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386
ZÁKON
z 8. septembra 2009,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých
zákonov
v
znení
zákona
è. 553/2001 Z. z., zákona è. 96/2002 Z. z., zákona
è. 261/2002 Z. z., zákona è. 393/2002 Z. z., zákona
è. 529/2002 Z. z., zákona è. 188/2003 Z. z., zákona
è. 245/2003 Z. z., zákona è. 525/2003 Z. z., zákona
è. 24/2004 Z. z., zákona è. 443/2004 Z. z., zákona
è. 587/2004 Z. z., zákona è. 733/2004 Z. z., zákona
è. 479/2005 Z. z., zákona è. 532/2005 Z. z., zákona
è. 571/2005 Z. z., zákona è. 127/2006 Z. z., zákona
è. 514/2008 Z. z., zákona è. 515/2008 Z. z., zákona
è. 519/2008 Z. z. a zákona è. 160/2009 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 1 ods. 3 písmeno f) znie:
f) nakladanie s elektrickými a elektronickými zariadeniami (ïalej len elektrozariadenie), ktoré sú spojené s ochranou dôleitých záujmov týkajúcich sa bezpeènosti Slovenskej republiky, zbrane, muníciu
a vojenský materiál, okrem elektrozariadení, ktoré
nie sú urèené výhradne na vojenské úèely a na nakladanie s odpadom z týchto elektrozariadení,.
2. V § 1 sa odsek 3 dopåòa písmenom g), ktoré znie:
g) nakladanie s batériami a akumulátormi pouitými
v zariadeniach, ktoré sú spojené s ochranou dôleitých záujmov týkajúcich sa bezpeènosti Slovenskej
republiky, v zbraniach, munícii a vojenskom materiáli, okrem výrobkov, ktoré nie sú výhradne urèené
na vojenské úèely a v zariadeniach urèených na vyslanie do vesmíru a na nakladanie s odpadom z týchto batérií a akumulátorov..
3. V § 2 ods. 15 sa slová elektrozariadenia pod¾a
§ 54a ods. 14 nahrádzajú slovami elektroodpadu pod¾a § 54a ods. 17 a na konci sa pripájajú tieto slová: a
zberné miesto pod¾a § 48a ods. 17.
4. Nadpis § 3 znie: Úèel a ciele odpadového hospodárstva.
5. Doterají text § 3 sa oznaèuje ako odsek 1 a dopåòa
sa odsekmi 2 a 3, ktoré znejú:
(2) Cie¾om odpadového hospodárstva v oblasti nakladania s elektroodpadom je dosiahnu, aby mnostvo
elektroodpadu z domácností odovzdaného do systému
spätného odberu (§ 54a ods. 17) a oddeleného zberu dosiahlo v priemere aspoò tyri kilogramy na jedného
obyvate¾a za rok.

(3) Cie¾om odpadového hospodárstva v oblasti nakladania s pouitými prenosnými batériami a akumulátormi je dosiahnu zberový podiel (§ 48a ods. 19) najmenej 25 % do 26. septembra 2012 a 45 % do 26.
septembra 2016..
6. V § 6 ods. 1 sa slová 500 kg nahrádzajú slovami
jednu tonu.
7. V § 7 ods. 1 písmeno b) znie:
b) znekodòovanie odpadov, na ktoré nebol vydaný súhlas pod¾a písmena a) a zhodnocovanie odpadov, na
ktoré nebol vydaný súhlas pod¾a písmena c), okrem
znekodòovania alebo zhodnocovania odpadov
v spa¾ovniach odpadov a zariadeniach na spoluspa¾ovanie odpadov a zhodnocovania odpadov vo vodných stavbách, v ktorých sa zhodnocujú osobitné
druhy kvapalných odpadov,14b) alebo zmenovania
objemu komunálnych odpadov v zariadeniach, ktorých skutoèná roèná kapacita neprevyuje 50 ton,.
8. V § 7 ods. 1 písm. f) sa slovo a nahrádza èiarkou
a na konci sa pripájajú tieto slová: a vydanie prevádzkového poriadku mobilného zariadenia na zhodnocovanie alebo znekodòovanie odpadov,.
9. V § 7 sa odsek 4 dopåòa písmenom e), ktoré znie:
e) povinnos podáva príslunému obvodnému úradu
ivotného prostredia správu o druhoch a mnostvách ukladaného odpadu a o výsledkoch monitorovania skládky odpadov kadoroène do 31. januára
nasledujúceho kalendárneho roka..
10. V § 7 odsek 11 znie:
(11) Súhlas na prevádzkovanie skládky odpadov
vydá prísluný orgán tátnej správy odpadového hospodárstva a po vykonaní miestnej ohliadky na preverenie skutoèného stavu veci v rozsahu podanej iadosti
o súhlas na prevádzkovanie skládky odpadov..
11. V § 8 ods. 3 písmeno a) znie:
a) spracovanie a recykláciu pouitých batérií a akumulátorov (§ 48a a 48f),.
12. § 8 sa dopåòa odsekom 5, ktorý znie:
(5) Ministerstvo ude¾uje autorizáciu pod¾a odseku 3
písm. a) len súèasne na výkon èinnosti spracovania
a recyklácie..
13. V § 9 odsek 5 znie:
(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 v prílohe è. 2, je súèasou technického, materiálneho a personálneho zabezpeèenia aj za-
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bezpeèenie opatrení na ochranu ivotného prostredia
a zdravia ¾udí; ak ide o zariadenia povolené a prevádzkované pod¾a osobitného predpisu,18a) musí pouitá
technológia zodpoveda úrovni najlepej dostupnej
techniky..
14. V § 10 sa odsek 2 dopåòa písmenami e) a f), ktoré
znejú:
e) závereèné stanovisko alebo rozhodnutie zo zisovacieho konania z procesu posudzovania vplyvov na ivotné prostredie pod¾a osobitného predpisu,14c)
f) súhlas udelený pod¾a § 7 alebo integrované povolenie udelené pod¾a osobitného predpisu.19a).


Poznámka pod èiarou k odkazu 19a znie:

19a

) § 8 zákona è. 245/2003 Z. z. v znení neskorích predpisov..

15. V § 10 sa odsek 4 dopåòa písmenami e) a f), ktoré
znejú:
e) závereèné stanovisko alebo rozhodnutie zo zisovacieho konania z procesu posudzovania vplyvov na ivotné prostredie,
f) súhlas udelený pod¾a § 7 alebo integrované povolenie udelené pod¾a osobitého predpisu.19a).
16. V nadpise § 11 a v celom texte § 9 a 11, § 13 a 14
sa slová odborne spôsobilá osoba vo vetkých tvaroch
nahrádzajú slovami odborne spôsobilá osoba na autorizovanú èinnos v príslunom tvare.
17. V § 11 ods. 2 písmeno b) znie:
b) má vysokokolské vzdelanie technického alebo prírodovedného smeru a najmenej tri roky praxe v oblasti nakladania s nebezpeèným odpadom alebo má
vysokokolské vzdelanie iného ako technického alebo prírodovedného smeru alebo stredokolské vzdelanie technického smeru ukonèené maturitou a najmenej pä rokov praxe v oblasti nakladania
s nebezpeèným odpadom, alebo má stredokolské
vzdelanie iného ako technického smeru ukonèené
maturitou a najmenej osem rokov praxe v oblasti nakladania s nebezpeèným odpadom; do praxe sa nezapoèítavajú roky poèas túdia, ale len prax od
ukonèenia túdia,.
18. V § 11 ods. 2 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
c) absolvovala odbornú prípravu zabezpeèovanú organizáciou poverenou ministerstvom,.
Doterajie písmeno c) sa oznaèuje ako písmeno d).
19. V § 11 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová:
najmenej raz za kalendárny rok.
20. V § 11 odsek 4 znie:
(4) Odbornú spôsobilos na autorizovanú èinnos
potvrdí ministerstvo, po úspenom vykonaní skúky,
vydaním osvedèenia o odbornej spôsobilosti na autorizovanú èinnos (ïalej len osvedèenie na autorizovanú
èinnos). Osvedèenie na autorizovanú èinnos mono
vyda najviac na desa rokov. Doba platnosti osvedèenia na autorizovanú èinnos sa nepredluje. Po uplynutí platnosti osvedèenia na autorizovanú èinnos
môe fyzická osoba, ktorá spåòa podmienky pod¾a odseku 2, opätovne poiada o vydanie osvedèenia na
autorizovanú èinnos..
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21. § 11 sa dopåòa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú:
(6) Odborne spôsobilé osoby na autorizovanú èinnos sa zúèastòujú na základe výzvy ministerstva prekolenia alebo nového overenia odbornej spôsobilosti,
ak dôjde k zásadným zmenám stavu techniky odpadového hospodárstva alebo veobecne záväzných právnych predpisov v oblasti odpadového hospodárstva.
(7) Ministerstvo vyèiarkne odborne spôsobilú osobu
na autorizovanú èinnos, ak sa na základe výzvy ministerstva nezúèastní prekolenia alebo nového overenia
odbornej spôsobilosti pod¾a odseku 6..
22. Za § 11 sa vkladá § 11a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 11a
Zmena, zruenie a zánik osvedèenia
na autorizovanú èinnos
(1) Ministerstvo osvedèenie na autorizovanú èinnos
zmení, ak odborne spôsobilá osoba na autorizovanú
èinnos písomne poiada o zmenu osobných údajov
uvedených v osvedèení na autorizovanú èinnos a ak
tieto údaje nie sú v súlade so skutoèným stavom.
(2) Ministerstvo osvedèenie na autorizovanú èinnos
zruí, ak odborne spôsobilá osoba na autorizovanú èinnos
a) bola pozbavená spôsobilosti na právne úkony alebo
ak jej spôsobilos na právne úkony bola obmedzená,
b) prestala by bezúhonnou na základe právoplatného
rozsudku,
c) získala osvedèenie na autorizovanú èinnos na základe uvedenia nepravdivých údajov v iadosti alebo
jej prílohách,
d) písomne poiada o jeho zruenie.
(3) Úèinky zmeny alebo zruenia osvedèenia na autorizovanú èinnos nastávajú dòom ich zápisu do registra odborne spôsobilých osôb na autorizovanú èinnos.
(4) Odborná spôsobilos na autorizovanú èinnos zaniká smrou odborne spôsobilej osoby na autorizovanú
èinnos alebo uplynutím doby platnosti osvedèenia na
autorizovanú èinnos. Odborne spôsobilá osoba na
autorizovanú èinnos, ktorej odborná spôsobilos zanikla, sa z registra odborne spôsobilých osôb na autorizovanú èinnos vyèiarkne..
23. V § 13 sa odsek 10 dopåòa písmenom d), ktoré
znie:
d) dôjde k zmene technológie v spôsobe nakladania
s odpadom, a k iadosti priloí odborný posudok preukazujúci technické zabezpeèenie autorizovanej
èinnosti..
24. Poznámka pod èiarou k odkazu 25 znie:

25) Èl. 114 nariadenia Rady (EHS) è. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Európskeho spoloèenstva (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 2/zv. 4 v platnom znení; Ú. v. ES L 302,
19. 10. 1992)..

25. V § 15 ods. 1 sa za slová predmet podnikania,
vkladajú slová vrátane distribútora, ktorý vykonáva
spätný odber (§ 54a ods. 17).
26. V § 18 ods. 3 písmeno d) znie:
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d) vykonáva prepravu odpadov v rozpore so tvrtou
èasou zákona,.
27. V § 18 sa odsek 3 dopåòa písmenami p) a t), ktoré
znejú:
p) znekodòova alebo energeticky zhodnocova pouité batérie a akumulátory okrem znekodòovania nezhodnotite¾ných zvykov pouitých batérií a akumulátorov, ktoré preli procesom spracovania
a recyklácie, èinnosami pod¾a poloiek D1 a D10,
r) narúa celistvos batérií a akumulátorov vrátane
pouitých batérií a akumulátorov okrem zariadenia,
ktorému bola udelená autorizácia pod¾a § 8 ods. 3
písm. a),
s) sprostredkova alebo iným spôsobom sa podie¾a na
cezhraniènej preprave odpadov z iného èlenského
tátu do Slovenskej republiky, cezhraniènej preprave odpadov zo Slovenskej republiky do iného èlenského tátu, dovoze odpadov z iného ako èlenského
tátu do Slovenskej republiky, vývoze odpadov zo
Slovenskej republiky do iného ako èlenského tátu
alebo tranzite odpadov, ktoré sú v rozpore s ustanoveniami tvrtej èasti zákona,
t) dopravi alebo prepravi na územie Slovenskej republiky alebo z územia Slovenskej republiky odpad
v rozpore s ustanoveniami tvrtej èasti zákona..
28. V § 18 ods. 7 sa slová poiada Policajný zbor nahrádzajú slovami zaène konanie.
29. V § 19 ods. 1 písmeno j) znie:
j) predloi na vyiadanie predchádzajúceho drite¾a
odpadu doklady s úplnými a pravdivými informáciami preukazujúce spôsob nakladania s odpadom, a to
najneskôr do 30 dní odo dòa doruèenia písomnej
iadosti,.
30. V § 19 ods. 9 sa na konci bodka nahrádza bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: tento postup sa nevzahuje na odpady zo stavebných a demolaèných prác
pod¾a § 40c..
31. V § 21 sa odsek 2 sa dopåòa písmenom f), ktoré
znie:
f) oznámi príslunému obvodnému úradu ivotného
prostredia negatívne stavy a vplyvy na ivotné prostredie zistené monitoringom poèas prevádzkovania
skládky odpadov a po jej uzavretí..
32. V § 22 odseky 1 a 2 znejú:
(1) Prevádzkovate¾ skládky odpadov je povinný poèas prevádzky skládky odpadov vytvára úèelovú finanènú rezervu, ktorej prostriedky sa pouijú na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov
po jej uzatvorení a na práce súvisiace s odvrátením havárie alebo obmedzenie dôsledkov havárie. 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..
33. V § 22 odsek 3 znie:
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(3) Roèná výka úèelovej finanènej rezervy sa vypoèíta takto:
R = Q × A × CPI
A = CN : K,
kde R je odvod na tvorbu úèelovej finanènej rezervy
v eurách za rok,
Q je mnostvo uloených odpadov za kalendárny rok
v m3,
A je výka odvodu na jednotkové mnostvo odpadov
v eurách vypoèítaná jednorazovo pri zaèatí tvorby
úèelovej finanènej rezervy pod¾a tohto zákona,
CPI je medziroèná miera inflácie (index spotrebite¾ských cien) uverejnená tatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, v ktorom boli odpady na skládku odpadov uloené,
CN sú projektovou dokumentáciou navrhované investièné náklady na uzavretie, rekultiváciu a prevádzkové náklady na monitorovanie skládky odpadov v eurách,
K je vo¾ná kapacita skládky odpadov pri zaèatí tvorby
úèelovej finanènej rezervy pod¾a tohto zákona v èase
výpoètu v m3..
34. V § 22 odsek 5 znie:
(5) Prostriedky tvoriace úèelovú finanènú rezervu sa
vedú na osobitnom úète alebo osobitných úètoch37) prevádzkovate¾a skládky odpadov. Prevádzkovate¾ skládky odpadov je pred odvedením prvej splátky úèelovej finanènej rezervy povinný zabezpeèi vytvorenie
osobitného úètu alebo osobitných úètov, na ktoré bude
prostriedky úèelovej finanènej rezervy kadoroène odvádza v zmysle odseku 6, a zároveò zabezpeèi viazanos pouitia odvedených prostriedkov úèelovej finanènej rezervy na úèel uvedený v odseku 1..
35. V § 22 odsek 6 znie:
(6) Prevádzkovate¾ skládky odpadov odvádza roènú
výku prostriedkov úèelovej finanènej rezervy do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka. Úèelová finanèná rezerva ku dòu podania iadosti o udelenie súhlasu na uzavretie skládky odpadov alebo jej èasti,
vykonanie jej rekultivácie a jej následné monitorovanie
[§ 7 ods. 1 písm. k)] musí dosiahnu výku celkových
nákladov na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie
skládky odpadov po uzavretí..
36. § 22 sa dopåòa odsekom 16, ktorý znie:
(16) Pri zmene prevádzkovate¾a skládky odpadov je
predchádzajúci prevádzkovate¾ skládky odpadov povinný prostriedky úèelovej finanènej rezervy skládky
odpadov previes v plnej výke na úèet úèelovej finanènej rezervy nového prevádzkovate¾a skládky odpadov,
a to do 45 dní odo dòa, keï ku zmene prevádzkovate¾a
skládky odpadov dolo..
37. tvrtá èas zákona vrátane nadpisu znie:
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TVRTÁ ÈAS
CEZHRANIÈNÁ PREPRAVA ODPADOV, DOVOZ
ODPADOV, VÝVOZ ODPADOV A TRANZIT ODPADOV
§ 23
Základné ustanovenia
(1) Cezhraniènú prepravu odpadov z iného èlenského
tátu do Slovenskej republiky, cezhraniènú prepravu
odpadov zo Slovenskej republiky do iného èlenského
tátu, dovoz odpadov z iného ako èlenského tátu do
Slovenskej republiky, vývoz odpadov zo Slovenskej republiky do iného ako èlenského tátu a tranzit odpadov
(ïalej len cezhranièný pohyb odpadov) ustanovujú
osobitné predpisy.45)
(2) Na území Slovenskej republiky je prísluným
orgánom46) pre cezhranièný pohyb odpadov ministerstvo. Ministerstvo zároveò plní funkciu korepondenta.47)
(3) Cezhranièná preprava odpadov z iného èlenského
tátu do Slovenskej republiky a dovoz odpadov z iného
ako èlenského tátu do Slovenskej republiky na úèel
znekodnenia sú zakázané, ak medzinárodná zmluva,
ktorou je Slovenská republika viazaná, neustanovuje
inak.
(4) Nebezpeèný odpad, ktorý vznikol v Slovenskej republike, sa prednostne zhodnotí v Slovenskej republike v súlade s programom Slovenskej republiky (§ 4
ods. 1). Ak zhodnotenie takého odpadu v Slovenskej republike nie je moné, zhodnotí sa prednostne v niektorom z èlenských tátov.
(5) Ak ministerstvo uplatòuje námietky,48) vychádza
z cie¾ov programu Slovenskej republiky.
§ 24
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nanènej zábezpeky (ïalej len kaucia) alebo rovnocenného poistenia pod¾a osobitného predpisu.48e)
(2) Výku kaucie urèí ministerstvo po preskúmaní
preukázate¾ných nákladov na dopravu, na zhodnotenie
alebo znekodnenie vrátane vetkých potrebných predbených èinností a na skladovanie poèas 90 dní, a to vo
výke jeden a polnásobku týchto nákladov. Kauciu urèenú ministerstvom skladá oznamovate¾ v banke alebo
v poboèke zahraniènej banky37a) viazaním finanèných
prostriedkov na neurèitý èas v prospech ministerstva
najneskôr tri dni pred uskutoènením prepravy. Oznamovate¾ predloí ministerstvu originál dokladu o zloení kaucie pred uskutoènením prepravy.
(3) Za rovnocenné poistenie sa povauje poistenie, pri
ktorom výka poistného plnenia kryje preukázate¾né
náklady na dopravu, na zhodnotenie alebo znekodnenie vrátane vetkých potrebných predbených èinností
a na skladovanie poèas 90 dní, a to vo výke jeden a polnásobku týchto nákladov; toto poistenie musí oznamovate¾ uzavrie najneskôr tri dni pred uskutoènením
prepravy. Oznamovate¾ predloí ministerstvu originál
dokladu o uzavretí poistenia pred uskutoènením prepravy.
(4) Kaucia pod¾a odseku 2 sa vráti oznamovate¾ovi po
predloení iadosti a potvrdenia, e znekodnenie alebo zhodnotenie odpadov sa uskutoènilo, a to vo forme
potvrdeného Dokladu o pohybe pre cezhranièné pohyby/prepravy odpadu alebo sa potvrdenie k nemu priloí.
(5) Kaucia pod¾a odseku 2 sa vráti oznamovate¾ovi
okrem prípadov uvedených v osobitnom predpise48e) aj
v prípade, ak oznamovate¾ preukáe, e cezhranièná
preprava odpadov zo Slovenskej republiky do iného
èlenského tátu, vývoz odpadov zo Slovenskej republiky do iného ako èlenského tátu sa neuskutoènila alebo neuskutoèní.

Oznámenie

§ 26

(1) Oznámenie o cezhraniènom pohybe odpadov podáva oznamovate¾48a) pod¾a osobitných predpisov.48b)

Vrátenie oznámenia

(2) Oznámenie o cezhraniènom pohybe odpadov vrátane dodatoèných informácií a dodatoènej dokumentácie48c) sa podáva na ministerstvo v slovenskom jazyku
alebo s úradne overeným prekladom do slovenského jazyka. Doklad o oznámení pre cezhranièné pohyby/prepravy odpadu a Doklad o pohybe pre cezhranièné pohyby/prepravy odpadu pod¾a osobitného predpisu48d)
mono na úèel oznámenia cezhraniènej prepravy odpadu z iného èlenského tátu do Slovenskej republiky, dovozu odpadu z iného ako èlenského tátu do Slovenskej
republiky a tranzitu odpadov poda aj v inom ako slovenskom jazyku.
§ 25
Finanèné zabezpeèenie
(1) Cezhraniènú prepravu odpadov zo Slovenskej republiky do iného èlenského tátu a vývoz odpadov zo
Slovenskej republiky do iného ako èlenského tátu je
oznamovate¾ povinný finanène zabezpeèi formou fi-

Ak oznamovate¾ nedoplní svoje oznámenie o cezhraniènom pohybe odpadov do 60 dní odo dòa doruèenia
výzvy na doplnenie oznámenia, ministerstvo môe
oznámenie vráti oznamovate¾ovi..
Poznámky pod èiarou k odkazom 45 a 48e znejú:

45) Nariadenie
Európskeho
parlamentu
a
Rady
(ES)
è. 1013/2006 zo 14. júna 2006 o preprave odpadu (Ú. v. EÚ
L 190, 12. 7. 2006) v platnom znení.
Nariadenie Komisie (ES) è. 1418/2007 z 29. novembra 2007
o vývoze na zhodnotenie urèitého odpadu uvedeného v prílohe III alebo IIIA k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady
(ES) è. 1013/2006 do urèitých krajín, na ktoré sa nevzahuje
rozhodnutie OECD o riadení pohybov odpadov cez tátne hranice (Ú. v. EÚ L 316, 4. 12. 2007).
46
) Èl. 53 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES)
è. 1013/2006 v platnom znení.
47
) Èl. 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES)
è. 1013/2006 v platnom znení.
48
) Èl. 11 a 12 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES)
è. 1013/2006 v platnom znení.
48a
) Èl. 2 bod 15 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES)
è. 1013/2006 v platnom znení.
48b
) Èl. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES)
è. 1013/2006 v platnom znení.
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48c

) Príloha II nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES)
è. 1013/2006 v platnom znení.
48d
) Príloha IA a IB nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(ES) è. 1013/2006 v platnom znení.
48e
) Èl. 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES)
è. 1013/2006 v platnom znení..

38. V § 39 ods. 14 sa vypúajú slová a biologicky
rozloite¾ných odpadov.
39. V § 39 odsek 15 znie:
(15) Obec je povinná separova biologicky rozloite¾ný odpad pod¾a stratégie nakladania s biologicky rozloite¾ným odpadom schválenej vládou Slovenskej republiky..
40. § 39 sa dopåòa odsekom 16, ktorý znie:
(16) Obec je povinná umoni výrobcovi elektrozariadení alebo kolektívnej organizácii (§ 54ga ods. 2) na
ich náklady
a) zavies a prevádzkova na jej území systém oddeleného zberu elektroodpadu z domácností,
b) uíva v rozsahu potrebnom na tento úèel existujúce
zariadenia na zber komunálnych odpadov..
41. § 40c sa dopåòa odsekom 5, ktorý znie:
(5) Pôvodcom odpadov vznikajúcich v dôsledku
uskutoèòovania stavebných a demolaèných prác a výstavby, údrby, rekontrukcie a demolácie komunikácií je ten, kto vykonáva tieto práce..
42. § 41 vrátane poznámok pod èiarou k odkazom 51
a 52 sa vypúa.
43. V § 42 ods. 8 sa slová dovozca vetkých minerálnych mazacích olejov do spa¾ovacích motorov, prevodových olejov, olejov pre turbíny a hydraulických olejov nahrádzajú slovami ten, kto prepraví cez tátnu
hranicu na územie Slovenskej republiky (ïalej len dovozca) minerálne mazacie oleje do spa¾ovacích motorov, prevodové oleje, oleje pre turbíny a hydraulické
oleje.
44. V § 42 odsek 10 znie:
(10) Výrobca a dovozca platia príspevok do Recyklaèného fondu za kalendárny tvrrok. Výku príspevku urèia pod¾a § 56 zo skutoèného objemu výroby alebo
dovozu v spoplatòovanom tvrroku. Príspevok je
splatný do tridsiateho dòa nasledujúceho tvrroka..
45. V § 42 ods. 11, § 43 ods. 4, § 44 ods. 5, § 44a
ods. 4, § 46 ods. 5, § 48 ods. 7, § 54 ods. 4 a § 54i ods. 4
sa za slovo registráciu vkladajú slová do 30 dní od
vzniku zmeny..
46. V § 43 ods. 3, § 44 ods. 4, § 44a ods. 3, § 46 ods. 4,
§ 48 ods. 6 a § 54 ods. 3 prvá veta znie: Výrobca a dovozca platia príspevok pod¾a § 42 ods. 10. a druhá veta
sa vypúa.
47. V § 43 ods. 1 sa za slovom vozidiel vypúa èiarka a vkladajú sa slová a dovozca pouitých pneumatík
pre motorové vozidlá a nemotorové vozidlá urèených na
protektorovanie.
48. Za piatu èas sa vkladá nová iesta èas, ktorá
vrátane nadpisu znie:
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IESTA ÈAS
BATÉRIE A AKUMULÁTORY
§ 48a
Základné ustanovenia
(1) Na batérie a akumulátory uvádzané na trh bez
oh¾adu na ich tvar, objem, hmotnos, materiálové zloenie alebo pouitie, na spracovanie pouitých batérií
a akumulátorov, na nakladanie s pouitými batériami
a akumulátormi a na nakladanie s odpadmi zo spracovania pouitých batérií a akumulátorov sa vzahujú
veobecné ustanovenia tohto zákona, ak v tejto èasti
zákona nie je ustanovené inak.
(2) Batéria alebo akumulátor je zdroj elektrickej
energie vyrobenej priamou premenou chemickej energie, pozostávajúci z jedného alebo viacerých primárnych nedobíjate¾ných èlánkov alebo z jedného alebo
viacerých sekundárnych dobíjate¾ných èlánkov.
(3) Sada batérií je súbor batérií alebo akumulátorov
navzájom prepojených alebo prepojených a uzavretých
vo vonkajom obale tak, aby tvorili jeden celok, ktorý
by nemal by rozde¾ovaný alebo otváraný.
(4) Pouitá batéria alebo akumulátor je batéria alebo
akumulátor, ktoré sú odpadom pod¾a § 2 ods. 1.
(5) Prenosná batéria alebo akumulátor je batéria,
gombíkový èlánok, sada batérií alebo akumulátor, ktoré sú hermeticky uzavreté, môu sa ruène prenáa
a nie sú priemyselnou batériou alebo akumulátorom
ani automobilovou batériou alebo akumulátorom.
(6) Gombíkový èlánok je malá okrúhla prenosná batéria alebo akumulátor s priemerom väèím ako ich
výka, ktoré sa pouívajú na osobitné úèely, napríklad
v prístrojoch pre nepoèujúcich, hodinách, malých prenosných zariadeniach a záloných zdrojoch.
(7) Automobilová batéria alebo akumulátor je batéria
alebo akumulátor, ktoré sa pouívajú na tartovanie
motorového vozidla a jeho osvetlenie.54)
(8) Priemyselná batéria alebo akumulátor je batéria
alebo akumulátor, ktoré sú urèené výhradne na priemyselné alebo profesionálne pouitie alebo sú pouité
v dopravnom prostriedku poháòanom elektrickou
energiou.
(9) Spracovanie pouitých batérií a akumulátorov je
súèasou materiálového zhodnocovania pouitých batérií a akumulátorov a je to èinnos vykonávaná na pouitých batériách a akumulátoroch pred samotnou recykláciou po tom, èo boli odovzdané do zariadenia,
ktorému bola udelená autorizácia pod¾a § 8 ods. 3
písm. a).
(10) Zhodnocovate¾ pouitých batérií a akumulátorov
je fyzická osoba  podnikate¾ alebo právnická osoba,
ktorej bola udelená autorizácia pod¾a § 8 ods. 3
písm. a).
(11) Výrobca batérií a akumulátorov je osoba, ktorá
v rámci svojej podnikate¾skej èinnosti bez oh¾adu na
pouitú techniku predaja, vrátane predaja na základe
zmluvy uzavieranej na dia¾ku,54a) uvádza na trh batérie
alebo akumulátory vyrobené v Slovenskej republike
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alebo dovezené na územie Slovenskej republiky vrátane batérií a akumulátorov zaèlenených do prístrojov
alebo motorových vozidiel.
(12) Distribútor batérií a akumulátorov je osoba, ktorá poskytuje batérie a akumulátory v rámci svojej podnikate¾skej èinnosti pouívate¾ovi.
(13) Uvedenie batérií a akumulátorov na trh je na
úèely tohto zákona okamih, keï batérie a akumulátory
prechádzajú prvýkrát odplatne alebo bezodplatne
z etapy výroby alebo dovozu do etapy distribúcie alebo
pouitia na území Slovenskej republiky.
(14) Recyklácia pouitých batérií a akumulátorov je
opätovné spracovanie odpadových materiálov vo výrobnom procese na ich pôvodný úèel alebo na iné úèely okrem spätného získavania energie.
(15) Prístroj je elektrozariadenie (§ 54a ods. 2), ktoré
je úplne alebo èiastoène napájané z batérií alebo akumulátorov alebo tak môe by napájané.
(16) Beznúrový elektrický nástroj je ruèný prístroj
napájaný z batérie alebo akumulátora a urèený na
údrbu, výstavbu alebo záhradnícke èinnosti.
(17) Zberné miesto je miesto, kde môe pouívate¾
bezplatne odovzda pouité prenosné batérie a akumulátory, a prevádzkovate¾ ktorého vykonáva odber pouitých prenosných batérií a akumulátorov na základe
zmluvy so zhodnocovate¾om pouitých batérií a akumulátorov, ktorému bola udelená autorizácia pod¾a § 8
ods. 3 písm. a).
(18) Hospodársky subjekt je výrobca batérií a akumulátorov, distribútor batérií a akumulátorov, prevádzkovate¾ zberného miesta, podnikate¾, ktorý je
oprávnený vykonáva zber pouitých batérií a akumulátorov, a zhodnocovate¾ pouitých batérií a akumulátorov, ktorému bola udelená autorizácia pod¾a § 8
ods. 3 písm. a).
(19) Zberový podiel je percentuálny podiel pre daný
kalendárny rok vypoèítaný tak, e sa celková hmotnos
pouitých prenosných batérií a akumulátorov zozbieraných v danom kalendárnom roku vydelí priemernou
hmotnosou prenosných batérií a akumulátorov, ktoré
výrobcovia batérií a akumulátorov priamo predali pouívate¾om alebo dodali distribútorom batérií a akumulátorov poèas daného kalendárneho roka a poèas dvoch
predchádzajúcich kalendárnych rokov.
§ 48b
Zákaz uvádzania na trh
Zakazuje sa uvádza na trh
a) batérie alebo akumulátory vrátane tých, ktoré sú
súèasou prístrojov, ktoré obsahujú viac ako 0,0005
hmotnostných percent ortuti; tento zákaz sa nevzahuje na gombíkové èlánky s obsahom ortuti neprevyujúcim dve hmotnostné percentá,
b) prenosné batérie alebo akumulátory vrátane tých,
ktoré sú súèasou prístrojov, ktoré obsahujú viac ako
0,002 hmotnostných percent kadmia; tento zákaz sa
nevzahuje na prenosné batérie a akumulátory urèené na pouitie v núdzových a poplaných systémoch
vrátane núdzového osvetlenia, zdravotníckych prí-
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strojov alebo v beznúrových elektrických nástrojoch,
c) batérie alebo akumulátory, ktoré nespåòajú poiadavky tohto zákona.
§ 48c
Povinnosti hospodárskych subjektov
a výrobcov prístrojov
(1) Výrobca batérií a akumulátorov je povinný doda
pri uvedení batérií a akumulátorov na trh zhodnocovate¾om pouitých batérií a akumulátorov chemické
a materiálové zloenie batérií a akumulátorov pre potreby urèenia technologického a technického postupu
ich spracovania a recyklácie.
(2) Výrobca prístrojov je povinný
a) zabezpeèi, aby bol prístroj, ktorý je uvádzaný na
trh, navrhnutý a vyrobený tak, aby sa pouité batérie a akumulátory dali ¾ahko vybra,
b) priloi k prístroju návod, ako mono batérie a akumulátory z prístroja bezpeène vybra.
(3) Povinnosti pod¾a odseku 2 sa nevzahujú na výrobcu prístrojov, v prípade ktorých je z dôvodov bezpeènosti, výkonu, z medicínskych dôvodov alebo z dôvodu
integrity údajov potrebný stály prísun elektrickej energie a vyaduje sa stále spojenie medzi prístrojom a batériou alebo akumulátorom.
(4) Distribútor batérií a akumulátorov je povinný
a) zabezpeèi na svojich predajných miestach odobratie pouitých prenosných batérií a akumulátorov
bez oh¾adu na ich výrobnú znaèku a dátum ich uvedenia na trh po celú prevádzkovú dobu; prièom
odobratie pouitých prenosných batérií a akumulátorov nemono viaza na kúpu novej prenosnej batérie alebo akumulátora alebo iného tovaru a na odplatu za tento odber,
b) informova pouívate¾ov o monosti odovzdania pouitých prenosných batérií a akumulátorov na svojich predajných miestach,
c) zabezpeèi odovzdanie odobraných pouitých batérií
a akumulátorov zhodnocovate¾ovi pouitých batérií
a akumulátorov, ktorému bola udelená autorizácia
pod¾a § 8 ods. 3 písm. a),
d) neuvádza oddelene náklady na zber a recykláciu
pouitých batérií a akumulátorov a spracovanie pouitých batérií a akumulátorov pri predaji prenosných batérií a akumulátorov.
(5) Prevádzkovate¾ zberného miesta je povinný zabezpeèi plnenie povinnosti pod¾a odseku 4 písm. c), prièom odobratie pouitých prenosných batérií a akumulátorov nemono viaza na kúpu novej prenosnej
batérie alebo akumulátora alebo iného tovaru a na odplatu za tento odber.
(6) Zhodnocovate¾ pouitých batérií a akumulátorov
a prevádzkovate¾ zariadenia na zber pouitých priemyselných alebo automobilových batérií a akumulátorov
sú povinní odobra pouité priemyselné a automobilové batérie a akumulátory bez oh¾adu na ich chemické
zloenie a pôvod; v prípade pouitých automobilových
batérií a akumulátorov pochádzajúcich z motorových
vozidiel54) nevyuívaných na komerèné úèely vo vlast-
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níctve fyzickej osoby nemono zabezpeèenie tejto povinnosti viaza na kúpu novej batérie alebo akumulátora, alebo iného tovaru a na odplatu za tento odber.
(7) Zhodnocovate¾ pouitých batérií a akumulátorov
je povinný zabezpeèi dodriavanie poiadaviek na
spracovanie a recykláciu pouitých batérií a akumulátorov [§ 68 ods. 3 písm. y)].
(8) Podnikate¾, ktorý je oprávnený vykonáva zber pouitých batérií a akumulátorov, vrátane prevádzkovate¾a zariadenia na zber pouitých priemyselných alebo
automobilových batérií a akumulátorov, ktorému bola
udelená autorizácia pod¾a § 8 ods. 3 písm. a) na zber, je
povinný zabezpeèi plnenie povinnosti pod¾a odseku 4
písm. c).
§ 48d
Zber pouitých batérií a akumulátorov
(1) Drite¾ pouitých batérií a akumulátorov je povinný
a) odovzda pouité prenosné batérie a akumulátory
distribútorovi batérií a akumulátorov, na dostupnom zbernom mieste, podnikate¾ovi, ktorý je oprávnený vykonáva zber pouitých batérií a akumulátorov alebo zhodnocovate¾ovi, ktorému bola udelená
autorizácia pod¾a § 8 ods. 3 písm. a) na spracovanie
a recykláciu pouitých batérií a akumulátorov,
b) odovzda pouité automobilové a priemyselné batérie a akumulátory prevádzkovate¾ovi zariadenia na
zber pouitých priemyselných alebo automobilových
batérií a akumulátorov, ktorému bola udelená autorizácia pod¾a § 8 ods. 3 písm. a) na zber alebo zhodnocovate¾ovi pouitých batérií a akumulátorov, ktorému bola udelená autorizácia pod¾a § 8 ods. 3
písm. a) na spracovanie a recykláciu pouitých batérií a akumulátorov.
(2) Spracovate¾ elektroodpadu (§ 54a ods. 10) je povinný prednostne odobra z odpadu z elektrických
a elektronických zariadení pouité batérie a akumulátory, ak sa zbierajú spolu s týmto odpadom, a zabezpeèi ich odovzdanie zhodnocovate¾ovi pouitých batérií
a akumulátorov, ktorému bola udelená autorizácia
pod¾a § 8 ods. 3 písm. a) na spracovanie a recykláciu
pouitých batérií a akumulátorov, a to do iestich mesiacov od prevzatia odpadu.
(3) Zakazuje sa zmieava pouité batérie a akumulátory s ostatnými druhmi odpadov.
(4) Pouité batérie a akumulátory mono zbiera len
oddelene od ostatných druhov odpadov.
§ 48e
Oznaèovanie
Výrobca batérií a akumulátorov je povinný
a) oznaèova batérie a akumulátory symbolom uvedeným v prílohe è. 7, ktorý oznaèuje separovaný zber
pre batérie a akumulátory,
b) uvádza na automobilových a prenosných batériách
a akumulátoroch vidite¾ne, èitate¾ne a neodstránite¾ne údaj o ich kapacite,
c) oznaèova batérie, akumulátory a gombíkové èlánky
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s obsahom ortuti vyím ako 0,0005 % chemickou
znaèkou Hg, s obsahom kadmia vyím ako 0,002 %
chemickou znaèkou Cd alebo s obsahom olova vyím ako 0,004 % chemickou znaèkou Pb; chemická
znaèka uvádzajúca obsah akých kovov sa uvedie
pod symbolom pod¾a písmena a) a musí dosahova
rozmery najmenej tvrtiny ve¾kosti symbolu pod¾a
písmena a),
d) pouíva symbol pod¾a písmena a) tak, aby pokryl
aspoò 3 % najväèej strany batérie, akumulátora
alebo sady batérií, prièom najväèia ve¾kos symbolu je 5 × 5 cm; pri valcových èlánkoch musí symbol
pokry aspoò 1,5 % povrchovej plochy batérie alebo
akumulátora, prièom ve¾kos symbolu je najviac
5 × 5 cm,
e) oznaèova batérie, akumulátory alebo sady batérií,
ktorých ve¾kos je taká, e symbol pod¾a písmena a)
by bol mení ako 0,5 x 0,5 cm, tak, aby na ich obale
bol vytlaèený symbol s rozmermi najmenej 1 × 1 cm,
f) vytlaèi symbol pod¾a písmena a) zrete¾ným, èitate¾ným a nezmazate¾ným spôsobom.
§ 48f
Príspevok do Recyklaèného fondu
za batérie a akumulátory
(1) Výrobca batérií a akumulátorov je povinný plati
príspevok do Recyklaèného fondu za prenosné, priemyselné a automobilové batérie a akumulátory v sume urèenej pod¾a § 56; táto povinnos sa nevzahuje na prístroje alebo motorové vozidlá, za ktoré sa platí
príspevok do Recyklaèného fondu (§ 54), v ktorých sú
batérie alebo akumulátory zaèlenené.
(2) Príspevok platí a za správnos jeho výpoètu zodpovedá výrobca batérií a akumulátorov, ktorý uvádza batérie alebo akumulátory na trh.
(3) Výrobca batérií a akumulátorov platí príspevok do
Recyklaèného fondu za kalendárny tvrrok. Výku
príspevku urèí pod¾a § 56 zo skutoèného objemu výroby alebo dovozu v spoplatòovanom tvrroku. Príspevok je splatný do tridsiateho dòa nasledujúceho tvrroka.
(4) Výrobca batérií a akumulátorov je povinný zaregistrova sa v Recyklaènom fonde do 30 dní odo dòa zaèatia výroby alebo dovozu batérií a akumulátorov, za
ktoré je povinný plati príspevok, ohlási Recyklaènému fondu zmeny v údajoch potrebných na registráciu
v Recyklaènom fonde do 30 dní od vzniku zmeny
a umoni orgánom tátneho dozoru v odpadovom hospodárstve (§ 73) kontrolu jeho registrácie, kontrolu
správnosti výpoètu príspevku a kontrolu jeho platenia.
(5) Výrobca batérií a akumulátorov je povinný
a) vies a uchováva evidenciu o objeme svojej výroby,
dovozu, vývozu a reexportu batérií a akumulátorov,
ktoré uvádza na trh v èlenení na automobilové, priemyselné a prenosné batérie a akumulátory,
b) ohlasova ustanovené údaje z evidencie pod¾a písmena a) tvrroène Recyklaènému fondu, príslunému obvodnému úradu ivotného prostredia a ministerstvu,
c) poda na ministerstvo iados o zápis do Registra vý-
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robcov batérií a akumulátorov pred uvedením batérií alebo akumulátorov na trh, v ktorej uvedie
1. obchodné meno a sídlo, ak je právnickou osobou,
2. obchodné meno a miesto podnikania, ak je fyzickou osobou  podnikate¾om,
3. meno a priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu, ak je fyzickou osobou,
4. identifikaèné èíslo,
5. typ batérií a akumulátorov, ktoré zamý¾a uvies
na trh,
d) oznámi ministerstvu kadú zmenu údajov, ktoré
uviedol v iadosti pod¾a písmena c) do 30 dní od vzniku zmeny,
e) vies evidenciu a na základe evidencie ohlasova ministerstvu do 28. februára nasledujúceho kalendárneho roka za predchádzajúci kalendárny rok
1. mnostvo pouitých prenosných batérií a akumulátorov, pre ktoré zabezpeèil zber, v kilogramoch,
2. mnostvo pouitých prenosných batérií a akumulátorov, pre ktoré zabezpeèil spracovanie a recykláciu, v kilogramoch.
(6) Ten, kto zabezpeèuje zber alebo spracovanie a recykláciu pouitých batérií a akumulátorov, je povinný
a) vies a uchováva evidenciu o zbere pouitých batérií
a akumulátorov a o objeme ich spracovania a recyklácie v èlenení na automobilové, priemyselné a prenosné pouité batérie a akumulátory,
b) ohlasova ustanovené údaje z evidencie tvrroène
Recyklaènému fondu, príslunému obvodnému úradu ivotného prostredia a ministerstvu.
(7) Výrobca batérií a akumulátorov, ktorý nie je zapísaný v Registri výrobcov batérií a akumulátorov pod¾a
odseku 5 písm. c), nesmie uvádza batérie alebo akumulátory na trh..
Poznámky pod èiarou k odkazom 54 a 54a znejú:

54) § 2 písm. l) zákona è. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
54a
) § 9 ods. 1 zákona è. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebite¾a pri
podomovom predaji a zásielkovom predaji..

Doterajia iesta a jedenásta èas sa oznaèujú ako
siedma a dvanásta èas.
49. V § 49 ods. 3 sa slová L253a) nahrádzajú slovami
L2e54b) a vypúajú sa slová a 3.


Poznámka pod èiarou k odkazu 54b znie:

54b

) Príloha è. 1 k zákonu è. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

50. V § 49 ods. 4 sa slovo L2 nahrádza slovom L2e.
51. V § 49 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý
znie:
(6) Kompletným starým vozidlom na úèely tohto zákona je staré vozidlo, ktorého hmotnos je najmenej
90% z hmotnosti vozidla pri jeho uvedení na trh a ktoré
obsahuje motor, prevodovku, nápravu a karosériu..
Doterajie odseky 6 a 14 sa oznaèujú ako odseky 7
a 15.
52. V § 49 ods.10 sa za slová § 51 ods. 5 vkladajú
slová alebo pod¾a § 53 ods. 3.
53. § 49 sa dopåòa odsekom 16, ktorý znie:
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(16) Separaèné zariadenie je súbor zariadení, ktoré
sa pouívajú na rozdelenie rozdrvených materiálových
fragmentov s cie¾om dosiahnu maximálne vyuitie
a zhodnotenie výstupných produktov..
54. V § 51 ods. 1 sa za slová zabezpeèi odovzdanie
vkladá slovo kompletného.
55. V § 51 ods. 4 a v § 63 ods. 1 písm. c) sa slová § 53
ods. 7 nahrádzajú slovami § 53 ods. 8.
56. V § 51 ods. 5 sa vypúa slovo môe a slovo urèi sa nahrádza slovom urèí.
57. V § 52 ods. 1 písm. e) sa na konci pripájajú tieto
slová: a údaje z evidencie v rozsahu stanovenom pod¾a
§ 68 ods. 3 písm. j) oznamova ministerstvu do konca
marca nasledujúceho kalendárneho roka.
58. V § 52 ods. 1 písm. i) sa za slová spracovanie starého vozidla vkladajú slová v lehote do jedného roka
od jeho prevzatia na spracovanie.
59. V § 52 odsek 2 znie:
(2) Spracovate¾ starých vozidiel je povinný vyplati
kúpnu cenu drite¾ovi starého vozidla alebo inej osobe,
ktorá staré vozidlo odovzdala na spracovanie; touto povinnosou môe poveri osobu vykonávajúcu zber starých vozidiel (§ 52a)..
60. V § 52 sa vypúa odsek 3.
Doterají odsek 4 sa oznaèuje ako odsek 3.
61. V § 53 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý
znie:
(3) Ak staré vozidlo nemá identifikaèné èíslo vozidla
VIN a evidenèné èíslo vozidla, obvodný úrad ivotného
prostredia môe rozhodnutím urèi, e staré vozidlo je
odpadom..
Doterajie odseky 3 a 8 sa oznaèujú ako odseky 4
a 9.
62. V § 53 ods. 4 sa za slovo inpektorátu vkladá
èiarka a slová pretoe staré vozidlo má identifikaèné
èíslo vozidla VIN a evidenèné èíslo vozidla, ktoré neumoòujú zisti majite¾a vozidla a slová pod¾a odseku
4 sa nahrádzajú slovami pod¾a odseku 5.
63. V § 53 ods. 6 sa slová pod¾a odseku 4 nahrádzajú slovami pod¾a odseku 5.
64. V § 53 ods. 7 sa slová pod¾a odseku 5 nahrádzajú slovami pod¾a odseku 6.
65. V § 54 ods. 4 sa slová § 41 ods. 15 nahrádzajú
slovami § 42 ods. 11.
66. § 54a vrátane nadpisu znie:
§ 54a
Základné ustanovenia
(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, a osobitné predpisy upravujúce poiadavky na
bezpeènos a ochranu zdravia; na výrobu a uvádzanie
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elektrozariadení na trh, ktoré upravuje táto èas zákona
sa vzahujú osobitné predpisy upravujúce poiadavky
na bezpeènos a ochranu zdravia a osobitné predpisy
o odpadovom hospodárstve.
(2) Elektrozariadenia sú zariadenia, ktoré na svoju
èinnos potrebujú elektrický prúd alebo elektromagnetické pole a zariadenia na výrobu, prenos a meranie takého prúdu a po¾a, ktoré patria 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 pod¾a odseku 2, ktoré sú odpadom (§ 2 ods. 1) vrátane 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) Elektroodpad, ktorý nie je elektroodpadom z domácností, je kadý elektroodpad, ktorý nie je uvedený
v odseku 4.
(6) 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.
(7) 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.
(8) 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.
(9) Spracovanie elektroodpadu je èinnos nasledujúca po tom, èo bol elektroodpad odovzdaný spracovate¾ovi elektroodpadu na odstránenie kodlivých látok,
demontá, rotovanie, zhodnotenie, environmentálne
vhodné znekodnenie a ïalie èinnosti vedúce k zhodnoteniu a environmentálne vhodnému znekodneniu
èastí elektroodpadu, ktoré nie je moné inak opätovne
materiálovo zhodnoti.
(10) Spracovate¾ elektroodpadu je podnikate¾, ktorému ministerstvo udelilo autorizáciu na spracovanie
elektroodpadu pod¾a § 8 ods. 3 písm. d).
(11) Výrobca elektrozariadení je osoba, ktorá bez oh¾adu na pouívané techniky predaja vrátane predaja na
základe zmluvy uzavieranej na dia¾ku54a)
a) vyrába a predáva elektrozariadenie pod svojou znaèkou,
b) ïalej predáva pod svojou znaèkou elektrozariadenie
vyrobené inými dodávate¾mi; predajca, ktorý ïalej
predáva, sa nepovauje za výrobcu, ak sa na elektrozariadení nachádza znaèka výrobcu, ako je ustanovené v písmene a),
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c) v rámci podnikate¾skej èinnosti dováa alebo vyváa
elektrozariadenie v rámci Európskeho spoloèenstva.
(12) Osoba, ktorá poskytuje financovanie výluène na
základe alebo v rámci zmluvy o financovaní pod¾a odseku 15, sa nepovauje za výrobcu, pokia¾ súèasne nekoná ako výrobca pod¾a odseku 11 písmen a) a c).
(13) Zahranièný výrobca elektrozariadení je výrobca
elektrozariadení so sídlom alebo miestom podnikania
mimo územia Slovenskej republiky, ktorý v rámci svojej podnikate¾skej èinnosti na základe zmluvy uzavieranej na dia¾ku predáva elektrozariadenie priamo pouívate¾ovi v Slovenskej republike.
(14) Dia¾kový výrobca elektrozariadení je výrobca
elektrozariadení so sídlom alebo miestom podnikania
na území Slovenskej republiky, ktorý v rámci svojej
podnikate¾skej èinnosti na základe zmluvy uzavieranej
na dia¾ku predáva elektrozariadenie priamo pouívate¾ovi v inom èlenskom táte.
(15) Zmluva o financovaní je na úèely tohto zákona
zmluva o pôièke, nájme, prenájme, predaji na splátky
alebo zmluva o spotrebite¾skom úvere54c) týkajúca sa
elektrozariadenia bez oh¾adu na to, èi podmienky takej
zmluvy, dohody, dodatoènej zmluvy alebo dodatoènej
dohody ustanovujú, e sa uskutoèní alebo sa môe
uskutoèni prevod vlastníctva takého elektrozariadenia.
(16) Distribútor elektrozariadení je osoba, ktorá dodáva elektrozariadenie v rámci svojej podnikate¾skej
èinnosti priamo pouívate¾ovi.
(17) Spätný odber je odobratie elektroodpadu z domácností od jeho drite¾a pri predaji nového elektrozariadenia na výmennom základe kus za kus, pokia¾ odovzdávaný elektroodpad pochádza z elektrozariadenia
rovnakej kategórie a rovnakého funkèného urèenia ako
predávané elektrozariadenie.
(18) Uvedenie elektrozariadenia na trh je na úèely
tohto zákona okamih, keï elektrozariadenie prechádza
prvýkrát odplatne alebo bezodplatne z etapy výroby
alebo dovozu do etapy distribúcie alebo pouitia v niektorom z èlenských tátov.
(19) Oddelený zber je zber elektroodpadu v èlenení
pod¾a skupín elektrozariadení [§ 68 ods. 3 písm. u)].
(20) Na nakladanie s elektrozariadeniami a s odpadom z nich pochádzajúcim, ktoré sú pevnou súèasou
iných zariadení ako elektrozariadení, sa nevzahujú
ustanovenia odsekov 1 a 19 a § 54b a 54i..
Poznámka pod èiarou k odkazu 54c znie:

54c) § 2 písm. a) zákona è. 258/2001 Z. z. o spotrebite¾ských úveroch a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady
è. 71/1986 Zb. o Slovenskej obchodnej inpekcii v znení neskorích predpisov..

67. V § 54b ods. 1 úvodnej vete sa za slovo elektrozariadení vkladajú slová okrem dia¾kového výrobcu
elektrozariadení a zahranièného výrobcu elektrozariadení.
68. V § 54b ods. 1 písm. a) sa za slovo navrhnuté
vkladajú slová v súlade s osobitným predpisom68a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 68a znie:
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68a) Zákon è. 665/2007 Z. z. o environmentálnom navrhovaní
a pouívaní výrobkov vyuívajúcich energiu (zákon o ekodizajne)..

69. V § 54b ods. 1 písmeno b) znie:
b) oznaèi elektrozariadenie pri jeho uvedení na trh
ochrannou známkou alebo oznaèením, ktoré výrobca pouíva na svoju identifikáciu, a èasovým údajom, e elektrozariadenie bolo uvedené na trh po 13.
auguste 2005; povinnos oznaèi elektrozariadenie
èasovým údajom mono splni aj oznaèením elektrozariadenia grafickým symbolom pod¾a písmena c),.
70. V § 54b ods. 1 písm. c) sa za slovami oddeleného
zberu vypúajú slová táto povinnos sa nevzahuje
na svetelné zdroje;.
71. V § 54b ods. 1 písmená d) a e) znejú:
d) zabezpeèi, aby nové elektrozariadenia, ktoré patria
do kategórie 1 a 7 a 10 pod¾a prílohy è. 3a, iarivky
a svietidlá urèené na pouitie v domácnostiach neobsahovali pri ich uvádzaní na trh olovo, kadmium,
ortu, polybrómované bifenyly, polybrómované difenylétery a esmocný chróm vo vyích koncentráciách, ako sú najvyie prípustné hodnoty koncentrácie ustanovené vo veobecne záväznom právnom
predpise [§ 68 ods. 3 písm. u)] okrem výnimiek ustanovených vo veobecne záväznom právnom predpise
[§ 68 ods. 3 písm. u)]; táto povinnos sa nevzahuje
na náhradné dielce urèené na opravu alebo na opätovné pouitie elektrozariadení uvedených na trh
pred 1. júlom 2006,
e) zabezpeèi individuálne, kolektívne alebo prostredníctvom zmluvného partnera
1. bezplatný spätný odber a oddelený zber elektroodpadu od jeho drite¾a,
2. prednostné opätovné pouitie elektroodpadu prevzatého pod¾a prvého bodu ako celku,
3. odovzdanie elektroodpadu, ktorý nie je moné
opätovne vyui ako celok iba do zariadenia na
spracovanie elektroodpadu, ktorému bola udelená autorizácia pod¾a § 8 ods. 3 písm. d),
4. spracovanie elektroodpadu v súlade s ustanovenými podmienkami [§ 68 ods. 3 písm. u)] a zhodnotenie elektroodpadu prevzatého pod¾a prvého
bodu,
5. prevzatie ponúkaného elektroodpadu urèeného
na spracovanie bez oh¾adu na plnenie minimálnej
výky limitov..
72. V § 54b ods. 1 písm. f) sa za slová § 54e ods. 1
vkladajú slová a 2 a za slovom § 54g sa vypúajú
slová ods. 1.
73. V § 54b ods. 1 písmená g) a h) znejú:
g) zabezpeèi nakladanie so vzniknutým elektroodpadom pod¾a písmena e) prvého bodu tak, aby sa zabezpeèilo nakladanie so vzniknutým elektroodpadom
vrátane
zabezpeèenia
prevádzkovania
najmenej jedného zariadenia na zber elektroodpadu
v rámci ustanovených územných oblastí [§ 68 ods. 3
písm. z)] a odovzdanie elektroodpadu prevzatého
v rámci systému spätného odberu a oddeleného zberu spracovate¾ovi, pri ktorom nedochádza k saovaniu opätovného pouitia alebo recyklácie takého
elektroodpadu,
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h) zabezpeèi, aby oddelený zber, spätný odber, preprava a spracovanie elektroodpadu boli vykonávané
spôsobom, ktorý nesauje opätovné pouívanie
a recykláciu komponentov alebo elektroodpadu ako
celku..
74. V § 54b ods. 1 písm. i) sa vypúa slovo minimálne a na konci sa pripájajú tieto slová: a pod¾a podielu
na trhu výrobcov elektrozariadení [§ 54e ods. 2] zabezpeèi plnenie cie¾a odpadového hospodárstva uvedeného v § 3 ods. 2..
75. V § 54b ods. 1 písm. j) sa slová nebezpeèných
látkach69) nahrádzajú slovami súèiastkach a materiáloch, ktoré sa v elektrozariadení nachádzajú,
umiestnení nebezpeèných látok69) a prípravkov v elektrozariadení.
76. V § 54b ods. 1 písm. k) sa slovo spotrebite¾ov
nahrádza slovami pouívate¾ov elektrozariadení, za
slovom odpadom sa vypúa èiarka a slová ale odovzdáva ho na miestach na to urèených sa nahrádzajú
slovami a zbiera ho oddelene, o dostupných miestach
spätného odberu a oddeleného zberu, o potrebe odovzdáva elektroodpad kompletný.
77. V § 54b ods. 1 písm. l) sa slová  do 30 dní od zaèatia èinnosti nahrádzajú slovami pred uvedením elektrozariadenia na trh.
78. V § 54b ods. 1 písm. m) piatom bode sa na konci
pripájajú tieto slová: a to formou potvrdenia banky
alebo poboèky zahraniènej banky o zodpovedajúcej
výke finanèných prostriedkov na viazanom bankovom
úète v prospech Environmentálneho fondu35) alebo potvrdenia poisovne o uzatvorení zodpovedajúceho poistenia,.
Poznámka pod èiarou k odkazu 35 znie:

35) Zákon è. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..

79. V § 54b ods. 1 písm. n) tvrtom bode sa na konci
pripájajú tieto slová: a to formou potvrdenia banky
alebo poboèky zahraniènej banky o zodpovedajúcej
výke finanèných prostriedkov na viazanom bankovom
úète v prospech Environmentálneho fondu alebo potvrdenia poisovne o uzatvorení zodpovedajúceho poistenia,.
80. V § 54b ods. 1 písm. p) sa za slovo rok vkladajú
slová v kilogramoch, v druhom bode sa slová zozbieraného elektroodpadu nahrádzajú slovami elektroodpadu prevzatého v systéme spätného odberu a oddeleného zberu a èiarka za slovom kategórií sa nahrádza
bodkoèiarkou.
81. V § 54b ods. 1 sa písmeno p) dopåòa siedmym bodom, ktorý znie:
7. mnostvo elektroodpadu pri vstupe a výstupe do
a zo zariadenia na spracovanie elektroodpadu a zariadenia na zhodnotenie alebo recykláciu elektroodpadu
vrátane prednostne odoberaných materiálov a súèiastok; zabezpeèenie plnenia povinnosti je moné realizova aj prostredníctvom zmluvného partnera..
82. V § 54b ods. 1 sa vypúa písmeno r).
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83. V § 54b sa vypúa odsek 2.
Doterají odsek 3 sa oznaèuje ako odsek 2.
84. V § 54b ods. 2 sa slovo porovnate¾ných nahrádza slovom rovnocenných.

e)

85. § 54b sa dopåòa odsekmi 3 a 5, ktoré znejú:
(3) Dia¾kový výrobca elektrozariadení je povinný
a) plni povinnosti výrobcu elektrozariadení pod¾a odseku 1 písm. a) a c),
b) plni povinnosti výrobcu elektrozariadení pod¾a odseku 1 písm. d),
c) plni povinnosti výrobcu elektrozariadení pod¾a odseku 1 písm. e) a h), j) a k) kolektívne na základe
zmluvy s kolektívnou organizáciou v inom èlenskom
táte, v ktorom vykonáva predaj elektrozariadení na
základe zmluvy uzavieranej na dia¾ku priamo pouívate¾om,
d) poiada ministerstvo o zápis do Registra výrobcov
elektrozariadení pred prvým uskutoènením predaja
elektrozariadení na základe zmluvy uzavieranej na
dia¾ku priamo pouívate¾om v iných èlenských tátoch,
e) uvies v iadosti o zápis do Registra výrobcov elektrozariadení, ak je fyzickou osobou  podnikate¾om,
1. obchodné meno a miesto podnikania,
2. meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu,
3. identifikaèné èíslo,
4. kategóriu elektrozariadení, ktoré predáva,
5. potvrdenie o èlenstve v kolektívnej organizácii,
f) uvies v iadosti o zápis do Registra výrobcov elektrozariadení, ak je právnickou osobou
1. obchodné meno a sídlo,
2. identifikaèné èíslo,
3. kategóriu elektrozariadení, ktoré predáva,
4. potvrdenie o èlenstve v kolektívnej organizácii,
g) oznámi ministerstvu kadú zmenu údajov, ktoré
uviedol v iadosti o zápis do Registra výrobcov elektrozariadení do 30 dní od vzniku zmeny,
h) vies evidenciu a do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka ohlasova ministerstvu údaje z evidencie v èlenení pod¾a odseku 1 písm. p) za predchádzajúci kalendárny rok oh¾adne elektrozariadení
uvedených na trh v jednotlivých èlenských tátoch
a elektroodpadu zozbieraného v jednotlivých èlenských tátoch,
i) plni povinnosti výrobcu elektrozariadení pod¾a odseku 1 písm. i) kolektívne na základe zmluvy s kolektívnou organizáciou v inom èlenskom táte, v ktorom vykonáva predaj elektrozariadení na základe
zmluvy uzavieranej na dia¾ku priamo pouívate¾om.
(4) Zahranièný výrobca elektrozariadení je povinný
a) plni povinnosti výrobcu elektrozariadení pod¾a odseku 1 písm. a) a c),
b) plni povinnosti výrobcu elektrozariadení pod¾a odseku 1 písm. d),
c) plni povinnosti výrobcu elektrozariadení pod¾a odseku 1 písm. e) a h), j) a k) kolektívne na základe
zmluvy s kolektívnou organizáciou (§ 54ga ods. 2),
d) poiada ministerstvo o zápis do Registra výrobcov
elektrozariadení pred prvým uskutoènením predaja

f)

g)
h)
i)
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elektrozariadení na základe zmluvy uzavieranej na
dia¾ku priamo pouívate¾om v Slovenskej republike,
uvies v iadosti o zápis do Registra výrobcov elektrozariadení, ak je fyzickou osobou  podnikate¾om,
1. obchodné meno a miesto podnikania,
2. meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu,
3. identifikaèné èíslo alebo iný identifikaèný údaj,
4. potvrdenie o èlenstve v kolektívnej organizácii,
5. kategóriu elektrozariadení, ktoré predáva,
uvies v iadosti o zápis do Registra výrobcov elektrozariadení, ak je právnickou osobou
1. obchodné meno a sídlo,
2. identifikaèné èíslo alebo iný identifikaèný údaj,
3. potvrdenie o èlenstve v kolektívnej organizácii,
4. kategóriu elektrozariadení, ktoré predáva,
oznámi ministerstvu kadú zmenu údajov, ktoré
uviedol v iadosti o zápis do Registra výrobcov elektrozariadení do 30 dní od vzniku zmeny,
plni povinnosti výrobcu elektrozariadení pod¾a odseku 1 písm. p),
plni povinnosti výrobcu elektrozariadení pod¾a odseku 1 písm. i) kolektívne na základe zmluvy s kolektívnou organizáciou (§ 54ga ods. 2).

(5) Výrobca elektrozariadení pod¾a § 54a ods. 11 a
13, ktorý nie je zapísaný v Registri výrobcov elektrozariadení, nesmie uvádza elektrozariadenia na trh..
86. § 54c vrátane nadpisu znie:
§ 54c
Povinnosti distribútora elektrozariadení
a oprávnenie distribútora elektrozariadení
a pouívate¾a elektrozariadenia
(1) Distribútor elektrozariadení je povinný bezplatne
uskutoèòova spätný odber v prevádzkach, ktoré slúia na predaj elektrozariadení. Distribútor elektrozariadení môe spätný odber odmietnu, ak odovzdávaný
elektroodpad neobsahuje základné komponenty elektrozariadenia, z ktorého pochádza, alebo ak z dôvodu
kontaminácie iným odpadom predstavuje riziko pre
zdravie a bezpeènos personálu; s odmietnutým elektroodpadom sa ïalej nakladá pod¾a § 19 ods. 1 písm. f).
(2) Distribútor elektrozariadení je povinný
a) spätne odobratý elektroodpad odovzda výrobcovi
elektrozariadení, kolektívnej organizácii (§ 54ga
ods. 2) alebo podnikate¾ovi, oprávnenému vykonáva zber alebo spracovanie elektroodpadu, spolupracujúcemu s výrobcom elektrozariadení alebo kolektívnou organizáciou na zmluvnom základe,
b) vykonáva spätný odber elektroodpadu a jeho odovzdávanie osobám uvedeným v písmene a) tak, aby
nedochádzalo k saeniu opätovného pouitia alebo
recyklácie elektroodpadu.
(3) Distribútor elektrozariadení je povinný pri predaji
elektrozariadenia uvádza recyklaèný poplatok pod¾a
§ 54e ods. 3, ak bol uvedený výrobcom elektrozariadení
pri uvedení elektrozariadenia na trh.
(4) Distribútor elektrozariadení je oprávnený na bezplatné odobratie elektroodpadu odovzdávaného osobám
pod¾a odseku 2 písm. a). Pouívate¾ elektrozariadenia je
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oprávnený na bezplatné odobratie elektroodpadu odovzdávaného do systému spätného odberu alebo oddeleného zberu.
(5) Na distribútora elektrozariadení, ktorý v rámci svojej podnikate¾skej èinnosti dodáva priamo pouívate¾ovi
elektrozariadenie pochádzajúce od výrobcu elektrozariadení nezapísaného v Registri výrobcov elektrozariadení,
prechádzajú vo vzahu k tomuto elektrozariadeniu a odpadu z neho pochádzajúcemu povinnosti výrobcu elektrozariadení pod¾a § 54b ods. 1 písm. a) a h), j) a k), § 54e
a 54g a evidenèná a ohlasovacia povinnos pod¾a § 54b
ods. 1 písm. p) okrem iesteho bodu..
87. V § 54d písmená e) a f) znejú:
e) vies evidenciu a na základe evidencie ohlasova výrobcovi elektrozariadení tvrroène a Recyklaènému
fondu do konca mesiaca nasledujúceho po uplynutí
kalendárneho tvrroka v kilogramoch pod¾a kategórií elektrozariadení
1. mnostvo elektroodpadu pri vstupe a výstupe do
a zo zariadenia na spracovanie elektroodpadu
vrátane prednostne odoberaných látok a súèiastok,
2. mnostvo energeticky zhodnoteného elektroodpadu,
3. mnostvo znekodneného elektroodpadu,
f) uchováva evidenciu pod¾a písmena e) v písomnej
forme alebo elektronickej forme najmenej pä rokov,.
88. V § 54e ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová:
(ïalej len nový elektroodpad).
89. V § 54e sa vypúa odsek 4.
Doterají odsek 5 sa oznaèuje ako odsek 4.
90. V § 54f odsek 1 znie:
(1) Výrobca elektrozariadení je povinný zabezpeèi
na vlastné náklady individuálne alebo kolektívne nakladanie s novým elektroodpadom, ktorý nie je elektroodpadom z domácností, ak pochádza z elektrozariadení
z jeho výroby, predaja alebo dovozu..
91. § 54f sa dopåòa odsekom 4, ktorý znie:
(4) Výrobca elektrozariadení a pouívate¾ elektrozariadenia môu na základe písomnej zmluvy pri predaji
elektrozariadenia vzájomne dohodnú podiel zodpovednosti výrobcu elektrozariadení a drite¾a elektroodpadu z neho pochádzajúceho za nakladanie s elektroodpadom inak, ako je ustanovené v odsekoch 1 a 3..
92. § 54g vrátane nadpisu znie:
§ 54g
Nakladanie s elektroodpadom
z osvet¾ovacích zariadení
Výrobca elektrozariadení, ktorý uvádza na trh osvet¾ovacie zariadenia, je povinný zabezpeèi na vlastné náklady individuálne alebo kolektívne nakladanie s elektroodpadom (§ 54ga ods. 1) bez oh¾adu na miesto
vzniku a dátum uvedenia elektrozariadenia na trh..
93. Za § 54g sa vkladá § 54ga, ktorý vrátane nadpisu
znie:
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§ 54ga
Kolektívne nakladanie s elektroodpadom
(1) Kolektívne nakladanie s elektroodpadom je zabezpeèenie nakladania s elektroodpadom výrobcom elektrozariadení na základe zmluvy s kolektívnou organizáciou
pri zachovaní zodpovednosti výrobcu elektrozariadení za
nakladanie s elektroodpadom.
(2) Kolektívnou organizáciou je právnická osoba zaloená najmenej jedným výrobcom elektrozariadení, zapísaná v Registri kolektívnych organizácií.
(3) Právnická osoba uvedie v iadosti o zápis do Registra kolektívnych organizácií
a) obchodné meno a sídlo,
b) identifikaèné èíslo,
c) kategórie elektrozariadení, v ktorých bude kolektívna organizácia zabezpeèova nakladanie s elektroodpadom,
d) zoznam výrobcov elektrozariadení, pre ktorých bude
kolektívna organizácia zabezpeèova kolektívne nakladanie s elektroodpadom.
(4) Právnická osoba k iadosti pod¾a odseku 3 priloí
a) zmluvu alebo inú listinu, ktorou bola kolektívna organizácia zaloená,
b) stanovy a iné dokumenty upravujúce vnútornú organizáciu iadate¾a, ak boli prijaté,
c) výpis z obchodného registra nie starí ako tri mesiace,
d) zmluvné zabezpeèenie nakladania s elektroodpadom s najmenej dvomi výrobcami elektrozariadení,
e) zmluvné zabezpeèenie spracovania elektroodpadu
s autorizovaným spracovate¾ským zariadením [§ 8
ods. 3 písm. d)].
(5) Ministerstvo zapíe do Registra kolektívnych organizácií právnickú osobu, ak
a) podala iados pod¾a odseku 3,
b) priloila k iadosti prílohy pod¾a odseku 4.
(6) Kolektívna organizácia je povinná
a) poiada ministerstvo o zápis do Registra kolektívnych organizácií,
b) oznámi ministerstvu kadú zmenu údajov, ktoré
uviedla v iadosti pod¾a odseku 3 alebo v prílohách
pod¾a odseku 4 do 30 dní odo dòa vzniku zmeny,
c) vies evidenciu pod¾a § 54b ods. 1 písm. p) a ohlasova z nej údaje jednotlivo a súhrnne za vetkých výrobcov elektrozariadení, pre ktorých zabezpeèuje
nakladanie s elektroodpadom,
d) zabezpeèi spoloèné plnenie povinností výrobcov
elektrozariadení v rozsahu zmluvy s výrobcami elektrozariadení..
94. V § 54h ods. 1 sa slová a výrobca svetelných
zdrojov, ktorý plní povinnosti pod¾a § 54g ods. 1 individuálne sú povinní nahrádzajú slovami je povinný
a za slovo zodpovedajúceho sa vkladá slovo recyklaèného.
95. V § 54h ods. 2 sa za slovo individuálne vkladá
èiarka a vypúajú sa slová a výrobca svetelných zdrojov, ktorý si mal plni povinnosti pod¾a § 54g ods. 1 individuálne.
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96. V § 54i ods. 1 sa slová výrobca svetelných zdrojov pod¾a § 54g ods. 1 nahrádzajú slovami výrobca
osvet¾ovacích zariadení pod¾a § 54g a slová pod¾a § 56
ods. 1 sa nahrádzajú slovami pod¾a § 56.

veobecného sektora. Zdroje príjmov pod¾a odseku 1
písm. c), d) a e) plynú do toho sektora, ktorý zodpovedá
oblasti ich vzniku..

97. V § 54i ods. 3 sa slová pod¾a § 41 ods. 13 a 14
nahrádzajú slovami pod¾a § 42 ods. 10 a slová výrobcu svetelných zdrojov pod¾a § 54g ods. 1 sa nahrádzajú slovami výrobcu osvet¾ovacích zariadení pod¾a
§ 54g.

Doterajie písmená e) a i) sa oznaèujú ako písmená
d) a h)..

98. § 54i sa dopåòa odsekom 6, ktorý znie:
(6) Ten, kto zabezpeèuje zber, zhodnocovanie alebo
znekodòovanie elektroodpadu je povinný
a) vies a uchováva evidenciu o elektroodpade a o objeme jeho zhodnotenia zo zberu odpadov na území
Slovenskej republiky,
b) ohlasova ustanovené údaje z evidencie tvrroène
Recyklaènému fondu a príslunému obvodnému
úradu ivotného prostredia..

110. V § 63 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý
znie:
(4) Propagácia pod¾a odseku 1 písm. f) a odseku 3
písm. a) v prípade pouitých batérií a akumulátorov zahàòa informácie o
a) moných úèinkoch látok pouívaných v batériách
a akumulátoroch na ivotné prostredie a zdravie
¾udí,
b) potrebe neznekodòova pouité batérie a akumulátory ako zmesový komunálny odpad a o úlohe pouívate¾a pri ich separovanom zbere,
c) dostupných systémoch zberu a recyklácie,
d) úlohe pouívate¾a pri recyklácii pouitých batérií
a akumulátorov,
e) význame symbolu uvedeného v prílohe è. 7 a chemických znaèiek Hg, Cd a Pb uvedených na pouitých batériách a akumulátoroch..

99. V § 55 ods. 1 písm. a) sa slová § 41 nahrádzajú
slovami § 48a a 48f.
100. V § 55 ods. 2 písmeno e) znie:
e) elektrozariadení,.
101. V § 56 odsek 3 znie:
(3) Príspevok výrobcu a príspevok dovozcu sa zníi
o príspevok zodpovedajúci mnostvu odpadu z výrobkov a materiálov, za ktoré sa platí príspevok do Recyklaèného fondu a o ktorom výrobca alebo dovozca preukáe, e zabezpeèil jeho zhodnotenie u osoby, ktorá
má udelený súhlas na prevádzkovanie zariadenia na
zhodnocovanie odpadov [§ 7 ods. 1 písm. c), h) a r)] niektorou z èinností R1 a R11 uvedených v prílohe è. 2
alebo zabezpeèil spracovanie starých vozidiel a výsledkom tohto zhodnotenia alebo spracovania nie je odpad;
na túto èinnos nemono zmluvnému partnerovi poskytnú prostriedky z Recyklaèného fondu..
102. V § 56 ods. 5 sa slová § 41 ods. 15 nahrádzajú
slovami § 48f ods. 4.
103. Poznámka pod èiarou k odkazu 70a znie:

70a) § 8 ods. 3 písm. z) zákona è. 652/2004 Z. z. o orgánoch tátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 537/2007 Z. z..

104. § 60 sa dopåòa novým odsekom 3, ktorý znie:
(3) Èlena správnej rady a èlena dozornej rady, ktorí
boli do funkcie vymenovaní ako zástupcovia tátu, mono odvola aj pred skonèením ich funkèného obdobia
uvedeného v § 58 ods. 3 a v § 59 ods. 3 zákona..
Doterajie odseky 3 a 4 sa oznaèujú ako odseky 4 a 5.
105. V § 60 ods. 5 sa slová odseku 3 nahrádzajú slovami odseku 4.
106. V § 62 ods. 1 písm. a) prvom bode sa slová § 41
ods. 11 nahrádzajú slovami § 48f ods. 1.
107. V § 62 odsek 2 znie:
(2) Zdroje príjmov Recyklaèného fondu uvedené
v odseku 1 písm. a) plynú vo výke 75 % do toho sektora, ktorý zodpovedá oblasti ich vzniku, a vo výke 25 %
do veobecného sektora. Zdroje príjmov Recyklaèného
fondu uvedené v odseku 1 písm. b), f), g) a h) plynú do

108. V § 63 ods. 1 sa vypúa písmeno d).

109. V § 63 ods. 1 písm. f) a ods. 3 písm. a) sa za slovo
propagáciu vkladajú slová zberu a.

Doterajie odseky 4 a 5 sa oznaèujú ako odseky 5 a 6.
111. V § 64 odsek 1 znie:
(1) Nárokovate¾nos príspevku obcí vzniká pri hodnovernom preukázaní separácie a zhodnotenia príslunej komodity v zariadení na zhodnocovanie odpadov,
v ktorom bol odpad zhodnotený niektorou z èinností R1
a R11 uvedených v prílohe è. 2. Príspevok sa poskytuje
na základe zmluvy, ktorú Recyklaèný fond musí s obcou uzatvori. Tento nárok sa netýka elektroodpadu
pochádzajúceho z domácností..
112. V § 64 ods. 2 sa vypúajú slová s výnimkou
úhrady vyplatených finanèných prostriedkov pod¾a odsekov 13 a 14.
113. V § 64 sa odseky 13 a 14 vypúajú.
114. V § 67 ods. 2 sa slovo a nahrádza èiarkou a na
konci sa pripájajú tieto slová: a colné orgány (§ 72c).
115. V § 68 ods. 2 písmeno d) znie:
d) vedie a aktualizuje prostredníctvom poverenej organizácie zoznam kontaminovaných zariadení (§ 40a
ods. 3), Register výrobcov elektrozariadení [§ 54b
ods. 1 písm. l), § 54b ods. 3 písm. d) a § 54b ods. 4
písm. d)] a Register kolektívnych organizácií (§ 54ga
ods. 2),.
116. V § 68 ods. 2 písm. g) sa za slová pôvodcu odpadu vkladajú slová a program drite¾a polychlórovaných bifenylov.
117. V § 68 ods. 2 písm. m) sa za slová odborne spôsobilých osôb vkladajú slová na autorizovanú èinnos.
118. V § 68 ods. 2 písmeno n) znie:
n) zabezpeèuje vykonanie skúok odbornej spôsobilos-
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ti na autorizovanú èinnos (§ 11 ods. 3) a skúok
oprávnených osôb [§ 76 ods. 3 písm. d)], zabezpeèuje
prostredníctvom poverenej organizácie odbornú prípravu pre odborne spôsobilé osoby na autorizovanú
èinnos [§ 11 ods. 2 písm. c) a ods. 6] a pre oprávnené
osoby [§ 76 ods. 3 písm. c)], ustanovuje odborne spôsobilú osobu na autorizovanú èinnos [§ 11 ods. 2
písm. d) a ods. 4] a oprávnenú osobu (§ 76 ods. 2
a 5),.
119. V § 68 ods. 2 písmeno u) znie:
u) vykoná
1. zápis výrobcu elektrozariadení do Registra výrobcov elektrozariadení a vydá mu potvrdenie o zápise do Registra výrobcov elektrozariadení do 30
dní od doruèenia úplnej iadosti,
2. zápis kolektívnej organizácie do Registra kolektívnych organizácií a vydá jej potvrdenie o zápise
do Registra kolektívnych organizácií do 30 dní od
doruèenia úplnej iadosti vrátane príloh (§ 54ga
ods. 5),
3. výmaz výrobcu elektrozariadení z Registra výrobcov elektrozariadení, ak nespåòa definíciu výrobcu elektrozariadení (§ 54a ods. 11 a 13),
4. výmaz kolektívnej organizácie z Registra kolektívnych organizácií, ak nevykonala opatrenie na nápravu uloené orgánom tátneho dozoru v odpadovom hospodárstve (§ 73) a vydá jej oznámenie
o výmaze,.
120. V § 68 ods. 2 písm. v) sa na konci pripájajú tieto
slová: § 54b ods. 3 písm. h) a § 54b ods. 4 písm. h), na
základe ohlásených údajov kontroluje plnenie povinnosti pod¾a § 54b ods. 1 písm. i), § 54b ods. 3 písm. h) a
§ 54b ods. 4 písm. h) a raz roène súhrnne vyhodnocuje
ich plnenie na úèely notifikácie vo vzahu k Európskym
spoloèenstvám (§ 68 ods. 4),.
121. V § 68 ods. 2 písm. z) sa na konci pripájajú tieto
slová: a § 54b ods. 4 písm. h).
122. V § 68 sa odsek 2 dopåòa písmenami aa) a ac),
ktoré znejú:
aa) vedie Register výrobcov batérií a akumulátorov,
zapisuje do neho výrobcov batérií a akumulátorov
a ohlásené zmeny údajov a vydáva potvrdenia
o zápise do Registra výrobcov batérií a akumulátorov,
ab) vedie evidenciu údajov ohlásených pod¾a § 48f
ods. 5 písm. b) a e) a § 48f ods. 6 písm. b),
ac) rozhoduje v prípade pochybností, èi zariadenie je
alebo nie je elektrozariadením, na ktoré sa vzahuje ôsma èas zákona..
123. V § 68 ods. 3 písmeno b) znie:
b) podrobnosti o technickom, materiálnom a personálnom zabezpeèení autorizovanej èinnosti, o postupe
pri ustanovení odborne spôsobilých osôb na autorizovanú èinnos a o zabezpeèovaní odbornej prípravy,.
124. V § 68 ods. 3 písm. c) sa za slovo osôb vkladajú
slová na autorizovanú èinnos.
125. V § 68 ods. 3 písm. i) sa slovo a za slovom èinnosti nahrádza èiarkou a na konci sa pripájajú tieto
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slová: a podrobnosti o zabezpeèovaní odbornej prípravy a skúok.
126. V § 68 ods. 3 písm. j) sa slová èestného vyhlásenia o ponechaní si starého vozidla nahrádzajú slovami
o rozsahu ohlasovacej povinnosti o spracovaní starých
vozidiel.
127. V § 68 ods. 3 písmeno u) znie:
u) podrobnosti o nakladaní s elektrozariadeniami
a s elektroodpadom, o èlenení elektroodpadu na
úèely oddeleného zberu a skladovania pred jeho
spracovaním, o skladovaní vrátane doèasného skladovania, o technických poiadavkách na spracovanie elektroodpadu, o oznaèovaní elektrozariadenia
uvádzaného na trh grafickým symbolom, o evidenènej a ohlasovacej povinnosti výrobcu elektrozariadení a spracovate¾a elektroodpadu, o obsahu a spôsobe vedenia Registra výrobcov elektrozariadení
a o vzore potvrdenia o zápise do Registra výrobcov
elektrozariadení, o obsahu a spôsobe vedenia Registra kolektívnych organizácií a o vzore potvrdenia
o zápise do Registra kolektívnych organizácií, zoznam zariadení, na ktoré sa vzahuje ôsma èas zákona, najvyie prípustné hodnoty koncentrácie a prípady povoleného pouitia olova, ortuti, kadmia,
polybrómovaných bifenylov, polybrómovaných difenyléterov a esmocného chrómu,.
128. V § 68 ods. 3 písm. v) sa slovo a nahrádza èiarkou a za slovo záruky sa vkladajú slová a o spôsobe
vrátenia záruky.
129. V § 68 sa odsek 3 dopåòa písmenami w) a z),
ktoré znejú:
w) podrobnosti o nakladaní s biologicky rozloite¾ným
odpadom,
x) podrobnosti o uvádzaní kapacity na prenosných
a automobilových batériách a akumulátoroch, o evidenènej a ohlasovacej povinnosti výrobcu prenosných batérií a akumulátorov [§ 48f ods. 5 písm. e)],
o spôsobe vedenia Registra výrobcov batérií a akumulátorov a zoznam batérií a akumulátorov, na ktoré sa vzahuje iesta èas zákona,
y) poiadavky na spracovanie a recykláciu pouitých
batérií a akumulátorov,
z) územné oblasti vymedzené na úèely zabezpeèenia
dostupnosti zariadení na zber elektroodpadu..
130. V § 68 sa odsek 4 dopåòa písmenami c) a d), ktoré znejú:
c) kadoroène údaje o dosiahnutom zberovom podiele
za predchádzajúci kalendárny rok a spôsobe získania týchto údajov,
d) kadoroène údaje o efektivite a dosiahnutej úrovni
recyklácie pouitých batérií a akumulátorov za
predchádzajúci kalendárny rok..
131. V § 69 písm. b) sa za slová § 78 vkladajú slová
okrem § 78 ods. 1 písm. e) a § 78 ods. 3 písm. e).
132. V § 69 písmeno d) znie:
d) je oprávnená v oblasti cezhranièného pohybu odpadov vykonáva kontroly dokladov pod¾a osobitných
predpisov45) a pod¾a tohto zákona, vykonáva fyzickú
kontrolu odpadu, odobera a analyzova vzorky od-
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padu, a to na mieste vzniku odpadu, u oznamovate¾a, príjemcu odpadu, na hranièných priechodoch
a na celom území Slovenskej republiky..
133. V § 70 písm. d) sa slovo a nahrádza èiarkou, za
slovo obce sa vkladajú slová a program drite¾a polychlórovaných bifenylov, a slovo presahujúci sa nahrádza slovami ktoré presahujú.
134. V § 71 písm. e) sa slovo a nahrádza èiarkou
a za slovo obce sa vkladajú slová a program drite¾a
polychlórovaných bifenylov.
135. V § 71 písm. f) prvom bode sa slová § 41 ods. 18
písm. b) nahrádzajú slovami § 48f ods. 6 písm. b).
136. V § 71 písm. f) treom bode sa slová § 41 ods. 17
písm. b) nahrádzajú slovami § 48f ods. 5 písm. b).
137. V § 71 písm. i) sa slová § 53 ods. 3 a 5 nahrádzajú slovami § 53 ods. 4 a 6.
138. V § 71 sa vypúa písmeno r).
Doterajie písmeno s) sa oznaèuje ako písmeno r).
139. V § 72b ods. 1 písm. a) sa slová uvedených
v § 41 ods. 3 a 6 a odseku 9 nahrádzajú slovami uvedených v § 48b, § 48c ods. 2 písm. b), § 48c ods. 4
písm. b) a d), § 48e, § 48f ods. 7 a na konci sa pripájajú
tieto slová: a § 54b ods. 5.
140. V § 72b ods. 2 sa pred písmeno a) vkladá nové
písmeno a), ktoré znie:
a) vstupova do skladovacích a predajných priestorov,.
Doterajie písmená a) a f) sa oznaèujú ako písmená
b) a g).
141. V § 72b ods. 2 písm. b) a d) a písm. f) sa za slovo
zariadení vkladajú slová a výrobkov.
142. V § 72b ods. 2 písm. g) sa za slovo elektrozariadenia vkladajú slová alebo výrobkov a slovo nezodpovedá sa nahrádza slovom nezodpovedajú.
143. Za § 72b sa vkladá § 72c, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 72c
Colné orgány
(1) Pri cezhraniènom pohybe odpadov colný úrad
a colný kriminálny úrad kontrolujú, èi:
a) odpad je vybavený dokladmi pod¾a osobitných predpisov,45)
b) prepravovaný tovar, ktorý nie je sprevádzaný dokladmi poadovanými pod¾a osobitných predpisov,45) nie je odpadom,
c) cezhranièný pohyb odpadov nie je v rozpore s osobitnými predpismi,45)
d) prepravovaný odpad zodpovedá skutoènostiam pod¾a priloených dokladov.
(2) Pri kontrole sú colný úrad a colný kriminálny
úrad oprávnené zastavova vozidlá, nariadi odstavenie vozidla na vhodné miesto, kontrolova doklady, preváaný odpad, odobera a analyzova vzorky a robi fotodokumentáciu.
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(3) Ak colný úrad alebo colný kriminálny úrad zistí,
e cezhranièný pohyb odpadov je nezákonnou prepravou pod¾a osobitných predpisov45) alebo, e cezhranièný pohyb odpadov je vykonaný v rozpore s povolením,
nariadi preruenie prepravy a doèasne odstaví vozidlo.
(4) Ak colný úrad alebo colný kriminálny úrad zistí
poruenie osobitných predpisov45) pri cezhraniènom
pohybe odpadov bezodkladne informuje ministerstvo
a inpekciu. Ministerstvo alebo inpekcia urèí dopravcovi miesto na odstavenie vozidla do doby jeho spätného prevzatia pod¾a osobitného predpisu.80)
(5) Náklady spojené s jazdou vozidla na miesto urèené pod¾a odseku 4, parkovaním vozidla a prípadnou
prekládkou, uskladnením alebo inou manipuláciou
s odpadom znáa dopravca. Ministerstvo, inpekcia
a colné orgány nezodpovedajú za kodu spôsobenú dopravcovi, ku ktorej dolo v dôsledku nariadenia odstavenia vozidla pod¾a odseku 4..
Poznámka pod èiarou k odkazu 80 znie:

80) Èl. 22 a 25 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES)
è. 1013/2006 v platnom znení..

144. V § 74 ods. 4 sa za slovom m) slovo a nahrádza èiarkou a za slovom n) sa vkladajú slová a p).
145. V § 75 ods. 1 písm. b) piatom bode sa slová § 78
ods. 2 písm. v) nahrádzajú slovami § 78 ods. 3
písm. l).
146. V § 76 ods. 3 písmeno b) znie:
b) má vysokokolské vzdelanie druhého stupòa technického alebo prírodovedného smeru a najmenej tri
roky praxe vo vzahu k oblasti posudkovej èinnosti,
v ktorej iada o vydanie osvedèenia, alebo má vysokokolské vzdelanie prvého stupòa technického alebo prírodovedného smeru alebo má stredokolské
vzdelanie technického smeru ukonèené maturitou
a najmenej pä rokov praxe vo vzahu k oblasti posudkovej èinnosti, v ktorej iada o vydanie osvedèenia, alebo má vysokokolské vzdelanie a najmenej
es rokov praxe vo vzahu k oblasti posudkovej èinnosti, v ktorej iada o vydanie osvedèenia, alebo má
stredokolské vzdelanie ukonèené maturitou a najmenej desa rokov praxe vo vzahu k oblasti posudkovej èinnosti, v ktorej iada o vydanie osvedèenia;
do praxe sa nezapoèítavajú roky poèas túdia, ale
len prax od ukonèenia túdia..
147. V § 76 ods. 8 sa za slovo ministerstvo vkladajú
slová na základe odporúèania Skúobnej komisie na
overenie odbornej spôsobilosti.
148. V § 77a ods. 1 písm. a) sa vypúa prvý bod.
Doterají druhý a tretí bod sa oznaèujú ako prvý
a druhý bod.
149. V § 78 ods. 1 písm. a) sa za slová § 6 vkladajú
slová alebo § 6a.
150. V § 78 ods. 1 písm. e) sa slová § 41 ods.15 nahrádzajú slovami § 48f ods. 4, za slovami §48 ods. 7
sa slovo a nahrádza èiarkou a na konci vety sa èiarka
vypúa a pripájajú sa tieto slová: a § 54i ods. 4.
151. V § 78 ods. 1 písm. g) sa slová § 41 ods. 17
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písm. b), § 41 ods. 18 písm. b) nahrádzajú slovami
§ 48f ods. 5 písm. b), § 48f ods. 6 písm. b), za slovami
§ 54 ods. 5 písm. b) sa slovo a nahrádza èiarkou a na
konci vety sa èiarka vypúa a pripájajú sa tieto slová:
a § 54i ods. 5 písm. b) alebo v hláseniach uvedie nepravdivé údaje,.
152. V § 78 ods. 1 písm. s) sa slová g), h) a § 54c
ods. 2 nahrádzajú slovami §54b ods. 3 písm. a) a
§ 54b ods. 4 písm. a) .
153. V § 78 ods. 2 písmená g) a i) znejú:
g) nevedie alebo neuchováva evidenciu pod¾a § 19
ods. 1 písm. g), § 20 ods. 2 písm. a), § 21 ods. 1
písm. f), § 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),
§ 48f ods. 5 písm. a), § 48f ods. 6 písm. a), § 54 ods. 5
písm. a), § 54 ods. 6 písm. a) a § 54i ods. 5 písm. a)
alebo nevedie prevádzkovú dokumentáciu pod¾a
§ 21 ods. 1 písm. e) alebo v nich uvádza nepravdivé
údaje,
h) neumoní èinnos orgánov tátneho dozoru v súlade
s § 19 ods. 1 písm. i), § 20 ods. 2 písm. c), § 21 ods. 1
písm. i), § 42 ods. 11, § 43 ods. 4, § 44 ods. 5, § 44a
ods. 4, § 46 ods. 5, § 48 ods. 7, § 48c ods. 1 a 2, § 54
ods. 4, § 54i ods. 4 a § 73 ods. 4,
i) v ustanovenej lehote nepredloí doklady pod¾a § 19
ods. 1 písm. j) alebo v predloených dokladoch neuvedie pravdivú alebo úplnú informáciu,.
154. V § 78 ods. 2 sa vypúa písmeno v).
Doterajie písmená w) a zn) sa oznaèujú ako písmená v) a zm).
155. V § 78 ods. 2 písmeno x) znie:
x) nesplní povinnos pod¾a § 48c ods. 1, 2, 4 a 6 a 8,
§ 48d a § 48e, .
156. V § 78 ods. 2 písm. zl) sa slová i a r nahrádzajú slovami i a p.
157. V § 78 ods. 3 písmeno a) znie:
a) vykoná prepravu odpadov v rozpore so tvrtou èasou zákona [§ 18 ods. 3 písm. d)],.
158. V § 78 ods. 3 písm. d) sa slová § 24 ods. 2 a 3
nahrádzajú slovami § 25 ods. 1 a 3.
159. V § 78 ods. 3 písmeno e) znie:
e) nezaplatí príspevok do Recyklaèného fondu pod¾a
§ 42 ods. 8 a 10, § 43 ods. 1, § 44 ods. 1, § 44a ods. 1,
§ 46 ods. 1 a 2, § 48 ods. 1 a 2, § 48f ods. 1, § 54 ods. 1
a § 54i ods. 1 alebo ho nezaplatí vèas v plnej výke,.
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83aa) Èl. 9 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES)
è. 1013/2006 v platnom znení..

162. V § 78 sa odsek 3 dopåòa písmenami l) a p), ktoré znejú:
l) nevytvára dostatoènú úèelovú finanènú rezervu
pod¾a § 22 ods. 3, neodvedie ju v zákonom stanovenej lehote (§ 22 ods. 6) alebo s òou nakladá v rozpore
s § 22,
m) poruí zákaz pod¾a § 18 ods. 3 písm. p) alebo r),
n) poruí zákaz pod¾a § 18 ods. 3 písm. s) alebo t),
o) poruí zákaz uvádzania na trh batérií alebo akumulátorov pod¾a § 48b alebo § 48f ods. 7,
p) nezabezpeèí dodranie poiadaviek na spracovanie
a recykláciu pouitých batérií a akumulátorov (§ 48c
ods. 7)..
163. V § 80 ods. 1 písm. h) sa slová § 41 nahrádzajú
slovami § 48d ods. 1, 3 a 4.
164. V § 80 ods. 1 písm. k) sa slová § 53 ods. 6 nahrádzajú slovami § 53 ods. 7.
165. V § 80 ods. 1 písm. n) sa slová § 53 ods. 5 nahrádzajú slovami § 53 ods. 6.
166. V § 80 ods. 2 písm. a) sa slová a) a c) a f) nahrádzajú slovami a) a c), f) a s).
167. V § 80 ods. 2 písm. b) sa slová g) a s) nahrádzajú slovami g) a r).
168. V § 81 ods. 21 sa slovo povinnos nahrádza
slovom oprávnenie a slovo uvedená sa nahrádza
slovom uvedené.
169. Za § 81a sa vkladajú § 81b a 81i, ktoré znejú:
§ 81b
Kto so sídlom alebo miestom podnikania mimo územia Slovenskej republiky v rámci svojej podnikate¾skej
èinnosti na základe zmluvy uzavieranej na dia¾ku predáva elektrozariadenie priamo pouívate¾ovi v Slovenskej republike, kto so sídlom alebo miestom podnikania na území Slovenskej republiky v rámci svojej
podnikate¾skej èinnosti na základe zmluvy uzavieranej
na dia¾ku predáva elektrozariadenie priamo pouívate¾ovi v inom èlenskom táte alebo kto so sídlom alebo
miestom podnikania na území Slovenskej republiky
v rámci svojej podnikate¾skej èinnosti vyváa elektrozariadenie k 1. novembru 2009, je povinný do 60 dní od
1. novembra 2009 poda ministerstvu iados o zápis
do Registra výrobcov elektrozariadení.
§ 81c

160. V § 78 ods. 3 písmeno f) znie:
f) nesplní povinnos pod¾a § 54b ods. 1 písm. d) a i),
§ 54b ods. 3 písm. b) a i), § 54b ods. 4 písm. b) a i) a
§ 54b ods. 5,.

Právnická osoba, ktorá k 1. novembru 2009 vykonáva èinnosti kolektívnej organizácie, je povinná do 60
dní od 1. novembra 2009 poda ministerstvu iados
o zápis do Registra kolektívnych organizácií.

161. V § 78 ods. 3 písm. h) sa slová cezhraniènú prepravu odpadu nahrádzajú slovami cezhranièný pohyb
odpadov a slová o cezhraniènej preprave odpadu sa
nahrádzajú slovami pod¾a osobitného predpisu83aa).

§ 81d

Poznámka pod èiarou k odkazu 83aa znie:

Kto je k 1. novembru 2009 drite¾om autorizácie na
èinnosti uvedené v § 8 ods. 3 písm. a), na ktorých vykonávanie sa autorizácia pod¾a tohto zákona vyaduje

Strana 2982

Zbierka zákonov è. 386/2009

v zmenenom rozsahu, je povinný rozhodnutie o udelení
autorizácie predloi ministerstvu v lehote do troch mesiacov odo dòa nadobudnutia úèinnosti tohto zákona;
ministerstvo je povinné rozhodnutie o udelení autorizácie zmeni v lehote troch mesiacov odo dòa jeho predloenia.
§ 81e
Kto k 1. novembru 2009 vykonáva zber pouitých
automobilových a priemyselných batérií a akumulátorov, je povinný v lehote do troch mesiacov odo dòa nadobudnutia úèinnosti tohto zákona poiada o udelenie autorizácie pod¾a § 8 ods. 3 písm. a) na zber.
§ 81f
Ministerstvo plní oznamovaciu povinnos pod¾a § 68
ods. 4 písm. c) zaslaním údajov Európskej komisii po
prvýkrát za rok 2012 do 30. júna 2013 a následne kadoroène.
§ 81g
Ministerstvo plní oznamovaciu povinnos pod¾a § 68
ods. 4 písm. d) zaslaním údajov Európskej komisii po
prvýkrát za rok 2010 do 30. júna 2011 a následne kadoroène.
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§ 81h
Kto k 1. novembru 2009 vykonáva spätný odber, je
povinný v lehote do troch mesiacov odo dòa nadobudnutia úèinnosti tohto zákona poda oznámenie obvodnému úradu ivotného prostredia o vykonávaní èinnosti pre potrebu registrácie.
§ 81i
Kto k 1. novembru 2009 uvádza elektrozariadenia na
trh, je povinný v lehote do 30 dní odo dòa nadobudnutia úèinnosti tohto zákona poiada o zápis do Registra
výrobcov elektrozariadení pod¾a § 54b ods. 1 písm. l)..
170. Príloha è. 1a sa dopåòa jedenástym bodom, ktorý znie:
11. Smernica Európskeho parlamentu a Rady
2006/66/ES zo 6. septembra 2006 o batériách a akumulátoroch a o pouitých batériách a akumulátoroch,
ktorou sa zruuje smernica 91/157/EHS (Ú. v. EÚ
L 266, 26. 9. 2006) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/103/ES z 19. novembra 2008
(Ú. v. EÚ L 327, 5. 12. 2008)..
171. V názve prílohy è. 3a sa slovo siedma nahrádza slovom ôsma .
172. Príloha è. 7 znie:
Príloha è. 7
k zákonu è. 223/2001 Z. z.

SYMBOL NA OZNAÈENIE SEPAROVANÉHO ZBERU ELEKTRICKÝCH
A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ VRÁTANE BATÉRIÍ A AKUMULÁTOROV
Symbol, ktorý oznaèuje separovaný zber elektrických a elektronických zariadení vrátane batérií a akumulátorov,
uvedený v tejto prílohe, pozostáva z prekrtnutej smetnej nádoby na kolieskach.
Symbol musí by zrete¾ne, èitate¾ne a nezmazate¾ne vytlaèený.

.
Èl. II
173. Príloha è. 8 sa vypúa.

Tento zákon nadobúda úèinnos 1. novembra 2009
okrem § 48e písm. b), ktorý nadobúda úèinnos 1. decembra 2009.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.

