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IV. Slovenské rastlinnolekárske dni 

Prehľad právnych predpisov OH od 1.1.2016 
• Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch 

• Zákon č. 17/2004 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov 

• Zákon č. 127/2006 Z.z. o perzistentných organických látkach 

• Zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO 

• Zákon č. 364/2013 Z.z. o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických zariadeniach ... 

• Vyhláška MŽP SR, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch 

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

• Vyhláška MŽP SR o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti  

• Vyhláška MŽP SR, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov 

• Vyhláška MŽP SR o skládkovaní odpadov a dočasnom uskladnení kovovej ortuti  

• Vyhláška MŽP SR o sadzbách pre výpočet príspevkov do Recyklačného fondu, o zozname výrobkov, materiálov a zariadení, za 

ktoré sa platí príspevok do Recyklačného fondu, a o podrobnostiach o obsahu žiadosti o poskytnutie prostriedkov z Recyklačného 

fondu 

• Výnos MŽP SR o  Jednotných metódach analytickej kontroly odpadov 

• Vyhláška MŽP SR č. 465/2013 Z.z. o technických požiadavkách na elektrické zariadenia ... 
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IV. Slovenské rastlinnolekárske dni 

Štruktúra zákona č. 79/2015 Z.z. 

Prvá časť -  Základné ustanovenia 

Druhá časť -  Programové dokumenty OH 

Tretia časť -  Povinnosti právnických osôb a 
fyzických osôb 

Štvrtá časť -  Rozšírená zodpovednosť 
výrobcov  

Druhý diel -  Elektrozariadenia a elektroodpad 

Tretí diel -  Batérie a akumulátory 

Štvrtý diel -  Obaly a odpady z obalov 

Piaty diel -  Vozidlá a staré vozidlá 

Šiesty diel -  Pneumatiky a odpadové pneumatiky 

Siedmy diel -  Neobalové výrobky a odpad z nich 

Piata časť -  Osobitné prúdy odpadov 

Šiesta časť -  Komunálny odpad 

Siedma časť - Cezhraničný pohyb odpadov 

Ôsma časť -  Administratívne nástroje  

Deviata časť -  Orgány štátnej správy 
odpadového hospodárstva 

Desiata časť -  Zodpovednosť za porušenie 
povinností 

Jedenásta časť -  Recyklačný fond 

Dvanásta časť -  Prechodné a záverečné 
ustanovenia 
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IV. Slovenské rastlinnolekárske dni 

§ 6  Hierarchia odpadového hospodárstva, ciele 

a záväzné limity odpadového hospodárstva 

Hierarchia odpadového hospodárstva je záväzné poradie týchto priorít:    

• predchádzanie vzniku odpadu, 

• príprava na opätovné použitie, 

• recyklácia, 

• iné zhodnocovanie, napríklad energetické zhodnocovanie, 

• zneškodňovanie 

Pôvodca odpadu je povinný predchádzať vzniku odpadu zo svojej 
činnosti a obmedzovať jeho množstvo a nebezpečné vlastnosti 

Ciele a záväzné limity odpadového hospodárstva sú ustanovené v prílohe 
č. 3. 
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IV. Slovenské rastlinnolekárske dni 

 

Tretia časť: 
POVINNOSTI PRÁVNICKÝCH OSȎB A 
FYZICKÝCH OSȎB   

§ 12 - Všeobecné povinnosti spojené s nakladaním s odpadmi 

§ 13 - Zákazy 

§ 14 - Povinnosti držiteľa odpadu 

§ 25 -  Nakladanie s nebezpečnými odpadmi 

§ 26 -  Povinnosti pri preprave nebezpečného odpadu na území 
Slovenskej republiky 
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IV. Slovenské rastlinnolekárske dni 

§ 12 -  Všeobecné povinnosti spojené s nakladaním s 
odpadmi 

• ods. 4 – Povinnosť znášať náklady na činnosti nakladania s 
odpadom a činnosti k nim smerujúce na oddelene zbierané zložky 
komunálneho odpadu patriace do vyhradeného prúdu odpadu (§ 27 
ods. 3), na ktoré sa v ustanovenom rozsahu vzťahuje rozšírená 
zodpovednosť výrobcov – znáša výrobca vyhradeného výrobku 

• ods. 6 – Fyzické osoby nesmú nakladať a inak zaobchádzať s iným 
ako s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom 
s výnimkou zaobchádzania podľa  
• § 63 ods. 1 (staré vozidlo) a  
• § 72 (odpadové pneumatiky) 
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IV. Slovenské rastlinnolekárske dni 

§ 13 - Zákazy 
Zakazuje sa – (niektoré vybrané) 

 zneškodňovať skládkovaním  
 odpad zo zdravotnej starostlivosti a veterinárnej starostlivosti,  ktorého 

katalógové číslo pred jeho spracovaním je uvedené v prílohe č. 8; spracovanie 
takéhoto odpadu a následná zmena jeho katalógového čísla nemá vplyv na 
zákaz jeho skládkovania 

 vytriedený biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad 
 vytriedené zložky komunálneho odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená 

zodpovednosť výrobcov, okrem nezhodnotiteľných odpadov po dotriedení 
 biologicky rozložiteľný komunálny odpad zo záhrad a parkov, vrátane biologicky 

rozložiteľného odpadu z cintorínov, okrem nezhodnotiteľných odpadov po 
dotriedení  

 zneškodňovať spaľovaním biologicky rozložiteľný odpad s výnimkou 
prípadu, na ktorý bol vydaný súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. b) 

 spaľovať komunálny odpad na voľnom priestranstve a vo vykurovacích 
zariadeniach v domácnostiach 
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IV. Slovenské rastlinnolekárske dni 

§ 14 - Povinnosti držiteľa odpadu 

8 20.10.2015 

Zákon č. 223/2001 Z.z. Zákon č. 79/2015 Z.z. 

§/ods./písm./bod §/ods./písm./bod 

19/1/a 14/1/a 

19/1/b 14/1/b 

19/1/c 14/1/c 

- 14/1/d/1 

19/1/d 14/1/d/2 

19/1/e 14/1/d/3 

19/1/f 14/1/d/4 

19/1/g 14/1/e 

19/1/h 14/1/f 

19/1/i 14/1/g 

19/1/k 14/1/h 

21/7 14/1/i 

- 14/1/j 

19/1/j 14/1/k 

19/1/l 14/1/l 

19/1/m 14/1/m 

19/1/n 14/1/n 

19/6 14/2 

19/7 14/3 

19/16 14/4 

19/8 14/5 

19/9 14/6 

- 14/7 

- 14/8 



IV. Slovenské rastlinnolekárske dni 

§ 14 - Povinnosti držiteľa odpadu 

Ods. 1 - 

a)  správne zaradiť odpad alebo zabezpečiť správnosť zaradenia odpadu podľa Katalógu 
odpadov, 

d)  zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, a to jeho  

1. prípravou na opätovné použitie v rámci svojej činnosti; odpad takto 
nevyužitý ponúknuť na prípravu na opätovné použitie inému, 

2. recykláciou v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť 
jeho prípravu na opätovné použitie; odpad takto nevyužitý ponúknuť na 
recykláciu inému, 

3. zhodnotením v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné 
zabezpečiť jeho recykláciu; odpad takto nevyužitý ponúknuť na 
zhodnotenie inému,  

4. zneškodnením, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu 
alebo iné zhodnotenie,  

9 20.10.2015 



IV. Slovenské rastlinnolekárske dni 

§ 25 - Nakladanie s nebezpečným odpadom 

10 

Ods. 5 -  Pôvodca nebezpečného odpadu je povinný pri vzniku každého nového druhu nebezpečných 
odpadov alebo odpadu, ktorý vznikol pri úprave nebezpečných odpadov, ako aj pred zhodnotením 
alebo zneškodnením ním vyprodukovaného nebezpečného odpadu zabezpečiť na účely určenia 
jeho nebezpečných vlastností a bližších podmienok nakladania s ním odber vzoriek a analýzu jeho 
vlastností a zloženia kvalifikovanou osobou, s výnimkou prípadu ak jeho nebezpečné vlastnosti a 
bližšie podmienky nakladania s ním je možné zistiť z karty bezpečnostných údajov výrobku alebo 
zo sprievodnej dokumentácie výrobku, ak výrobok KBU nemá. 

Zákon č. 79/2015 Z.z. Zákon č. 223/2001 Z.z. 

25/1 40/1 

25/2 40/2 

25/3 40/3 

25/4 40/4 

25/5 40/5 

25/6 40/6 

25/7 40/7 

25/8 40/8 

25/9 40/9 

25/10 - 

25/11 - 

20.10.2015 



IV. Slovenské rastlinnolekárske dni 

§ 26 -  Povinnosti pri preprave nebezpečného odpadu na území 
Slovenskej republiky 

(4)  Odosielateľ nebezpečného odpadu je povinný zaslať fotokópiu 
sprievodného listu nebezpečného odpadu okresnému úradu  
príslušnému podľa miesta nakládky nebezpečného odpadu a miesta 
vykládky nebezpečného odpadu; ak súhlas na prepravu 
nebezpečného odpadu vydal okresný úrad v sídle kraja, aj tomuto 
úradu 

Zákon č. 79/2015 Z.z. Zákon č. 223/2001 Z.z. 

26/1 20/1 

26/2 20/2 

26/3 20/3 

26/4 - 

26/5 20/4 

26/6 - 
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IV. Slovenské rastlinnolekárske dni 

Štvrtá časť –  ROZŠÍRENÁ ZODPOVEDNOSŤ 

VÝROBCOV 

§ 27 -  Základné ustanovenia 

§ 28 -  Organizácia zodpovednosti výrobcov a zabezpečovanie plnenia vybraných 
povinností 

§ 29 -  Individuálne plnenie vybraných povinností 

§ 30 -  Zápis a výmaz výrobcu vybraného výrobku do Registra výrobcov komodity 

§ 31 -  Koordinačné centrum 

Druhý diel -  Elektrozariadenia a elektroodpad - §§ 32 - 41 

Tretí diel -  Batérie a akumulátory - §§ 42 - 51 

Štvrtý diel -  Obaly a odpady z obalov - §§ 52 - 59 

Piaty diel -  Vozidlá a staré vozidlá - §§ 60 - 68 

Šiesty diel -  Pneumatiky a odpadové pneumatiky - §§ 69 - 72 

Siedmy diel - Neobalové výrobky a odpad z nich - §§ 73 - 75 
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IV. Slovenské rastlinnolekárske dni 

§ 27 -  Základné ustanovenia 

Ods. 4 – Výrobca vyhradeného výrobku je povinný 

a) zaregistrovať sa v Registri výrobcov vyhradeného výrobku a oznamovať zmeny registrovaných údajov,  

b) ustanoviť splnomocneného zástupcu v súlade s odsekmi 18 až 20, ak je výrobcom vyhradeného výrobku uvedeným 
v odseku 18, 

c) zabezpečiť materiálové zloženie vyhradeného výrobku, jeho konštrukciu a jeho označenie v súlade s osobitným 
oddielom tejto časti zákona, pokiaľ mu táto povinnosť z nej vyplýva, 

d) plniť informačnú povinnosť vo vzťahu k verejnosti a k spracovateľovi vyhradeného prúdu odpadu v súlade s osobitným 
oddielom tejto časti zákona, 

e) zabezpečiť plnenie cieľov ustanovených v prílohe č. 3, 

f) zabezpečiť nakladanie s vyhradeným prúdom odpadu v rozsahu a spôsobom uvedenom  v osobitnom oddiele tejto časti 
zákona, 

g) zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu vyhradeného prúdu odpadu  najmenej vo výške záväzných cieľov a limitov 
zhodnocovania a recyklácie pre vyhradený prúd odpadu, ustanovených v prílohe č. 3,  

h) viesť a uchovávať evidenciu a ohlasovať ministerstvu údaje z nej v ustanovenom rozsahu  a uchovávať ohlasované 
údaje,  

i) plniť informačnú povinnosť vo vzťahu ku konečným používateľom vyhradeného výrobku v súlade s osobitným 
oddielom tejto časti zákona a ustanoveným spôsobom [§ 105 ods. 3 písm. i)], 

j) vypočítať si svoj zberový podiel a trhový podiel v súlade s osobitným oddielom tejto  časti  zákona, na základe údajov, 
ktoré zverejní ministerstvo na svojom webovom sídle do 30. apríla,   

k) zabezpečiť odobratie celého množstva oddelene vyzbieranej zložky komunálneho odpadu patriacej do vyhradeného 
prúdu odpadu z obce, v ktorej zodpovedá za vyhradený prúd odpadu; ustanovenia písmen e) a g) týmto nie sú dotknuté. 

13 20.10.2015 



IV. Slovenské rastlinnolekárske dni 

§ 27 -  Základné ustanovenia 

(5) Výrobca vyhradeného výrobku znáša všetky finančné náklady spojené 
so zberom, prepravou, prípravou na opätovné použitie, zhodnotením, 
recykláciou, spracovaním a zneškodnením oddelene vyzbieraného 
odpadu patriaceho do vyhradeného prúdu odpadu ... 

(6) Ak v osobitnom oddiele tejto časti zákona nie je ustanovené inak, 
zabezpečuje výrobca vyhradeného výrobku plnenie povinností 
ustanovených v odseku 4 písm. d) až k) (ďalej len „vyhradené 
povinnosti“) jedným z týchto spôsobov: 

a) vytvorením systému individuálneho nakladania s vyhradeným 
prúdom odpadu (ďalej len „individuálne“) alebo 

b) prostredníctvom jednej organizácie zodpovednosti výrobcov a jej 
systému združeného nakladania s vyhradeným prúdom odpadu (ďalej 
len „kolektívne“). 

14 20.10.2015 



IV. Slovenské rastlinnolekárske dni 

§ 28 -  Organizácia zodpovednosti výrobcov a 
zabezpečovanie plnenia vybraných 
povinností 

• Organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV) je právnická osoba 
so sídlom v Slovenskej republike založená, vlastnená 
a prevádzkovaná výlučne výrobcami vyhradených výrobkov so 
sídlom v niektorom z členských štátoch. Organizácia 
zodpovednosti výrobcov, v súlade s udelenou autorizáciou, 
zabezpečuje na základe zmluvy o plnení vyhradených 
povinností plnenie týchto povinností za zastúpených výrobcov 
vyhradeného výrobku. Účelom organizácie zodpovednosti 
výrobcov nie je dosahovanie zisku. 

15 20.10.2015 



IV. Slovenské rastlinnolekárske dni 

§ 30 -  Zápis a výmaz výrobcu vybraného výrobku 
do Registra výrobcov komodity 

• Výrobca vyhradeného výrobku je povinný doručiť na 
ministerstvo pred uvedením vyhradeného výrobku na trh 
Slovenskej republiky písomnú žiadosť o zápis do Registra 
výrobcov vyhradeného výrobku ... Výrobca vyhradeného 
výrobku, ktorý nie je zapísaný v Registri výrobcov 
vyhradeného prúdu odpadu nesmie uvádzať vyhradený 
výrobok na trh v Slovenskej republike. 

• Register výrobcov vyhradeného výrobku je verejne prístupný 
na webovom sídle ministerstva s výnimkou údajov chránených 
podľa osobitných predpisov. 

16 20.10.2015 



IV. Slovenské rastlinnolekárske dni 

§ 31 -  Koordinačné centrum 

• Koordinačné centrum je právnická osoba na plnenie povinností 
ustanovených podľa tohto zákona pre vyhradený prúd odpadu, 
nezaložená na dosahovanie zisku. 

• Pre každý vyhradený prúd odpadu môže byť založené iba 
jedno koordinačné centrum; ak ide o elektroodpad bez ohľadu 
na kategórie, ak ide o použité batérie a akumulátory bez 
ohľadu na členenie. Pre odpad z obalov a neobalových 
výrobkov môže byť založené iba jedno spoločné koordinačné 
centrum. 

17 20.10.2015 
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Druhý diel - Elektrozariadenia a elektroodpad 

§ 32 –  Základné ustanovenia 

§ 33 –  Zákazy  

§ 34 –  Povinnosti výrobcov elektrozariadení 

§ 35 –  Nakladanie s elektroodpadom z domácností 

§ 36 –  Nakladanie s elektroodpadom, ktorý nie je elektroodpadom 
z domácností 

§ 37 –  Povinnosti a práva distribútora elektrozariadení 

§ 38 –  Povinnosti držiteľa elektroodpadu 

§ 39 –  Zber elektroodpadu 

§ 40 –  Príprava na opätovné použitie elektroodpadu 

§ 41 –  Spracovateľ elektroodpadu 

18 20.10.2015 
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§ 38 - Povinnosti držiteľa elektroodpadu 

Ods. 1 –  
Držiteľ elektroodpadu z domácností je povinný odovzdať elektroodpad 

• distribútorovi do spätného zberu elektroodpadu, 

• na miesto určené obcou v rámci systému oddeleného zberu 
elektroodpadu z komunálnych odpadov, ktorý bol zavedený v obci 
výrobcom elektrozariadení alebo organizáciou zodpovednosti výrobcov 
zastupujúcou výrobcov elektrozariadení, 

• osobe oprávnenej na zber elektroodpadu, 

• ak ide o elektroodpad zo svetelných zdrojov a veľmi malý elektroodpad, 
okrem miest uvedených v písmenách a) až c) aj na zberné miesto 
elektroodpadu 

19 20.10.2015 
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Tretí diel – Batérie a akumulátory 

§ 42 –  Základné ustanovenia 

§ 43 –  Zákaz 

§ 44 –  Osobitné ustanovenia o plnení vyhradených povinností  (odlišnosť 
od ostatných) 

§ 45 –  Povinnosti výrobcov batérií a akumulátorov 

§ 46 –  Povinnosti výrobcu prenosných batérií a akumulátorov 

§ 47 –  Povinnosti výrobcu automobilových batérií a akumulátorov a 
priemyselných batérií a akumulátorov 

§ 48 –  Povinnosti distribútorov batérií a akumulátorov 

§ 49 –  Povinnosti držiteľa použitých batérií a akumulátorov 

§ 50 –  Zber použitých batérií a akumulátorov 

§ 51 –  Spracovanie a recyklácia použitých batérií a akumulátorov 

20 20.10.2015 
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Štvrtý diel - Obaly a odpady z obalov 

§ 52 –  Základné ustanovenie 

§ 53 –  Požiadavky na zloženie a vlastnosti obalov 

§ 54 –  Povinnosti výrobcu obalov 

§ 55 –  Povinnosti výrobcu obalov pri zálohovaní obalov 

§ 56 –  Povinnosti distribútora obalov 

§ 57 –  Zber a zhodnocovanie odpadov z obalov 

§ 58 –  Povinnosti držiteľa odpadu z obalov, ktoré nie sú súčasťou 
komunálneho odpadu 

§ 59 –  Povinnosti a práva organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly 

21 20.10.2015 



IV. Slovenské rastlinnolekárske dni 

Obaly a odpady z obalov 

22 

Zákon č. 79/2015 Z.z. Zákon č. 119/2010 Z.z. 
52/1 1/1 
52/2 1/2 
52/3 2/a 
52/4 2/b 
52/5 2/c 
52/6 2/d 
52/7 2/e 
52/8 2/f 
52/9 6/1+2 

52/10 -   
52/11 2/g 
52/12 2/h 
52/13 2/i  
52/14 - 
52/15 2/j 
52/16 2/k 
52/17 2/l 
52/18 2/m 
52/19 2/b 2/n 
52/20 - 
52/21 - 
52/22 - 
52/23 - 
52/24 - 
52/25 - 
52/26 - 
53/1 6/10 
53/2 6/4 
53/3 6/1 

Zákon č. 79/2015 Z.z. Zákon č. 119/2010 Z.z. 
53/4 6/2+3+8 
53/5 6/5 
53/6 6/6 
53/7 6/7 
53/8 6/9 
53/9 -  

54/1/a 5/1 
54/1/b 6/4 
54/1/c 5/2 
54/1/d 7/1 
54/1/e -  
54/1/f 7/9 
54/2 - 
54/3 - 
54/4 7/6 
55/1 6/3 
55/2 6/5 
55/3 6/6 
55/4 6/7 
55/5 6/8 
55/6 6/10 
56 - 

57/1 - 
57/2 7/4 
57/3 6/5 
57/4 - 
57/5 - 
58 - 
59 - 

20.10.2015 
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Obaly a odpady z obalov 

§ 52 ods. 11 –    

Výrobcom obalov je fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá 

a) používa obaly na balenie tovaru alebo plní tovar do obalov a uvádza na trh 
tento tovar pod svojou obchodnou značkou, 

b) je osobou, pre ktorú sa tovar balí alebo plní a pod ktorej obchodnou značkou 
sa tovar uvádza na trh, 

c) uvádza na trh tovar v obaloch iným spôsobom, ako podľa písmen a) a b), 

d) ako distribútor uskutočňuje odplatné alebo bezodplatné odovzdanie obalu 
konečnému používateľovi na bezprostredné zabalenie tovaru,  

e) ako distribútor používa obal na zabalenie distribuovaného tovaru alebo jeho 
časti alebo na naplnenie distribuovaným tovarom, alebo 

f) uvádza na trh obaly s výnimkou osoby, ktorá dodáva nepoužité prázdne obaly 
osobám uvedeným v písmene a), b) c), d) alebo e) alebo osobe, ktorá balí 
alebo plní tovar pre osobu podľa písmena b). 
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IV. Slovenské rastlinnolekárske dni 

Šiesty diel –  
Pneumatiky a odpadové pneumatiky 

§ 69 –  Základné ustanovenia 

§ 70 –  Povinnosti výrobcu pneumatík 

§ 71 –  Povinnosti distribútora pneumatík 

§ 72 –  Povinnosti iných osôb 

Konečný používateľ pneumatiky je povinný pneumatiku po tom, ako 
sa stala odpadovou pneumatikou odovzdať distribútorovi pneumatík okrem 
odpadových  pneumatík umiestnených na kolesách starého vozidla 
odovzdávaného osobe oprávnenej na zber starých vozidiel alebo 
spracovateľovi starých vozidiel. 
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IV. Slovenské rastlinnolekárske dni 25 20.10.2015 

Šiesta časť -  Komunálny odpad 
Siedma časť - Cezhraničný pohyb odpadov 
Ôsma časť -  Administratívne nástroje  
Deviata časť -  Orgány štátnej správy 

odpadového hospodárstva 
Desiata časť -  Zodpovednosť za porušenie 

povinností 
Jedenásta časť -  Recyklačný fond 
Dvanásta časť -  Prechodné a záverečné 

ustanovenia 



IV. Slovenské rastlinnolekárske dni 

Novely iných zákonov  a účinnosť 

Čl. II - Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní 

Čl. III - Zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch 

Čl. IV - Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov 

Čl. V - Zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za KO a DSO 

Čl. VI - Zákon č. 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v 

premávke na pozemných komunikáciách 

Čl. VII - Zákon č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole 

znečisťovania ŽP 

 

Čl. VIII - Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2016 
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Ďakujem za pozornosť 
Ing. Peter Gallovič 
gallovic@epa.sk 
+421905800886 
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