
zaèatie a ak s tým súhlasia ostatní úèastníci konania,
ïalej ak odpadol dôvod konania zaèatého na podnet orgánu tátnej správy odpadového hospodárstva alebo
ak úèastník nedoplnil iados o zaèatie konania v urèenej lehote, ktorá mu bola daná vo výzve na doplnenie
iadosti; konanie o schva¾ovaní programu pôvodcu odpadu pod¾a § 6 sa zastaví aj v prípade, ak predloený
program pôvodcu odpadu je v rozpore so záväznou èasou programu kraja.
(7) Miestna príslunos orgánov tátnej správy v odpadovom hospodárstve je pri preprave odpadu urèená
miestom urèenia odpadu.
(8) Zo iadosti o vydanie rozhodnutia alebo vyjadrenia orgánov tátnej správy odpadového hospodárstva
musí by najmä zrejmé, kto ju podáva, akých druhov
odpadov a akej èinnosti patriacej do odpadového hospodárstva sa týka a èo sa navrhuje.
(9) Orgán tátnej správy prísluný na vydanie súhlasu pod¾a § 7 ods. 1 písm. a) a g) a k), potvrdenia pod¾a

) Zákon è. 215/2004 Z. z.
) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 10/1996 Z. z. o kontrole v tátnej správe v znení neskorích predpisov.
83
) Zákon è. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorích predpisov.
82
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§ 7 ods. 10 a vyjadrenia pod¾a § 16 ods. 1 písm. a) a c)
je v integrovanom povo¾ovaní83a) dotknutým orgánom.
§ 75
Zmena, zruenie a strata platnosti rozhodnutia
(1) Orgán tátnej správy odpadového hospodárstva
môe z vlastného podnetu alebo na návrh úèastníka
konania vydané rozhodnutie
a) zmeni,
1. ak to vyadujú poiadavky na ochranu ivotného
prostredia, ochranu ivotov alebo zdravia ¾udí,
alebo iné dôleité záujmy spoloènosti,
2. ak dôjde k zmene skutoèností rozhodujúcich pre
vydanie rozhodnutia,
3. ak sa nedodria podmienky urèené v rozhodnutí,
b) zrui
1. v prípadoch uvedených v písmene a), ak vznikla
alebo hrozí vznik závanej ekologickej ujmy alebo
inej závanej kody,
2. ak pouívané technické zariadenie nie je schopné
zabezpeèi plnenie podmienok na ochranu ivotného prostredia urèené vo veobecne záväznom
právnom predpise alebo v záväznej technickej
norme,
3. ak oprávnený bez závaného dôvodu nevyuije
súhlas po èas dlhí ako jeden rok,
4. ak povinný nesplní uloené opatrenie na nápravu
a pokraèovaním èinnosti sú bezprostredne ohrozené ivoty alebo zdravie ¾udí alebo zvierat, alebo
hrozí vznik závanej ekologickej ujmy alebo inej
závanej kody,
5. ak prevádzkovate¾ skládky odpadov, ktorému
bola uloená pokuta pod¾a § 78 ods. 2 písm. v),
neodvedie celú výku prostriedkov úèelovej finanènej rezervy v náhradnej lehote urèenej
v opatrení na nápravu pod¾a § 73 ods. 2 alebo opätovne neodvedie roènú výku prostriedkov úèelovej finanènej rezervy v lehote pod¾a § 22 ods. 6.
(2) Trovy konania vzniknuté pod¾a odseku 1 znáa
úèastník konania okrem prípadu, keï rozhodujúca
skutoènos vznikla bez jeho zavinenia; v takom prípade
znáa náklady ten, kto zavinil vznik rozhodujúcej skutoènosti. Ak je v konaní viac úèastníkov, náklady znáa
ten z nich, ktorý vznik rozhodujúcej skutoènosti zavinil.
(3) Rozhodnutie vydané pod¾a tohto zákona stráca
platnos
a) uplynutím èasu, na ktorý bolo vydané,
b) zánikom zariadenia, na ktorého èinnos bolo vydané,
c) skonèením èinnosti, na ktorú bolo vydané,
d) neoznámením zmeny osoby prevádzkovate¾a zariadenia v lehote pod¾a odseku 4.
(4) Ak orgán tátnej správy odpadového hospodárstva neustanovil v rozhodnutí inak, prechádzajú práva
a povinnosti vyplývajúce z rozhodnutia, ktoré bolo vydané na prevádzku zariadenia, na nového prevádzkovate¾a tohto zariadenia, ak toto zariadenie naïalej slúi
83a

) Zákon è. 245/2003 Z. z. v znení neskorích predpisov.
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èinnosti, na ktorú bolo rozhodnutie vydané. Nový prevádzkovate¾ je povinný oznámi orgánu tátnej správy
odpadového hospodárstva, e dolo k zmene prevádzkovate¾a do 30 dní odo dòa tejto zmeny.
§ 76
Odborný posudok oprávnenej osoby
a jej ustanovenie
(1) Súèasou iadosti o vydanie rozhodnutia a vyjadrenia orgánu tátnej správy odpadového hospodárstva
a o udelenie autorizácie pod¾a tohto zákona je v ustanovených prípadoch odborný posudok oprávnenej osoby
[§ 68 ods. 3 písm. i)].
(2) Oprávnenú osobu ustanovuje ministerstvo po
overení jej odbornej posudkovej spôsobilosti skúkou.
(3) Za oprávnenú osobu mono ustanovi fyzickú osobu, ktorá
a) je bezúhonná (§ 9 ods. 3),
b) má vysokokolské vzdelanie druhého stupòa technického smeru alebo prírodovedného smeru a najmenej tri roky praxe v príslunom odbore alebo má
vysokokolské vzdelanie prvého stupòa technického
smeru alebo stredokolské vzdelanie technického
smeru ukonèené maturitou a najmenej pä rokov
praxe v príslunom odbore, alebo má vysokokolské
vzdelanie a najmenej es rokov praxe v príslunom
odbore alebo stredokolské vzdelanie ukonèené maturitou a najmenej desa rokov praxe v príslunom
odbore,
c) absolvovala odbornú prípravu zabezpeèovanú organizáciou poverenou ministerstvom,
d) úspene vykonala skúku.
(4) Odbornou posudkovou spôsobilosou sa na úèely
tohto zákona rozumie vzdelanie, prax a súhrn teoretických vedomostí a znalostí veobecne záväzných právnych predpisov a súèasného stavu techniky v oblasti
odpadového hospodárstva.
(5) Odbornú posudkovú spôsobilos ministerstvo potvrdí vydaním osvedèenia o odbornej posudkovej spôsobilosti.
(6) Èas platnosti osvedèenia o odbornej posudkovej
spôsobilosti je najviac pä rokov. Èas platnosti osvedèenia môe ministerstvo predåi najviac na jeho dvojnásobok, ak oprávnená osoba o predåenie poiada najneskôr tri mesiace pred uplynutím èasu platnosti
a súèasne predloí ministerstvu výpis z registra trestov
nie starí ako tri mesiace; pri posudzovaní iadosti je
ministerstvo povinné prihliada na kvalitu a úroveò doterajieho výkonu odbornej posudkovej spôsobilosti
oprávnenou osobou, ako aj na plnenie povinnosti pod¾a
§ 77.
(7) Právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na
podnikanie môu vydáva odborné posudky iba prostredníctvom oprávnenej osoby.
(8) Vo výnimoèných prípadoch, ak nemono zabezpeèi vydanie odborného posudku oprávnenou osobou,
môe ministerstvo povoli vydanie odborného posudku
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na základe jednorazového povolenia aj osobe, ktorá nie
je oprávnenou osobou, ak má na vydanie odborného
posudku potrebné odborné predpoklady.
(9) Ministerstvo vedie register oprávnených osôb;
register je verejne prístupný.
(10) Úèinky osvedèenia o odbornej posudkovej spôsobilosti, ako aj predåenia èasu jeho platnosti, nastávajú dòom ich zápisu do registra oprávnených osôb.
§ 77
Povinnosti oprávnenej osoby
Oprávnená osoba je povinná
a) oznamova ministerstvu bezodkladne zmenu údajov, na ktorých základe jej bolo vydané osvedèenie
o odbornej posudkovej spôsobilosti,
b) dodriava podmienky výkonu posudkovej èinnosti
ustanovené pod¾a tohto zákona,
c) zúèastni sa na základe výzvy ministerstva prekolenia alebo nového overenia odbornej posudkovej spôsobilosti, ak dôjde k zásadným zmenám stavu techniky odpadového hospodárstva alebo veobecne
záväzných právnych predpisov v odpadovom hospodárstve,
d) na poiadanie orgánu tátnej správy odpadového
hospodárstva doplni odborný posudok, ktorý vydala,
e) zasla ministerstvu do 31. januára kalendárneho
roka rovnopisy vetkých v predchádzajúcom kalendárnom roku vydaných odborných posudkov vrátane ich doplnkov.
§ 77a
Zmena a zruenie osvedèenia
o odbornej posudkovej spôsobilosti
(1) Ministerstvo môe osvedèenie o odbornej posudkovej spôsobilosti
a) zmeni, ak
1. oprávnená osoba písomne poiadala o rozírenie
jeho rozsahu; ustanovenie § 76 ods. 3 písm. b) a
d) platí rovnako,
2. nastanú skutoènosti, pre ktoré oprávnená osoba
nemôe posudkovú èinnos riadne vykonáva vo
vetkých oblastiach udelených v rámci rozsahu
osvedèenia o odbornej posudkovej spôsobilosti,
alebo
3. oprávnená osoba preukázate¾ne opakovane vydala odborný posudok pre danú oblas v rámci rozsahu svojho osvedèenia na nedostatoènej odbornej úrovni,
b) zrui, ak oprávnená osoba
1. nesplnila povinnos pod¾a § 77 písm. a), b), d) alebo e),
2. vydala odborný posudok v rozpore s udeleným
osvedèením o odbornej posudkovej spôsobilosti,
alebo
3. preukázate¾ne opakovane vydala odborný posudok pre rôzne oblasti v rámci rozsahu svojho
osvedèenia na nedostatoènej odbornej úrovni.
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(2) Ministerstvo osvedèenie o odbornej posudkovej
spôsobilosti
a) zmení, ak
1. ide o zmenu údajov uvedených v osvedèení o odbornej posudkovej spôsobilosti a tieto údaje nie
sú v súlade so skutoèným stavom alebo
2. oprávnená osoba poiada o zúenie jeho rozsahu,
b) zruí, ak oprávnená osoba
1. bola pozbavená spôsobilosti na právne úkony alebo ak jej spôsobilos na právne úkony bola obmedzená,
2. na základe právoplatného rozsudku prestala by
bezúhonnou (§ 9 ods. 3),
3. získala osvedèenie na základe uvedenia nepravdivých údajov,
4. nesplnila povinnos pod¾a § 77 písm. c), alebo
5. písomne poiadala o zruenie osvedèenia o odbornej posudkovej spôsobilosti.
(3) Ak ide o prípady pod¾a odseku 1 písm. a) tretieho
bodu alebo odseku 1 písm. b) tretieho bodu, ministerstvo je povinné pred zmenou alebo zruením osvedèenia o odbornej posudkovej spôsobilosti zhodnoti aj odbornú úroveò vydaných odborných posudkov.
(4) Úèinky zmeny alebo zruenia osvedèenia o odbornej posudkovej spôsobilosti nastávajú dòom ich zápisu
do registra oprávnených osôb.
DESIATA ÈAS
ZODPOVEDNOS ZA PORUENIE POVINNOSTÍ
§ 78
Správne delikty
(1) Pokutu do 200 000 Sk uloí prísluný orgán tátnej správy odpadového hospodárstva právnickej osobe
alebo fyzickej osobe-podnikate¾ovi, ktorá
a) nepredloila na schválenie program pod¾a § 6 alebo
schválený program neplní,
b) neposkytne súèinnos pri vypracúvaní programu
obce alebo neposkytne obcou poadované údaje
pod¾a § 6 ods. 9 a § 39 ods. 9,
c) nezabezpeèí odborný posudok oprávnenej osoby
pod¾a § 13 ods. 3,
d) neoznámi ministerstvu kadú zmenu údajov pod¾a
§ 13 ods. 4,
e) sa nezaregistruje na obvodnom úrade ivotného
prostredia pod¾a § 15 a § 81 ods. 8 alebo v Recyklaènom fonde pod¾a § 41 ods. 15, § 42 ods. 11, § 43
ods. 4, § 44 ods. 5, § 44a ods. 4, § 46 ods. 5, § 48
ods. 7 a § 54 ods. 4,
f) nesplní oznamovaciu povinnos pod¾a § 18 ods. 6,
g) nesplní ohlasovaciu povinnos ustanovenú v § 19
ods. 1 písm. h), § 20 ods. 2 písm. b), § 21 ods. 1
písm. g) a n), § 41 ods. 17 písm. b), § 41 ods. 18
písm. b), § 42 ods. 5 písm. b), § 42 ods. 12 písm. b),
§ 43 ods. 5 písm. b), § 43 ods. 7 písm. b), § 44 ods. 6
písm. b), § 44 ods. 7 písm. b), § 44a ods. 5 písm. b),
§ 44a ods. 6 písm. b), § 46 ods. 6 písm. b), § 46 ods. 7
písm. b), § 48 ods. 8 písm. b), § 48 ods. 9 písm. b),
§ 54 ods. 5 písm. b) a § 54 ods. 6 písm. b),
h) poruí povinnosti pri zbere odpadov vrátane ich výkupu ustanovené v § 19 ods. 3,
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i) nesplní povinnos pri preprave nebezpeèných odpadov pod¾a § 20 ods. 3 a 4,
j) nezverejní zoznam druhov odpadov v súlade s § 21
ods. 1 písm. d),
k) neoznámi neprevzatie odpadov do zariadenia na
znekodòovanie odpadov pod¾a § 21 ods. 1 písm. k),
l) nezabezpeèí zber komunálnych odpadov alebo zber
drobných stavebných odpadov v súlade s § 39 ods. 3,
m) vykonáva zber a prepravu komunálnych odpadov
alebo drobných stavebných odpadov v rozpore s § 39
ods. 7 a § 81 ods. 9,
n) nakladá s odpadmi urèenými na zhodnotenie v rozpore s § 18 ods. 12,
o) nepodá návrh na zaèatie konania pod¾a § 81 ods. 2 a 5,
p) nesplní povinnos pod¾a § 53,
r) nesplní povinnos pod¾a § 40a ods. 1 alebo 2,
s) nesplní povinnos pod¾a § 54b ods. 1 písm. a) a c),
g), h) a § 54c ods. 2,
t) poruí povinnos pod¾a § 19 ods. 8,
u) neohlási údaje pod¾a § 21 ods. 1 písm. n).
(2) Pokutu do 500 000 Sk uloí prísluný orgán tátnej správy odpadového hospodárstva právnickej osobe
alebo fyzickej osobe-podnikate¾ovi, ktorá
a) vykonáva èinnos, na ktorú sa vyaduje súhlas pod¾a § 7 alebo autorizácia pod¾a § 8, bez tohto súhlasu
alebo autorizácie alebo v rozpore s nimi okrem prípadu pod¾a § 21 ods. 1 písm. a),
b) nakladá s odpadmi v rozpore s § 18 ods. 1,
c) uloí alebo znekodní odpad v rozpore s § 18 ods. 3
písm. a) a c),
d) nezaraïuje odpad pod¾a Katalógu odpadov v súlade
s § 19 ods. 1 písm. a),
e) nezabezpeèí zhromaïovanie odpadov utriedených
pod¾a druhu alebo ich nezabezpeèí pred znehodnotením, odcudzením alebo iným únikom pod¾a § 19
ods. 1 písm. b),
f) nezabezpeèí pod¾a § 19 ods. 1 písm. d), e) a f) zhodnotenie alebo znekodòovanie odpadov,
g) nevedie alebo neuchováva evidenciu pod¾a § 41 a 54
pod¾a § 19 ods. 1 písm. g), § 20 ods. 2 písm. a), § 21
ods. 1 písm. f), § 41 ods. 17 písm. a), § 41 ods. 18
písm. a), § 42 ods. 5 písm. a), § 42 ods. 12 písm. a),
§ 43 ods. 5 písm. a), § 43 ods. 7 písm. a), § 44 ods. 6
písm. a), § 44 ods. 7 písm. a), § 44a ods. 5 písm. a),
§ 44a ods. 6 písm. a), § 46 ods. 6 písm. a), § 46 ods. 7
písm. a), § 48 ods. 8 písm. a), § 48 ods. 9 písm. a),
§ 54 ods. 5 písm. a) a § 54 ods. 6 písm. a) alebo nevedie prevádzkovú dokumentáciu pod¾a § 21 ods. 1
písm. e),
h) neumoní èinnos orgánov tátneho dozoru v súlade
s § 19 ods. 1 písm. i), § 20 ods. 2 písm. c), § 21 ods. 1
písm. i), § 22 ods. 6, § 41 ods. 16, § 42 ods. 11, § 43
ods. 4, § 44 ods. 5, § 44a ods. 4, § 46 ods. 5, § 48
ods. 7, § 54 ods. 4 a § 73 ods. 4,
i) nepredloí doklady pod¾a § 19 ods. 1 písm. j),
j) nevykoná opatrenie na nápravu uloené pod¾a § 19
ods. 1 písm. k), § 20 ods. 2 písm. d) a § 21 ods. 1
písm. j),
k) nezabezpeèí vyuitie odpadov v súlade s § 19 ods. 1
písm. l),
l) nezabezpeèí analytickú kontrolu odpadov pod¾a § 19
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ods. 1 písm. m) alebo neuchováva výsledky analytickej kontroly odpadov pod¾a § 21 ods. 2 písm. c),
m) vykoná prepravu nebezpeèných odpadov v rozpore
s § 20 ods. 1,
n) nezabezpeèí prepravu odpadov pod¾a § 20 ods. 1
písm. b),
o) prevádzkuje zariadenie na zhodnocovanie nebezpeèných odpadov a zariadenie na znekodòovanie odpadov v rozpore so schváleným prevádzkovým poriadkom pod¾a § 21 ods. 1 písm. b) alebo bez schváleného
prevádzkového poriadku,
p) nezabezpeèí odpady pred odcudzením alebo iným
únikom pod¾a § 21 ods. 1 písm. c),
r) neznekodní alebo neznehodnotí odpady v súlade
s § 21 ods. 1 písm. h), alebo skladuje odpady v rozpore s § 21 ods. 7,
s) neodstráni negatívne stavy a vplyvy zistené monitoringom skládky odpadov pod¾a § 21 ods. 1 písm. l),
t) nepredloí na schválenie projektovú dokumentáciu
na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky
odpadov po jej uzavretí pod¾a § 21 ods. 2 alebo
schválenú projektovú dokumentáciu nedodriava,
u) neuchováva záznamy z monitoringu alebo neohlási
výsledky z monitoringu pod¾a § 21 ods. 6,
v) nevytvára finanènú rezervu alebo s òou nakladá
v rozpore s § 22,
w) nenakladá s komunálnymi odpadmi alebo s drobnými stavebnými odpadmi spôsobom ustanoveným
v súlade s § 39 ods. 5,
x) nakladá s nebezpeènými odpadmi alebo odpadmi
uvedenými v § 40 ods. 8 v rozpore s § 40,
y) nakladá s opotrebovanými batériami a akumulátormi v rozpore s § 41,
z) nakladá s odpadovými olejmi v rozpore s § 42,
za) nakladá s opotrebovanými pneumatikami v rozpore
s § 43,
zb) ak je drite¾om starého vozidla, nesplní povinnos
pod¾a § 51,
zc) neplní schválený plán úprav skládky odpadov pod¾a
§ 81 ods. 4 písm. b) druhého bodu a § 81 ods. 7,
zd) nezabezpeèí dekontamináciu alebo znekodnenie
polychlórovaných bifenylov, kontaminovaného zariadenia alebo pouitých polychlórovaných bifenylov v súlade s týmto zákonom,
ze) nesplní povinnos ustanovenú v § 40a ods. 5 alebo
ods. 6,
zf) vykoná údrbu transformátorov v rozpore s § 40a
ods. 9,
zg) nesplní povinnos ustanovenú v § 40b ods. 3,
zh) nakladá s elektroodpadom v rozpore s § 54g,
zi) nesplní povinnos pod¾a § 50 alebo § 52 alebo vykonáva zber starých vozidiel v rozpore s § 52a,
zj) nesplní povinnos zhodnoti alebo znekodni odpad
pod¾a § 18 ods. 7 alebo ods. 9,
zk) nesplní povinnos pod¾a § 39 ods. 6, 12 a 14,
zl) nakladá so stavebnými odpadmi alebo s odpadmi
z demolácií v rozpore s § 40c,
zm) nesplní povinnos pod¾a § 54b ods. 1 písm. e), f), i) a r),
§ 54c ods. 1 a 3, § 54d písm. a) a l), § 54e ods. 1 a 3,
§ 54f ods. 1 a 2, § 54g ods. 1 a § 81 ods. 19,
zn) poruí zákaz pod¾a § 18 ods. 3 písm. l) a m).
(3) Pokutu do 5 000 000 Sk uloí prísluný orgán
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tátnej správy odpadového hospodárstva právnickej
osobe alebo fyzickej osobe-podnikate¾ovi, ktorá
a) vykoná nezákonnú cezhraniènú prepravu [§ 18
ods. 3 písm. d)],
b) nezabezpeèí pod¾a § 19 ods. 1 písm. c) oddelené
zhromaïovanie nebezpeèných odpadov, ich oznaèovanie alebo s nimi inak nakladá v rozpore s týmto
zákonom a osobitnými predpismi,
c) zhodnotí alebo znekodní odpady bez súhlasu prísluného orgánu tátnej správy odpadového hospodárstva alebo v rozpore s ním [§ 21 ods. 1 písm. a)],
d) nevykoná finanèné zabezpeèenie pod¾a § 24 ods. 2
a 3 alebo neposkytne záruku pod¾a § 54h ods. 1,
e) nezaplatí príspevok do Recyklaèného fondu pod¾a
§ 41 ods. 11, § 42 ods. 8, § 43 ods. 1, § 44 ods. 1,
§ 44a ods. 1, § 46 ods. 1 a 2, § 48 ods. 1 a 2, § 54
ods. 1 a § 54i ods. 1 alebo ho nezaplatí vèas alebo
v plnej výke,
f) nesplní povinnos pod¾a § 54b ods. 1 písm. d),
g) poruí zákaz pod¾a § 18 ods. 3 písm. j),
h) poruí
povinnosti
ustanovené
osobitnými
predpismi45) pre cezhraniènú prepravu odpadu, neplní podmienky stanovené ministerstvom v rozhodnutí o cezhraniènej preprave odpadu,
i) nevynaloí úsilie, aby zabránila, ak je to uskutoènite¾né, kontaminácii odpadu látkami urèenými v osobitnom predpise,83b)
j) poruí povinnos znekodni alebo pretransformova odpad obsahujúci perzistentné organické látky
ustanovené v osobitnom predpise,83c)
k) poruí zákaz pouitia urèených postupov na znekodnenie alebo zhodnotenie odpadu ustanovený
v osobitnom predpise.83d)
§ 79
Ukladanie pokút
(1) Konanie o uloení pokuty právnickým osobám
a fyzickým osobám-podnikate¾om mono zaèa do jedného roka odo dòa, keï sa orgán tátnej správy odpadového hospodárstva dozvedel o poruení povinnosti,
najneskôr vak do troch rokov odo dòa, keï k porueniu povinnosti dolo.
(2) Pri ukladaní pokuty sa prihliada najmä na závanos a èas trvania protiprávneho konania, na rozsah
ohrozenia zdravia ¾udí a ivotného prostredia, prípadne na mieru ich pokodenia.
(3) Orgán tátnej správy odpadového hospodárstva
môe v rozhodnutí o uloení pokuty povinnému súèasne uloi, aby v urèenej lehote vykonal opatrenia na nápravu následkov protiprávneho konania, za ktoré mu
bola pokuta uloená. Ak povinný v urèenej lehote tieto
opatrenia nevykoná, môe mu orgán tátnej správy odpadového hospodárstva uloi ïaliu pokutu a do
dvojnásobku hornej hranice pokuty ustanovenej týmto
zákonom.
(4) Ak právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikate¾
83b
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znovu poruí v èase jedného roka od právoplatnosti rozhodnutia o uloení pokuty pod¾a tohto zákona povinnos,
za ktorú mu bola pokuta uloená, alebo nesplní opatrenie na nápravu, uloí sa mu ïalia pokuta a do dvojnásobku hornej hranice pokuty ustanovenej týmto zákonom.
(5) Pokuta je splatná do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola uloená, ak
v tomto rozhodnutí nie je urèená dlhia lehota jej splatnosti.
(6) Výnos z pokút je príjmom Environmentálneho
fondu.
§ 80
Priestupky
(1) Priestupku sa dopustí ten, kto
a) znekodní odpad alebo zhodnotí odpad v rozpore
s týmto zákonom [§ 18 ods. 3 písm. b)],
b) uloí odpad na iné miesto ne na miesto urèené obcou [§ 18 ods. 3 písm. a) a § 39 ods. 5 písm. c)],
c) nesplní oznamovaciu povinnos pod¾a § 18 ods. 6,
d) nakladá s inými ako komunálnymi odpadmi alebo
s inými ako drobnými stavebnými odpadmi v rozpore s § 19 ods. 1 písm. b), f) a k), alebo nesplní povinnos pod¾a § 19 ods. 1 písm. i),
e) vykoná nedovolenú prepravu odpadov [§ 18 ods. 3
písm. d)],
f) neposkytne obcou poadované údaje pod¾a § 39
ods. 9,
g) nakladá s nebezpeènými odpadmi v rozpore s § 40,
h) nakladá s opotrebovanými batériami a akumulátormi v rozpore s § 41,
i) nakladá s odpadovými olejmi v rozpore s § 42,
j) nakladá s opotrebovanými pneumatikami v rozpore
s § 43,
k) ak je drite¾om starého vozidla, nesplní povinnos
pod¾a § 51 alebo § 53 ods. 6,
l) vypracuje odborný posudok v rozpore s týmto zákonom alebo v odbornom posudku uvedie nepravdivé
údaje,
m) nezaplatí príspevok do Recyklaèného fondu pod¾a
§ 54 ods. 1 alebo nezaplatí ho vèas alebo v ustanovenej sume,
n) nesplní povinnos pod¾a § 53 ods. 1 písm. b) alebo
pod¾a § 53 ods. 5,
o) nesplní povinnos zhodnoti alebo znekodni odpad
pod¾a § 18 ods. 7 alebo ods. 9,
p) nesplní povinnos pod¾a § 19 ods. 8,
r) nakladá s elektroodpadom v rozpore s § 54g,
s) nakladá so stavebnými odpadmi alebo s odpadmi
z demolácií v rozpore s § 40c.
(2) Za priestupok pod¾a
a) odseku 1 písm. a) a c) a f) mono uloi pokutu do
5 000 Sk,
b) odseku 1 písm. d), e), g) a s) mono uloi pokutu do
20 000 Sk.

) Èl. 7 ods. 1 a príloha IV k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 850/2004 z 29. apríla 2004 o perzistentných organických
látkach, ktorým sa mení a dopåòa smernica 79/117/EHS (Ú. v. EÚ L 158, 30. 4. 2004).
83c
) Èl. 7 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 850/2004.
83d
) Èl. 7 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 850/2004.
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(3) Priestupky pod¾a
a) odseku 1 písm. a) a c), f) a s) prejednáva obec,
b) odseku 1 písm. d), e), g) a r) prejednáva obvodný
úrad ivotného prostredia.
(4) Na priestupky a na ich prejednávanie sa vzahujú
veobecné predpisy o prejednávaní priestupkov,84) ak
tento zákon neustanovuje inak.
(5) Výnosy z pokút uloených za priestupky pod¾a
a) odseku 1 písm. a) a c), f) a s) sú príjmom rozpoètu
obce,
b) odseku 1 písm. d), e), g) a r) sú príjmom Environmentálneho fondu.
JEDENÁSTA ÈAS
PRECHODNÉ A ZÁVEREÈNÉ USTANOVENIA
§ 81
Prechodné ustanovenia
(1) Správne konanie zaèaté pred nadobudnutím
úèinnosti tohto zákona dokonèí orgán tátnej správy
odpadového hospodárstva, ktorý vo veci koná, pod¾a
veobecne záväzných právnych predpisov úèinných
v èase zaèatia konania.
(2) Kto vykonáva èinnos, na ktorú nebolo pod¾a doterajích veobecne záväzných právnych predpisov potrebné rozhodnutie orgánu tátnej správy odpadového
hospodárstva, ale na ktorej výkon je potrebné rozhodnutie pod¾a tohto zákona, podá návrh na zaèatie konania o vydaní rozhodnutia príslunému orgánu tátnej
správy odpadového hospodárstva do iestich mesiacov
od nadobudnutia úèinnosti tohto zákona, inak sa jeho
èinnos povauje za èinnos v rozpore s týmto zákonom.
(3) Kto nakladá s odpadmi na základe rozhodnutia
orgánu tátnej správy odpadového hospodárstva vydaného pod¾a doterajích veobecne záväzných právnych
predpisov, je povinný predloi toto rozhodnutie príslunému orgánu tátnej správy odpadového hospodárstva v lehote troch mesiacov od nadobudnutia úèinnosti tohto zákona na preskúmanie; spolu s týmto
rozhodnutím predloí aj návrh na zaradenie odpadu
pod¾a Katalógu odpadov.
(4) Prevádzkovate¾ skládky odpadov uvedenej do prevádzky pred nadobudnutím úèinnosti tohto zákona je
povinný
a) do troch mesiacov od nadobudnutia úèinnosti tohto
zákona splni povinnos pod¾a odseku 3; zároveò
predloí pôvodnú dokumentáciu, ktorá slúila ako
podklad na vydanie stavebného povolenia na výstavbu skládky odpadov a odborný posudok oprávnenej
osoby ako podklad na zaradenie skládky odpadov do
príslunej triedy skládok odpadov,
b) do iestich mesiacov od nadobudnutia úèinnosti
tohto zákona
1. spracova a predloi na schválenie projektovú
dokumentáciu na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzavretí,
2. v prípadoch, ak skládka odpadov nespåòa vetky
poiadavky na skládku odpadov pod¾a tohto zákona a veobecne záväzných právnych predpisov
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vydaných na jeho vykonanie, spracova a predloi na schválenie plán úprav skládky odpadov
vrátane èasového harmonogramu na dosiahnutie
splnenia vetkých poiadaviek na skládku odpadov najneskôr do 31. decembra 2008.
(5) Ak sa rozhodnutie orgánu tátnej správy odpadového hospodárstva, ktoré treba predloi pod¾a odseku 3 a odseku 4 písm. a) na preskúmanie, nepredloí
na preskúmanie v ustanovenej lehote a v rovnakej lehote sa neurobí úkon drite¾a rozhodnutia smerujúci ku
skonèeniu nakladania s odpadmi pod¾a tohto rozhodnutia, zaène orgán tátnej správy odpadového hospodárstva konanie z vlastného podnetu, ktorého výsledkom bude zruenie rozhodnutia a urèenie postupu
skonèenia nakladania s odpadmi; orgán tátnej správy
odpadového hospodárstva pri rozhodovaní prihliadne
najmä na monos drite¾a rozhodnutia skonèi èinnos v súlade s týmto zákonom.
(6) Orgán tátnej správy odpadového hospodárstva
rozhodne o preskúmaní rozhodnutia predloeného
pod¾a odseku 3 do jedného roka od uplynutia lehoty
uvedenej v odseku 3 a o preskúmaní rozhodnutia predloeného pod¾a odseku 4 písm. a) do troch mesiacov od
uplynutia lehoty uvedenej v odseku 3.
(7) Orgán tátnej správy odpadového hospodárstva
rozhodne o schválení projektovej dokumentácie na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po
jej uzavretí pod¾a odseku 4 písm. b) prvého bodu
a o schválení plánu úprav skládky odpadov vrátane èasového harmonogramu na dosiahnutie splnenia vetkých
poiadaviek na skládku odpadov pod¾a odseku 4 písm. b)
druhého bodu do jedného roka od ich predloenia.
(8) Kto vykonáva èinnos, na ktorú sa vyaduje registrácia pod¾a § 15, je povinný zaregistrova sa do
troch mesiacov od nadobudnutia úèinnosti tohto zákona.
(9) Kto nakladá na území obce s komunálnymi odpadmi alebo s drobnými stavebnými odpadmi bez uzatvorenia zmluvy na túto èinnos s obcou a neuzatvorí
zmluvu pod¾a § 39 ods. 7 tohto zákona do iestich mesiacov od nadobudnutia úèinnosti tohto zákona, nemôe túto èinnos ïalej na území obce vykonáva. Na toho,
kto zhodnocuje komunálny odpad alebo drobný stavebný odpad na území obce, sa zákaz pod¾a predchádzajúcej vety uplatní od 1. septembra 2004.
(10) Prvé zasadnutie Správnej rady Recyklaèného
fondu zvolá èlen správnej rady, ktorého vymenoval
a touto úlohou poveril minister ivotného prostredia,
tak, aby sa konalo do 60 dní od nadobudnutia úèinnosti tohto zákona; tento èlen správnej rady vedie a predsedá zasadnutiam správnej rady, dokia¾ nie je zvolený
predseda Správnej rady Recyklaèného fondu pod¾a § 58
ods. 5. Na zaèatie svojej èinnosti môe Recyklaèný fond
poui jednorazový úver.
(11) Kto je k 1. marcu 2004 drite¾om kontaminovaného zariadenia, je povinný ohlási údaje pod¾a § 40a
ods. 1 alebo ods. 2 do 28. februára 2005.
(12) Kto k 1. marcu 2004 vykonáva dekontamináciu
polychlórovaných bifenylov alebo kontaminovaných
zariadení alebo znekodòovanie pouitých polychlóro-
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vaných bifenylov, je povinný do 31. augusta 2004
poda príslunému orgánu tátnej správy odpadového
hospodárstva návrh na zaèatie konania o vydanie súhlasu na vykonávanú èinnos pod¾a tohto zákona.
(13) Kto je k 1. marcu 2004 drite¾om polychlórovaných bifenylov, u ktorého sa nachádzajú polychlórované bifenyly alebo kontaminované zariadenia, je povinný do 31. decembra 2005 vypracova a predloi na
schválenie program pod¾a § 6a. Ak je taký drite¾ polychlórovaných bifenylov zároveò aj pôvodcom odpadu,
ktorý ku dòu úèinnosti tohto zákona má vypracovaný
a schválený program pôvodcu odpadu, môe program
pod¾a § 6a vypracova a predloi na schválenie ako doplnok k programu pôvodcu.
(14) Kto je k 1. marcu 2004 výrobcom alebo dovozcom
výrobkov alebo materiálov, za ktoré sa platí príspevok
do Recyklaèného fondu, je povinný sa zaregistrova
v Recyklaènom fonde do 30. apríla 2004; to neplatí na
výrobcu a dovozcu pod¾a § 41 ods. 11, ak u túto povinnos splnili.
(15) Kto je k 1. marcu 2004 drite¾om autorizácie na
èinnosti, na ktorých vykonávanie sa autorizácia pod¾a
tohto zákona vyaduje v zmenenom rozsahu, je povinný rozhodnutie o udelení autorizácie predloi ministerstvu v lehote do 31. mája 2004; ministerstvo je povinné rozhodnutie o udelení autorizácie zmeni v lehote
troch mesiacov od jeho predloenia. Rozhodnutia, ktorými boli udelené autorizácie na èinnosti, na ktoré sa
u pod¾a tohto zákona autorizácia nevyaduje, strácajú
platnos dòom 1. marca 2004.
(16) Rozhodnutia, ktorými boli schválené programy
tých pôvodcov odpadov, ktorí produkujú roène menej
ako 500 kg nebezpeèných odpadov alebo menej ako 10
ton ostatných odpadov, strácajú platnos dòom 1. marca 2004.
(17) Podmienka autorizácie zabezpeèi pouitie technológie zodpovedajúcej úrovni najlepej dostupnej
technológie alebo najlepej dostupnej techniky v prípadoch regenerácie odpadových olejov alebo ich zhodnocovania pod¾a § 9 ods. 5 musí by splnená do 31. októbra 2007.
(18) Autorizácia vydaná do 29. februára 2004 sa povauje za autorizáciu vydanú pod¾a tohto zákona.
(19) Kto je k 1. januáru 2005 výrobcom elektrozariadení, je povinný do 30. júna 2005 poda ministerstvu
iados o zápis do Registra výrobcov elektrozariadení.
(20) Kto je k 1. januáru 2005 výrobcom elektrozariadení, je povinný prvé ohlásenie pod¾a § 54b ods. 1
písm. p) uskutoèni za rok 2004 na základe odhadu
mnostiev uvedených v § 54b ods. 1 písm. p) prvom a
piatom bode.
(21) Povinnos výrobcu elektrozariadení uvedená
v § 54e ods. 3 platí pre elektrozariadenie pod¾a kategórie 2 a 10 prílohy è. 3a do 13. februára 2011 a pre elektrozariadenie pod¾a kategórie 1 prílohy è. 3a do 13. februára 2013.
(22) Ministerstvo plní oznamovaciu povinnos pod¾a
§ 68 ods. 4 písm. a) zaslaním údajov Európskej komisii
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po prvýkrát za roky 2005 a 2006 do 30. júna 2008 a následne kadé dva roky.
(23) Ministerstvo plní oznamovaciu povinnos pod¾a
§ 68 ods. 4 písm. b) vo veciach elektrozariadení a elektroodpadu zaslaním údajov Európskej komisii po prvýkrát za roky 2004 a 2006 do 30. septembra 2007 a následne kadé tri roky.
(24) Spracovate¾ elektroodpadu, ktorému bola udelená autorizácia pod¾a § 8 ods. 3 písm. d), je povinný splni podmienky pod¾a § 54d písm. m) do 31. marca 2006,
v opaènom prípade jeho autorizácia na spracovanie
elektroodpadu stráca platnos.
§ 82
Zruovacie ustanovenia
Zruujú sa:
1. zákon è. 238/1991 Zb. o odpadoch v znení zákona
Národnej rady Slovenskej republiky è. 255/1993 Z. z.,
2. zákon Slovenskej národnej rady è. 494/1991 Zb.
o tátnej správe v odpadovom hospodárstve v znení zákonného opatrenia Predsedníctva Slovenskej národnej
rady è. 371/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej
rady è. 309/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej
rady è. 453/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 255/1994 Z. z. a zákona Národnej
rady Slovenskej republiky è. 222/1996 Z. z.,
3. poloky 67 a 72 prílohy zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 222/1996 Z. z. o organizácii
miestnej tátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
4. § 47 ods. 1 písm. h) zákona Slovenskej národnej
rady è. 372/1990 Zb. o priestupkoch,
5. nariadenie
vlády
Slovenskej
republiky
è. 605/1992 Zb. o vedení evidencie odpadov,
6. nariadenie
vlády
Slovenskej
è. 606/1992 Zb. o nakladaní s odpadmi.

republiky

§ 83
Zruuje sa vyhláka Ministerstva ivotného prostredia Slovenskej republiky è. 234/2001 Z. z. o zaradení
odpadov do Zeleného zoznamu odpadov, ltého zoznamu odpadov a Èerveného zoznamu odpadov a o vzoroch
dokladov poadovaných pri preprave odpadov v znení
vyhláky è. 410/2002 Z. z. a vyhláky è. 227/2003 Z. z.
§ 84
Tento zákon nadobudol úèinnos 1. júla 2001 s výnimkou
1. § 39 ods. 6, § 41 ods. 11, § 42 ods. 8, § 43 ods. 1,
§ 44 ods. 1, § 45 ods. 1, § 46 ods. 1 a 2, § 47 ods. 1, § 48
ods. 1 a 2 a èlánku III, ktoré nadobudli úèinnos 1. januára 2002,
2. § 8 ods. 2 vo väzbe na ods. 3 písm. a) a b), § 22, § 41
ods. 10, § 42 ods. 7 a § 54, ktoré nadobudli úèinnos 1.
júla 2002,
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3. § 8 ods. 2 vo väzbe na ods. 3 písm. c), § 40 ods. 7
a § 49 a 53, ktoré nadobudli úèinnos 1. januára 2003,
4. § 18 ods. 3 písm. g) bodu 4 o zákaze vykonáva
skládkovanie opotrebovaných pneumatík, ktorý nadobudol úèinnos 1. januára 2003,
5. § 18 ods. 3 písm. g) bodu 4 o zákaze vykonáva
skládkovanie drvených opotrebovaných pneumatík,
ktorý nadobudol úèinnos 1. januára 2006,
6. § 21 ods. 8, ktorý nadobudol úèinnos 1. januára
2005.
Zákon è. 553/2001 Z. z. o zruení niektorých tátnych fondov, o niektorých opatreniach súvisiacich
s ich zruením a o zmene a doplnení niektorých zákonov nadobudol úèinnos 1. januára 2002 s výnimkou
èl. I § 9 a èl. I § 14 bodu 8, 10 a 13, ktoré nadobudli
úèinnos 1. januára 2003, a s výnimkou èl. XXV
a èl. XXVI, ktoré nadobudli úèinnos dòom vyhlásenia
(22. decembra 2001).
Zákon è. 96/2002 Z. z. o doh¾ade nad finanèným trhom o zmene a doplnení niektorých zákonov nadobudol úèinnos 1. apríla 2002.
Zákon è. 261/2002 Z. z. o prevencii závaných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov nadobudol úèinnos 1. júla 2002.
Zákon è. 393/2002 Z. z., ktorým sa dopåòa zákon
è. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov, nadobudol úèinnos 1. septembra 2002.
Zákon è. 529/2002 Z. z. o obaloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov nadobudol úèinnos 1. januára 2003 s výnimkou èl. I § 6 ods. 3, ktorý nadobudol
úèinnos 1. januára 2006, a èl. II, ktorý nadobudol
úèinnos 1. októbra 2002 okrem § 44a.
Zákon è. 188/2003 Z. z. o aplikácii èistiarenského
kalu a dnových sedimentov do pôdy a o doplnení zákona è. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorích predpisov nadobudol úèinnos 1. januára 2004 s výnimkou ustanovenia § 11 ods. 1 písm. d), ktoré nadobudlo úèinnos
dòom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii.
Zákon è. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii
a kontrole zneèisovania ivotného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov nadobudol úèinnos
31. júla 2003.
Zákon è. 525/2003 Z. z. o tátnej správe starostlivosti o ivotné prostredie a o zmene a doplnení niektorých
zákonov nadobudol úèinnos 1. januára 2004.
Zákon è. 24/2004 Z. z., ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení
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niektorých zákonov v znení neskorích predpisov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov nadobudol
úèinnos 1. marca 2004 s výnimkou ustanovení èl. I § 8
ods. 3 písm. d), § 40c ods. 4 a § 47 ods. 7, ktoré nadobudli úèinnos 1. januára 2005, èl. I § 18 ods. 3
písm. m), ktorý nadobudol úèinnos dòom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky
k Európskej únii, èl. I § 18 ods. 3 písm. n), ktorý nadobudol úèinnos 1. januára 2006, èl. I § 39 ods. 14, ktorý
nadobudne úèinnos 1. januára 2010 a èl. III, ktorý nadobudol úèinnos 1. júla 2004.
Zákon è. 443/2004 Z. z., ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorích predpisov nadobudol úèinnos 1. augusta 2004 okrem § 8 ods. 3
písm. e), ktorý nadobudol úèinnos 1. januára 2005.
Zákon è. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde
a o zmene a doplnení niektorých zákonov nadobudol
úèinnos 1. januára 2005.
Zákon è. 733/2004 Z. z., ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorích predpisov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov nadobudol
úèinnos 1. januára 2005 s výnimkou bodov 11, 13 a 14,
bodu 18 § 54b ods. 1 písm. b), c), e) a h), § 54c a 54i,
bodov 19 a 22, ktoré nadobudli úèinnos 13. augusta
2005, bodu 18 § 54b ods. 1 písm. d), ktorý nadobúda
úèinnos 1. júla 2006.
Zákon è. 479/2005 Z. z., ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorích predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nadobudol úèinnos 1. novembra 2005.
Zákon è. 532/2005 Z. z., ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole zneèisovania ivotného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nadobudol
úèinnos 1. januára 2006.
Zákon è. 571/2005 Z. z., ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzduia a ktorým sa
dopåòa zákon è. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za zneèisovanie ovzduia v znení neskorích predpisov (zákon
o ovzduí) v znení neskorích predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nadobudol úèinnos 1. januára 2006.
Zákon è. 127/2006 Z. z. o perzistentných organických
látkach a o zmene a doplnení zákona è. 223/2001 Z. z.
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorích predpisov nadobudol úèinnos
1. apríla 2006.

v z. Béla Bugár v. r.
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Príloha è. 1a
k zákonu è. 223/2001 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH SMERNÍC
Týmto zákonom sa úplne preberajú nasledujúce smernice:
1. Smernica Rady è. 1975/442/EHS z 15. júla 1975 o odpadoch v znení zmien a doplnkov (Ú. v. ES L 194,
25. 7. 1975).
2. Smernica Rady è. 1991/689/EHS z 12. decembra 1991 o nebezpeèných odpadoch v znení zmien a doplnkov
(Ú. v. ES L 377, 31. 12. 1991).
3. Smernica Rady 1975/439/EHS zo 16. júna 1975 o znekodòovaní odpadových olejov v znení zmien a doplnkov
(Ú. v. ES L 194, 25. 7. 1975).
4. Smernica Európskeho parlamentu a Rady è. 2000/53/ES z 18. septembra 2000 o starých vozidlách v znení
zmien a doplnkov (Ú. v. ES L 269, 21. 10. 2000).
5. Smernica Rady è. 1999/31/ES z 26. apríla 1999 o skládkach odpadov (Ú. v. ES L 182, 16. 7. 1999).
6. Smernica Európskeho parlamentu a Rady è. 1978/176/EHS z 20. februára 1978 o odpadoch z odvetvia priemyslu na výrobu oxidu titanièitého v znení zmien a doplnkov (Ú. v. ES L 54, 25. 2. 1978).
7. Smernica Rady è. 1996/59/ES zo 16. septembra 1996 o znekodòovaní polychlórovaných bifenylov a polychlórovaných terfenylov (PCB/PCT) (Ú. v. ES L 243, 24. 9. 1996).
8. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/96/ES z 27. januára 2003 o odpade z elektrických a elektronických zariadení (Ú. v. EÚ L 037, 13. 2. 2003) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/108/ES
z 8. decembra 2003 (Ú. v. EÚ L 345, 31. 12. 2003).
9. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/95/ES z 27. januára 2003 o obmedzení pouívania niektorých
nebezpeèných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (Ú. v. EÚ L 037, 13. 2. 2003).
10. Smernica Rady 91/692/EHS z 23. decembra 1991, ktorá tandardizuje a racionalizuje správy o vykonávaní urèitých smerníc, ktoré súvisia so ivotným prostredím (Ú. v. ES L 377, 31. 12. 1991).
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Príloha è. 1
k zákonu è. 223/2001 Z. z.

ODPADY
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Odpad z výroby alebo spotreby, ktorý nie je v ïalích bodoch bliie pecifikovaný.
Výrobky, ktoré nezodpovedajú poadovanej akosti.
Výrobky po záruènej lehote.
Rozliate, stratené alebo inou nehodou znehodnotené materiály vrátane materiálov, zariadení a pod., ktoré boli
v dôsledku nehody zneèistené.
Plánovanými èinnosami zneèistené alebo znehodnotené materiály (napr. odpad po èistiacich operáciách, obalové materiály, kontajnery).
Nepouite¾né súèiastky (napr. vyradené batérie, vyèerpané katalyzátory).
Látky, ktoré stratili poadované vlastnosti (napr. zneèistené kyseliny, zneèistené rozpúadlá, vyèerpané temperovacie soli).
Odpad z priemyselných procesov (napr. strusky, destilaèné zvyky).
Odpad z procesov zniujúcich zneèisovanie (napr. kaly zo skrubrov, prach z vysávaèov, pouité filtre).
Odpad z obrábania a tvarovania (napr. triesky zo sústruenia, okuje z valcovania).
Odpad z aby a spracovania surovín (napr. banský odpad, kaly z aby ropy).
Znehodnotené materiály (napr. oleje zneèistené polychlorovanými bifenylmi).
Akéko¾vek materiály, látky alebo výrobky, ktorých pouívanie zákon zakazuje.
Výrobky, pre ktoré u drite¾ nemá upotrebenie (napr. vyradené predmety z po¾nohospodárstva, domácností,
kancelárií, obchodov).
Zneèistené materiály, látky alebo výrobky, ktoré pochádzajú z nápravných èinností týkajúcich sa pôdy.
Akéko¾vek materiály, látky alebo výrobky, ktoré nie sú obsiahnuté vo vyie uvedených bodoch.

Èiastka 149

Zbierka zákonov è. 409/2006

Strana 3135

Príloha è. 2
k zákonu è. 223/2001 Z. z.

ZHODNOCOVANIE ODPADOV
R1 Vyuitie najmä ako palivo alebo na získavanie energie iným spôsobom.
R2 Spätné získavanie alebo regenerácia rozpúadiel.
R3 Recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré sa nepouívajú ako rozpúadlá (vrátane kompostovania a iných biologických transformaèných procesov).
R4 Recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúèenín.
R5 Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov.
R6 Regenerácia kyselín a zásad.
R7 Spätné získavanie komponentov pouívaných pri odstraòovaní zneèistenia.
R8 Spätné získavanie komponentov z katalyzátorov.
R9 Preèisovanie oleja alebo jeho iné opätovné pouitie.
R10 Úprava pôdy na úèel dosiahnutia prínosov pre po¾nohospodárstvo alebo na zlepenie ivotného prostredia.
R11 Vyuitie odpadov vzniknutých pri èinnostiach R1 a R10.
R12 Úprava odpadov urèených na spracovanie niektorou z èinností R1 a R11.
R13 Skladovanie odpadov pred pouitím niektorej z èinností R1 a R12 (okrem doèasného uloenia pred zberom na
mieste vzniku).
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Príloha è. 3
k zákonu è. 223/2001 Z. z.

ZNEKODÒOVANIE ODPADOV
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10
D11
D12
D13
D14
D15

Uloenie do zeme alebo na povrchu zeme (napr. skládka odpadov).
Úprava pôdnymi procesmi (napr. biodegradácia kvapalných alebo kalových odpadov v pôde atï.).
Håbková injektá (napr. injektá èerpate¾ných odpadov do vrtov, so¾ných baní alebo prirodzených úloísk atï.).
Ukladanie do povrchových nádrí (napr. umiestnenie kvapalných alebo kalových odpadov do jám, rybníkov alebo lagún atï.).
peciálne vybudované skládky odpadov (napr. umiestnenie do samostatných buniek s povrchovou úpravou
stien, ktoré sú zakryté a izolované jedna od druhej a od ivotného prostredia atï.).
Vypúanie a vhadzovanie do vodného recipienta okrem morí a oceánov.
Vypúanie a vhadzovanie do morí a oceánov vrátane uloenia na morské dno.
Biologická úprava nepecifikovaná v tejto prílohe, pri ktorej vznikajú zlúèeniny alebo zmesi, ktoré sú znekodnené niektorou z èinností D1 a D12.
Fyzikálno-chemická úprava nepecifikovaná v tejto prílohe, pri ktorej vznikajú zlúèeniny alebo zmesi, ktoré sú
znekodnené niektorou z èinností D1 a D12 (napr. odparovanie, suenie, kalcinácia atï.).
Spa¾ovanie na pevnine.
Spa¾ovanie na mori.
Trvalé uloenie (napr. umiestnenie kontajnerov v baniach atï.).
Zmieavanie alebo mieanie pred pouitím niektorej z èinností D1 a D12.
Uloenie do ïalích obalov pred pouitím niektorej z èinností D1 a D12.
Skladovanie pred pouitím niektorej z èinností D1 a D14 (okrem doèasného uloenia pred zberom na mieste
vzniku).
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Príloha è. 3a
k zákonu è. 223/2001 Z. z.

KATEGÓRIE ELEKTROZARIADENÍ, NA KTORÉ SA VZAHUJE SIEDMA ÈAS ZÁKONA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ve¾ké domáce spotrebièe
Malé domáce spotrebièe
Informaèné technológie a telekomunikaèné zariadenia
Spotrebná elektronika
Svetelné zdroje
Elektrické a elektronické nástroje (s výnimkou ve¾kých stacionárnych priemyselných nástrojov)
Hraèky, zariadenia urèené na portové a rekreaèné úèely
Zdravotnícke prístroje (s výnimkou vetkých implantovaných a infikovaných výrobkov)
Prístroje na monitorovanie a kontrolu
Predajné automaty
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Príloha è. 4
k zákonu è. 223/2001 Z. z.

NEBEZPEÈNÉ VLASTNOSTI ODPADOV
Kód
H Výbunos: látky a prípravky, ktoré môu vybuchnú úèinkom plameòa alebo ktoré sú viac citlivé na otrasy alebo trenie ako dinitrobenzén.
H2 Oxidovate¾nos: látky a prípravky, ktoré spôsobujú vysoko exotermické reakcie v kontakte s inými látkami, hlavne s hor¾avými látkami.
H3-A Vysoká hor¾avos:
 kvapalné látky a prípravky, ktorých bod vzplanutia je nií ako 21 oC (vrátane extrémne hor¾avých kvapalín),
alebo
 látky a prípravky, ktoré sa môu zohria a v koneènom dôsledku vzplanú pri styku so vzduchom pri teplote
okolia bez akéhoko¾vek pôsobenia energie, alebo
 tuhé látky a prípravky, ktoré môu ¾ahko vzplanú po krátkom styku zo zdrojom vznietenia a ktorých horenie
alebo spa¾ovanie pokraèuje po odstránení zdroja vznietenia, alebo
 plynné látky a prípravky, ktoré sú zápalné na vzduchu pri normálnom tlaku, alebo
 látky a prípravky, ktoré pri styku s vodou alebo vlhkým vzduchom uvo¾òujú vysoko hor¾avé plyny v nebezpeèných mnostvách.
H3-B Hor¾avos: kvapalné látky a prípravky, ktorých bod vzplanutia sa rovná alebo je vyí ako 21 oC a rovná sa alebo
je nií ako 55 oC.
H4 Drádivos: neleptavé látky a prípravky, ktoré pri okamitom, predåenom alebo opakovanom styku s pokokou
alebo sliznicou môu spôsobi zápal.
H5 kodlivos: látky a prípravky, ktoré pri inhalácii, poití alebo penetrovaní cez pokoku môu spôsobi obmedzené zdravotné nebezpeèie.
H6 Toxicita: látky a prípravky (vrátane ve¾mi jedovatých látok a prípravkov), ktoré pri inhalácii, poití alebo penetrovaní cez pokoku môu spôsobi váne, akútne alebo chronické zdravotné nebezpeèie a dokonca smr.
H7 Rakovinotvornos: látky a prípravky, ktoré pri inhalácii, poití alebo penetrovaní cez pokoku môu vyvola rakovinu alebo zvýi jej výskyt.
H8 Leptavos: látky a prípravky, ktoré môu pokodi pri styku ivé tkanivo.
H9 Infekènos: látky obsahujúce ivé mikroorganizmy alebo ich toxíny, o ktorých je známe alebo sú podozrivé, e
spôsobujú ochorenia ¾udí alebo iných ivých organizmov.
H10 Vývojová toxicita: látky a prípravky, ktoré pri inhalácii, poití alebo penetrovaní cez pokoku môu vyvola nededièné vrodené deformácie alebo zvýi ich výskyt.
H11 Mutagénnos: látky a prípravky, ktoré po vdýchnutí, poití alebo prieniku pokokou môu spôsobi genetické
pokodenia alebo zvýi ich výskyt.
H12 Látky a prípravky, ktoré pri styku s vodou, vzduchom alebo kyselinou uvo¾òujú toxické alebo ve¾mi toxické plyny.
H13 Látky a prípravky, ktoré akýmko¾vek spôsobom po odstránení spôsobujú uvo¾nenie inej látky, napr. výluhu, ktorá má alebo môe ma niektorú z vyie uvedených charakteristík.
H14 Ekotoxicita: látky a prípravky, ktoré predstavujú alebo môu predstavova okamité alebo oneskorené ohrozenie
jednej alebo viacerých zloiek ivotného prostredia.
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Príloha è. 5
k zákonu è. 223/2001 Z. z.

HRANIÈNÉ HODNOTY KONCENTRÁCIE KODLIVÝCH LÁTOK V ODPADE

Ukazovate¾
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1

suma polycyklických aromatických uh¾ovodíkov (PAU)
suma polychlórovaných bifenylov (PCB)
extrahovate¾né organické halogénzlúèeniny (extrakt)
¾ahko uvo¾nite¾né kyanidy
suma uh¾ovodíkov (minerálny olej) (hexánový extrakt)
benzén, toluén, xylén
fenoly
merkaptán
ortu
arzén1)
olovo1)
kadmium
nikel1)
obsah rozpustných látok (20 oC)2)

Hranièná hodnota
v mg/kg suiny

10
50
5
10
1
3
5
10
5
5
300

100
100
100
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000

) Uvedené hranièné hodnoty neplatia na odpad v sklenenej alebo polosklenenej forme (stvrdnuté zvyky náterových látok, emailov, odpady zapracované do sklárskych, keramických alebo cementárskych výrobkov).
2
) Stanovené ako odparok filtrátu po filtrácii roztoku odpadu, vzahované na suinu.
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Príloha è. 6
k zákonu è. 223/2001 Z. z.

ODPADY, KTORÉ SA MUSIA PRED ULOENÍM NA SKLÁDKE ODPADOV STABILIZOVA
Odpady obsahujúce prach alebo vlákna azbestu
06 07 01 odpady z elektrolýzy obsahujúce azbest
06 13 04 odpady zo spracovania azbestu
10 13 09 odpady z výroby azbestocementu obsahujúce azbest
16 02 12 vyradené zariadenia obsahujúce vo¾ný azbest
17 06 01 izolaèné materiály obsahujúce azbest
17 06 05 stavebné odpady obsahujúce azbest
Odpady obsahujúce nepolárne extrahovate¾né látky (NEL) v koncentrácii vyej ako 1000 mg/kg suiny
Tuhé odpady patriace do skupiny 0603 Odpady z výroby, spracovania, distribúcie a pouitia soli, ich roztokov
a oxidov kovov
Kaly z èistenia priemyselných odpadových vôd
Ïalie odpady
05 07 01 odpady obsahujúce ortu
06 04 03 odpady obsahujúce arzén
06 04 04 odpady obsahujúce ortu
15 02 02 absorbenty, filtraèné materiály (vrátane olejových filtrov inak nepecifikovaných), handry na èistenie,
ochranné odevy zneèistené nebezpeènými látkami
16 08 02 pouité katalyzátory obsahujúce nebezpeèné prechodné kovy alebo nebezpeèné zlúèeniny prechodných
kovov
16 08 05 pouité katalyzátory obsahujúce kyselinu fosforeènú
16 08 06 pouité kvapaliny vyuité ako katalyzátor
16 08 07 pouité katalyzátory zneèistené nebezpeènými látkami
19 01 05 filtraèný koláè z èistenia plynov
19 01 07 tuhý odpad z èistenia plynov
19 01 13 popolèek obsahujúci nebezpeèné látky
19 01 15 kotolný prach obsahujúci nebezpeèné látky
19 01 17 odpad z pyrolýzy obsahujúci nebezpeèné látky
19 04 03 nevitrifikovaná tuhá fáza
20 01 21 iarivky a iný odpad obsahujúci ortu
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Príloha è. 7
k zákonu è. 223/2001 Z. z.

BATÉRIE A AKUMULÁTORY, NA KTORÉ SA VZAHUJE TENTO ZÁKON
1. Batérie a akumulátory prepustené do obehu po 1. januári 1999 s obsahom ortuti vyím ako 0,0005 % hmotnosti.
2. Batérie a akumulátory prepustené do obehu po 18. septembri 1992, obsahujúce
a) viac ako 25 mg ortuti na jeden èlánok,
b) kadmium v objeme väèom ako 0,025 % hmotnosti,
c) olovo v objeme väèom ako 0,4 % hmotnosti.
3. Zásadité mangánové batérie a akumulátory prepustené do obehu po 18. septembri 1992 s obsahom ortuti vyím
ako 0,025 % hmotnosti.
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Príloha è. 8
k zákonu è. 223/2001 Z. z.

ZOZNAM KATEGÓRIÍ ZARIADENÍ POD¼A § 41 ODS. 5
1. Zariadenia, ktorých batérie sa pripájajú, privárajú alebo inak trvalo pripevòujú k svorkám, aby bola zabezpeèená
nepretritá dodávka elektrickej energie pri nároèných priemyselných aplikáciách a aby ostali zachované pamäové a dátové funkcie zariadení informaènej techniky a kancelárskych strojov, pri ktorých je pouitie batérií a akumulátorov uvedených v prílohe è. 7 tohto zákona technicky nevyhnutné.
2. Referenèné èlánky v zariadeniach na vedecké alebo profesionálne úèely a batérie a akumulátory umiestnené v lekárskych prístrojoch urèených na udriavanie ivotne dôleitých funkcií, ako aj v kardiostimulátoroch, ktorých
nepretritá funkcia je nevyhnutná; batérie a akumulátory môu vybera iba kvalifikované osoby.
3. Prenosné zariadenia, pri ktorých by výmena batérií nekvalifikovanými osobami mohla ohrozi bezpeènos uívate¾a alebo ovplyvni funkciu zariadenia, ako aj profesionálne zariadenia urèené na pouitie v silne agresívnom prostredí, napríklad za prítomnosti tekutých látok.

