Legislatívny zámer zákona o odpadoch
A. Zdôvodnenie zákona
1. Vývin právnej úpravy
Odpadové hospodárstvo predstavuje prierezovú oblasť, ktorá zasahuje do každodenného
života nie len jednotlivcov, ale aj obcí, miest či podnikateľov. Systematická právna úprava
odpadového hospodárstva sa v Slovenskej republike začala v roku 1991, keď bol schválený
v tom čase federálny zákon č. 238/1991 Z. z. o odpadoch a nadväzujúci zákon SNR č.
494/1991 Zb. o štátnej správe v odpadovom hospodárstve. Do roku 1991 bolo odpadové
hospodárstvo oblasťou bez právnej regulácie a environmentálne vyhovujúcej infraštruktúry.
V Slovenskej republike neexistoval účinný systém riadenia odpadového hospodárstva.
Hlavným cieľom prvého zákona o odpadoch bolo preto zavedenie systému do celej oblasti
nakladania s odpadmi. Oblasť nakladania s odpadmi bola tak poslednou zo základných oblastí
životného prostredia po vode, ovzduší a ochrane prírody, ktorá si v Slovenskej republike
vyžadovala komplexnú právnu úpravu. Nadväzne na zákon o odpadoch sa začala vytvárať
systematická regulácia odpadového hospodárstva v Slovenskej republike a zároveň sa na
základe tejto právnej úpravy zistila charakteristika odpadového hospodárstva Slovenskej
republiky, aké druhy a množstva odpadov tu vznikali a spôsoby nakladania s jednotlivými
prúdmi odpadov.
Prvý zákon o odpadoch bol v r. 2001 nahradený zákonom č. 223/2001 Z. z. o odpadoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 223/2001 Z. z.“), ktorý platí
dodnes. Tento zákon bol prijatý a nadobudol účinnosť pred vstupom Slovenskej republiky do
Európskej únie. Prioritou zákona č. 223/2001 Z. z. bolo podporiť zhodnocovanie odpadov na
úkor ich zneškodňovania.
Ako slovenské špecifikum bol zákonom č. 223/2001 Z. z. zriadený Recyklačný fond. Idea
zriadenia Recyklačného fondu vychádzala z uplatnenia čl. 44 ods. 2 Ústavy Slovenskej
republiky, podľa ktorého je každý povinný chrániť a zveľaďovať životné prostredie. Zároveň
sa vychádzalo zo základného princípu ochrany životného prostredia v Európskej únii
„znečisťovateľ platí“. Cieľom Recyklačného fondu bolo podporiť vybudovanie
zhodnocovacích, najmä recyklačných kapacít, pričom zároveň bol Recyklačným fondom
finančne podporovaný triedený (separovaný) zber komunálneho odpadu v obciach.
V Európskej únii sa postupne pre určité skupiny výrobkov začal zavádzať systém povinnej
priamej zodpovednosti výrobcov a dovozcov za zhodnotenie a recykláciu odpadu z týchto
výrobkov. Deje sa to tak, že Európska únia a nadväzne aj právna úprava členských štátov
vrátane Slovenskej republiky ustanoví podmienky pre zloženie regulovaných výrobkov
a následne aj limity na zhodnocovanie a recykláciu, ktoré musia výrobcovia a dovozcovia
zabezpečiť.
V čase schválenia zákona o odpadoch č. 223/2001Z.z. a v čase vzniku Recyklačného fondu
nebola Slovenská republika členom Európskeho spoločenstva a neuplatňovala sa žiadna
právna povinnosť výrobcov a dovozcov spoplatnených komodít plniť záväzné limity
zhodnotenia a recyklácie odpadu z týchto komodít. Je možné konštatovať, že zákon č.
223/2001 Z. z. v čase jeho prijatia ešte nevychádzal z princípu rozšírenej zodpovednosti
výrobcov v takom zmysle ako ju postupne zavádzali jednotlivé smernice Európskej únie
a riadil sa princípom znečisťovateľ platí. V súvislosti s prípravou vstupu Slovenskej republiky
do Európskej únie bola uznesením vlády Slovenskej republiky č. 1138 zo 6. decembra 2001
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schválená integrovaná aproximačná stratégia pre kapitolu životné prostredie. Postupne došlo
k viacerým novelizáciám zákona o odpadoch, ktorými boli pre viaceré komodity spadajúce
zároveň pod režim Recyklačného fondu zavedené povinnosti pre výrobcov a dovozcov plniť
ustanovené podmienky a limity zhodnocovania a recyklácie. Ide o odpady z obalov, odpady
z elektrických a elektronických zariadení (ďalej len „elektroodpady“), použité batérie
a akumulátory a staré vozidlá. V týchto oblastiach platí v súčasnosti v Slovenskej republike
duplicita právnych režimov, ktorá nie je ďalej udržateľná.
Časť smerníc, ktoré boli predmetom implementácie boli dodatočne zrušené a nahradené
novými smernicami, ktoré bolo potrebné transponovať do slovenského právneho poriadku.
Transpozícia jednotlivých smerníc prípadne ich zmien a doplnkov, vrátane tých, ktoré neboli
predmetom implementácie, prebiehala postupne a odzrkadlila sa aj na počte novelizácií
zákona č. 223/2001 Z. z. Niektoré ustanovenia sa zo zákona č. 223/2001 Z. z. vypustili
a zároveň sa niektoré doplnili resp. sa vložili nové samostatné časti upravujúce jednotlivý
prúd odpadu. Na úrovni Európskej únie sa začala podrobnejšie koncipovať zodpovednosť
vybraných výrobcov a dovozcov za odpad vzniknutý z ich výrobkov a táto zodpovednosť sa
následne mala premietnuť do vnútroštátnych predpisov jednotlivých členských štátov. Je
potrebné uviesť, že transpozícia jednotlivých smerníc nebola vždy vykonaná úplne či správne.
Na základe formálnych oznámení či odôvodnených stanovísk zo strany Európskej komisie
(ďalej aj „komisia“) bolo potrebné zákon č. 223/2001 Z. z. otvoriť a vykonať nápravu
neúplnej či nesprávnej transpozície, ktorá bola Slovenskej republike vytknutá.
V predchádzajúcom volebnom období bol pripravený návrh nového, komplexného zákona
o odpadoch. Tento návrh sa však nevysporiadal s dvojkoľajnosťou existencie Recyklačného
fondu a priamej zodpovednosti výrobcov za ustanovené prúdy odpadov, čo spôsobilo
nejasnosť jeho koncepcie a v konečnom dôsledku viedlo k veľkému množstvu pripomienok
v rámci medzirezortného pripomienkového konania a k nutnosti zastavenia ďalšieho
legislatívneho postupu. Nový zákon mal, okrem iného, zabezpečiť aj transpozíciu novej
smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpade a o zrušení určitých smerníc
(ďalej len „rámcová smernica o odpade“), ktorá mala byť transponovaná do 10.12.2010.
Keďže v dôsledku meškania s transpozíciou podala Komisia na Slovenskú republiku žalobu
na Európsky súdny dvor, vypracovalo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
urýchlene novelu zákona č. 223/2001 Z. z. zameranú výlučne na nutné požiadavky
transpozície rámcovej smernice o odpade, ktorá bola schválená pod č. 343/2012 Z. z.
a nadobudla účinnosť 1.1.2013.
Rámcová smernica o odpade prináša do odpadového hospodárstva novú filozofiu, kladúcu
dôraz na predchádzanie vzniku odpadov a na opätovné používanie výrobkov s cieľom
postupného obmedzovania využívania primárnych zdrojov. Táto filozofia je pre Slovenskú
republiku veľkou výzvou. V hierarchii odpadového hospodárstva je predchádzanie vzniku
odpadu prioritou, avšak platný právny rámec a strategické dokumenty zdôrazňujú najmä
materiálové zhodnocovanie odpadov. A k tomu smerovali aj všetky opatrenia za posledných
desať rokov. Z toho dôvodu musí Slovenská republika prijať novú právnu úpravu a opatrenia
v strategických dokumentoch zamerať na praktické uplatňovanie hierarchie v odpadovom
hospodárstve. Napriek prijatiu zákona č. 343/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa transponovala rámcová
smernica o odpade, nešlo o transpozíciu úplnú, keďže niektoré ustanovenia tejto smernice nie
je možné transponovať bez komplexnej zmeny zákona č. 223/2001 Z. z., ako napríklad
dôsledné zavedenie rozšírenej zodpovednosti výrobcov či vykonávanie prípravy na opätovné
2

použitie. Možno na niektoré nové inštitúty či prvky v čase transpozície nebola Slovenská
republika dostatočne pripravená, a preto ich bude potrebné v novom zákone o odpadoch
zmeniť či podrobnejšie rozpracovať. Keďže zákon č. 223/2001 Z. z. ukladá povinnosť zaviesť
triedený zber komunálnych odpadov, je potrebné dosiahnuť, aby vytriedený komunálny
odpad bol skutočne zhodnotený a nekončil na skládke odpadov, keďže takéto postupy
demotivujú tých, ktorí odpad skutočne triedia a zároveň, aby náklady na tento triedený zber
komunálnych odpadov znášal priemysel a nie len samotná obec.
2. Zhodnotenie platného právneho stavu a dôvody vypracovania zákona o
odpadoch
V prílohe č. 1 je uvedený prehľad platných slovenských všeobecne záväzných právnych
predpisov súvisiacich s odpadovým hospodárstvom.
Zákon č. 223/2001 Z. z. je základným právnym predpisom pre oblasť odpadového
hospodárstva, ktorý upravuje pôsobnosť orgánov štátnej správy a obcí, práva a povinnosti
právnických osôb a fyzických osôb pri predchádzaní vzniku odpadov a nakladaní s odpadmi,
zodpovednosť za porušenie povinností na úseku odpadového hospodárstva, zriadenie
Recyklačného fondu a opatrenia na predchádzanie vzniku odpadu. K dnešnému dňu bol zákon
č. 223/2001 Z. z. 27 krát novelizovaný a do jeho textu bolo prevzatých desať smerníc vrátane
ich zmien a dodatkov. Je možné konštatovať, že súčasná právna úprava síce spĺňa základné
všeobecné požiadavky EÚ legislatívy v oblasti odpadového hospodárstva, ale prijatie nového
rámcového zákona je podmienené najmä potrebou zdokonaľovania súladu s vyvíjajúcou sa
európskou legislatívou v nadväznosti na dokončenie transpozície smernice 2008/98/ES
o odpade a o zrušení viacerých smerníc s napojením na potreby praxe v súčasnom odpadovom
hospodárstve. V prílohe č. 2 je uvedený zoznam základných smerníc Európskej únie
upravujúcich oblasť odpadového hospodárstva. Vzhľadom na vysoký počet novelizácií
zákona č. 223/2001 Z. z., ktoré nie vždy priniesli želaný efekt, nebol tento zákon podrobený
jeho celkovej revízií, ale len neustále a čiastkovo menený. V dôsledku týchto čiastkový zmien
si niektoré ustanovenia začali protirečiť resp. niektoré stratili svoje opodstatnenie a pri
zavádzaní nových povinností sa opomenul sankčný paragraf. Prax ukázala, ktoré ustanovenia
sa osvedčili a majú želaný efekt a ktoré je potrebné zmeniť či úplne vypustiť, resp. že sa
vyžaduje koncepčná zmena pri nakladaní s niektorými odpadmi.
V prvej časti zákona č. 223/2001 Z. z. sú okrem pôsobnosti zákona vymedzené základné
pojmy, ktoré sú všeobecné, zatiaľ čo definície pojmov, ktoré sa viažu ku konkrétnemu prúdu
odpadu a sú smerodajné pre nakladanie s ním, sú následne uvedené v tej časti zákona č.
223/2001 Z. z., ktorá priamo upravuje nakladanie s týmto prúdom odpadu. V tejto časti je
taktiež upravená hierarchia odpadového hospodárstva a ustanovujú sa aj ciele, ktoré sa
v odpadovom hospodárstve majú dosiahnuť. V nadväznosti na rámcovú smernicu o odpadoch
sa hierarchia odpadového hospodárstva rozšírila. Jej dôsledné uplatňovanie sa však v praxi
nedarí úplne napĺňať.
Druhá časť zákona č. 223/2001 Z. z. upravuje dva typy koncepčných a plánovacích
programov, a to program odpadového hospodárstva a program predchádzania vzniku odpadu,
ktorý bol zavedený zákonom č. 343/2012 Z. z. Nedostatkom programov odpadového
hospodárstva bol chýbajúci mechanizmus, ktorý by ukladal prijať programy krajov v reálnom
čase v nadväznosti na celoštátny program. To v minulosti viedlo k znefunkčneniu systému
programov odpadového hospodárstva na úrovni krajov, pôvodcov odpadov a obcí. Program
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predchádzania vzniku odpadu je novým strategickým dokumentom (bude schválený koncom
roka 2013), a preto v súčasnosti nie je možné zhodnotiť proces jeho prípravy a uplatňovania.
V tretej časti zákona č. 223/2001 Z. z. je upravená pôsobnosť orgánov štátnej správy
odpadového hospodárstva ako aj práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb
v odpadovom hospodárstve. Orgány štátnej správy odpadového hospodárstva svoju
pôsobnosť vykonávajú pri udeľovaní súhlasov, autorizácií, vykonávaní registrácie a vydávaní
vyjadrení. Kompetencie orgánov štátnej správy odpadového hospodárstva sú následne
upravené v desiatej časti zákona č. 223/2001 Z. z. Pokiaľ ide o práva a povinnosti
právnických osôb a fyzických osôb, tie môžeme diferencovať na všeobecné povinnosti
právnických osôb a fyzických osôb, povinnosti držiteľa odpadu, povinnosti pri preprave
nebezpečných odpadov na území Slovenskej republiky a povinnosti prevádzkovateľa
zariadenia na zhodnocovanie odpadov alebo zneškodňovanie odpadov. Nedostatkom je
chýbajúci mechanizmus na priebežné sledovanie skutočnej výšky účelovej finančnej rezervy
na uzatvorenie a následný monitoring skládok odpadov. Následne v ďalších častiach zákona
č. 223/2001 Z. z. sú ustanovené osobitné povinnosti, ktoré sa vzťahujú na jednotlivé subjekty
v závislosti od ich postavenia ako napr. výrobca a dovozca pneumatík pre motorové vozidlá,
výrobca batérií a akumulátorov, držiteľ použitých batérií a akumulátorov, spracovateľ starých
vozidiel atď.
Štvrtá časť zákona č. 223/2001 Z. z. je stručná, keďže cezhraničná preprava odpadov, dovoz
odpadov, vývoz odpadov a ich tranzit je podrobne upravený v nariadení Európskeho
parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 zo 14. júna 2006 o preprave odpadu.
V piatej časti zákona č. 223/2001 Z. z. je upravené nakladanie s určitými prúdmi odpadov,
a to s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, nebezpečnými odpadmi,
polychlórovanými bifenylmi, odpadmi z výroby oxidu titaničitého, stavebnými odpadmi
a odpadmi z demolácií, odpadovými olejmi, opotrebovanými pneumatikami, odpadmi
z viacvrstvových kombinovaných materiálov, kovovými obalmi, odpadmi z vybraných
druhov plastov a odpadmi z papiera a skla. Je potrebné uviesť, že prevažná úprava nakladania
s týmito prúdmi odpadov, najmä s poslednými piatimi, spočíva v registrácii a platení
príspevkov do Recyklačného fondu. Nedostatkom tejto časti je pretrvávajúca dvojkoľajnosť
povinností pri niektorých prúdoch odpadov vo vzťahu: Recyklačný fond - priama
zodpovednosť výrobcov. Nakladaniu s komunálnym odpadom je venovaný len jeden
paragraf, čo sa ukazuje ako nedostatočné. Ide o rozsiahlu a rôznorodú problematiku, ktorá sa
postupne rozširuje najmä v dôsledku zvýšených požiadaviek na triedený (separovaný) zber
zložiek komunálneho odpadu a na nové úlohy obcí pri jeho zabezpečovaní. Preto je potrebné
upraviť túto oblasť širšie a podrobnejšie.
Následne v šiestej, siedmej a ôsmej časti zákona č. 223/2001 Z. z. sú upravené batérie
a akumulátory, staré vozidlá a elektrozariadenia a elektroodpad. V týchto častiach, ktoré sú už
dnes upravené so zohľadnením princípu rozšírenej zodpovednosti výrobcov, sa neočakávajú
zásadné zmeny. Zmeny sa budú týkať najmä nových podmienok pôsobenia kolektívnych
organizácií.
Kolektívne nakladanie s odpadom je v zákone č. 223/2001 Z. z. výslovne upravené iba pre
kolektívne nakladanie s elektroodpadom napriek tomu, že v súčasnosti rezonuje požiadavka
umožniť vznik kolektívnych organizácií a kolektívne nakladania aj pre iné prúdy odpadov.
Zároveň je potrebné uviesť, že podmienky vzniku kolektívnych organizácií v oblasti
elektroodpadu sú v zákone č. 223/2001 Z. z. nastavené benevolentne, čo v praxi spôsobilo, že
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v súčasnosti v Slovenskej republike pôsobí 18 kolektívnych organizácií pre kolektívne
nakladanie s elektroodpadom, pričom ich reálny výkon činnosti je v niektorých prípadoch
sporný.
Aplikačná prax ukazuje, že podmienky vzniku týchto kolektívnych organizácií neboli
nastavené dôsledne, a teda bude potrebné do budúcna upraviť a nastaviť prísnejší režim ich
vzniku vrátane možnosti kontroly ich výkonu, ako aj podmienky ich zániku. V súčasnosti je
kolektívne nakladanie s odpadom upravené aj v zákone č. 119/2010 Z. z. o obaloch a o zmene
zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov. Aj keď ide o rôzne prúdy odpadov, ktoré majú svoje špecifiká, sú pri
kolektívnom nakladaní s nimi viaceré spoločné styčné body, ktoré bude potrebné upraviť
v novom zákone o odpadoch.
V deviatej časti je upravené postavenie a fungovanie Recyklačného fondu. V bode 1 Vývin
právnej úpravy sú uvedené dôvody vzniku Recyklačného fondu ako aj skutočnosť, že bol
kreovaný v čase, keď Slovenská republika nebola členom Európskej únie. Ako už bolo
uvedené, v dôsledku viacerých novelizácií zákona č. 223/2001 Z. z. sa v niektorých oblastiach
vytvorila duplicita právnych režimov, ktorá nie je ďalej udržateľná. Je to na jednej strane
ustanovená povinnosť platiť príspevky do Recyklačného fondu, ktorý nemá žiadnu
zodpovednosť za splnenie resp. nesplnenie ustanovených limitov zberu či zhodnocovania a na
strane druhej povinnosť výrobcov a dovozcov zabezpečiť zber a zhodnotenie odpadu s cieľom
splniť limity a dosiahnuť ciele stanovené Európskou úniou. Preto je potrebné novým
spôsobom upraviť zodpovednosť výrobcov a dovozcov bez existencie Recyklačného fondu.
Desiata časť zákona č. 223/2001 Z. z. upravuje kompetencie orgánov štátnej správy
odpadového hospodárstva a vydávanie odborných posudkov a odbornú posudkovú
spôsobilosť. Aplikačná prax však poukázala na určité nedostatky, a preto bude potrebné
upraviť niektoré ustanovenia vzťahujúce sa na zmenu a zrušenie osvedčenia o odbornej
posudkovej spôsobilosti, ako aj spôsob určovania spracovateľa odborného posudku.
Jedenásta časť zákona č. 223/2001 Z. z. upravujúca zodpovednosť za porušenie povinností
nereflektuje všetky zmeny, ktoré boli vykonané postupnými novelizáciami zákona č.
223/2001 Z. z., a tak za porušenie niektorých povinností absentujú sankcie, ktoré bude
potrebné doplniť. Zároveň bude potrebné odstrániť niektoré nejednoznačnosti pri výkone
štátneho dozoru.
Dvanásta časť upravuje prechodné a záverečné ustanovenia.
3. Súlad s právom Európskej únie
Oblasť odpadového hospodárstva je upravená v primárnom práve Európskej únie v Hlave XX
Životné prostredie Zmluvy o fungovaní Európskej únie ako aj v sekundárnom práve prijatom
do Lisabonskej zmluvy a prijatom po Lisabonskej zmluvy. Prehľad právnych predpisov
nakladania s odpadom v Európskej únii je uvedený v prílohe č. 2, ktorých postupná
transpozícia sa odrazila na počte noviel platného zákona o odpadoch. Uvedená oblasť je
obsiahnutá aj v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie, ktorá je v oblasti odpadového
hospodárstva pestrá, napr.:
 vec C-358/11: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Korkein hallintooikeus (Fínsko) 8. júla 2011 — Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen
liikenne ja infrastruktuuri-vastuualue,
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vec C-188/07: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 24. júna 2008 (návrh na
začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour de cassation – Francúzsko) –
Commune de Mesquer/Total France SA, Total International Ltd,
vec C-129/96 Inter –Environnement Wallonie ASBL,
trestná vec C-457/02 Antonio Niselli,
vec C-9/00 Palin Granit Oy,
vec C-419/97 ARCO Chemie Nederland Ltd,
vec C-263/05 Európska komisia proti Talianskej republike

V záujme dosiahnutia úplného súladu s právom Európskej únie bude potrebné vzhľadom na
doručené odôvodnené stanovisko Európskej komisie – porušenie č. 2012/2062 vykonať
novelizáciu zákona o odpadoch z dôvodu nevyhovujúcej transpozície smernice Európskeho
parlamentu a Rady 2006/66/ES zo 6. septembra 2006 o batériách a akumulátoroch
a použitých batériách a akumulátoroch a z dôvodu transpozície smernice Európskeho
parlamentu a Rady 2012/19/EÚ zo 4. júla 2012 o odpade z elektrických a elektronických
zariadení (transpozičný termín do 14.02.2014). Vykonané úpravy sa následne premietnu do
textu návrhu nového zákona o odpadoch.
4. Princípy a ciele odpadového hospodárstva
V odpadovom hospodárstve so záväznosťou poradia priorít a s cieľom predchádzania alebo
znižovania nepriaznivých vplyvov vzniku odpadu a nakladania s odpadom a znižovania
celkových vplyvov využívania zdrojov a zvyšovaním efektívnosti takéhoto využívania sa
uplatňuje táto hierarchia odpadového hospodárstva:
1)
2)
3)
4)
5)

predchádzanie vzniku odpadu,
príprava na opätovné použitie,
recyklácia,
iné zhodnocovanie, napríklad energetické zhodnocovanie,
zneškodňovanie.

Popri dodržiavaní hierarchie odpadového hospodárstva sa aj naďalej uplatňuje princíp
znečisťovateľ platí, ktorý je dopĺňaný princípom rozšírenej zodpovednosti výrobcov
a dovozcov a s cieľom posilniť opätovné využívanie a predchádzanie vzniku odpadu, jeho
recykláciu a iné zhodnocovanie. Na zabezpečenie tohto princípu môžu členské štáty prijať
legislatívne alebo nelegislatívne opatrenia, aby zabezpečili, že každá fyzická alebo právnická
osoba, ktorá v rámci svojej profesionálnej činnosti vyvíja, vyrába, spracúva, upravuje alebo
dováža výrobky (výrobca výrobkov) má rozšírenú zodpovednosť výrobcu. Takéto opatrenia
môžu zahŕňať prijatie vrátených výrobkov a odpadu, ktorý zostane po použití týchto
výrobkov, ako aj nasledujúce nakladanie s odpadom a finančnú zodpovednosť za takéto
činnosti. Ďalej môžu zahŕňať zavedenie povinnosti uverejňovať informácie týkajúce sa
rozsahu, v akom je daný výrobok opätovne použiteľný a recyklovateľný. Je potrebné dodať,
že rozšírenú zodpovednosť výrobcov a dovozcov treba chápať aj vo väzbe na uplatňovanie
životného cyklu výrobku, a teda zahŕňa aj opatrenia na podporu dizajnu výrobkov, ktorý
zníži ich environmentálne vplyvy a vznik odpadu počas výroby a nasledujúceho použitia
výrobkov a na zabezpečenie toho, že zhodnocovanie a zneškodňovanie výrobkov, ktoré sa
stali odpadom, sa uskutočňuje v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva a s ohľadom
na ochranu zdravia ľudí a životného prostredia.
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Pokiaľ ide o ciele, ktoré sa majú v odpadovom hospodárstve dosiahnuť, tie sú primárne dané
Európskou úniou a je na členskom štáte, aby vhodnými opatreniami ustanovené ciele splnil.
Slovenská republika má ciele ustanovené jednak vo vnútroštátnych predpisoch, ale aj
v Programe odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2011-2015 (ďalej len
„POH SR 2011-2015“), ktoré sa odvíjajú od cieľov stanovených Európskou úniou.
Základné ciele, ktorých splnenie sa od Slovenskej republiky ako členského štátu vyžaduje, sú
nasledovné:








dosiahnuť, aby množstvo elektroodpadu z domácností odovzdaného do systému
spätného odberu a oddeleného zberu dosiahlo v priemere aspoň štyri kilogramy na
jedného obyvateľa za rok. Uvedený cieľ bude modifikovaný vzhľadom na smernicu
Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ zo 4. júla 2012 o odpade z elektrických
a elektronických zariadení , ktorá v tejto oblasti zavádza nové ciele zberu, a to od 14.
augusta 2016 minimálny podiel zberu má predstavovať viac ako 40 %, pričom tento
podiel sa vypočítava na základe celkovej hmotnosti vyzbieraného elektroodpadu v
danom roku a vyjadruje ako percentuálny podiel priemernej hmotnosti elektrických
a elektronických zariadení uvedených na trh v troch predchádzajúcich rokoch
v Slovenskej republike. Od 14. augusta 2021 predstavuje minimálny podiel zberu,
ktorý sa má každoročne dosiahnuť, 65 % priemernej hmotnosti elektrických
a elektronických zariadení uvedených na trh v predchádzajúcich troch rokoch alebo 85
% elektroodpadu vyprodukovaného na území Slovenskej republiky. Do 31. decembra
2015 sa naďalej uplatňuje podiel oddeleného zberu elektroodpadov zo súkromných
domácností priemerne aspoň 4 kilogramy na obyvateľa na rok alebo vo výške
rovnajúcej sa hmotnosti elektroodpadu, ktorý sa vyzbieral v uvedenom členskom štáte
v priemere v predchádzajúcich troch rokoch, podľa toho, ktorá hodnota je vyššia,
v oblasti nakladania s použitými prenosnými batériami a akumulátormi dosiahnuť
zberový podiel najmenej 45 % do 26. septembra 2016,
do roku 2020 zvýšiť prípravu na opätovné použitie a recykláciu komunálnych
odpadov ako papier, kov, plasty a sklo najmenej na 50 % hmotnosti vzniknutých
odpadov,
do konca roku 2013 znížiť množstvo skládkovaných biologicky rozložiteľných
komunálnych odpadov na 50 % z celkového množstva (hmotnosti) biologicky
rozložiteľných komunálnych odpadov vzniknutých v roku 1995 a do konca roku 2020
znížiť množstvo skládkovaných biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov na
35 % z celkového množstva (hmotnosti) biologicky rozložiteľných komunálnych
odpadov vzniknutých v roku 1995,
do roku 2020 zvýšiť prípravu na opätovné použitie, recykláciu a zhodnotenie
stavebného a demolačného odpadu vrátane zasypávacích prác ako náhrady za iné
materiály najmenej na 70 % hmotnosti vzniknutého odpadu; tento cieľ sa uplatní na
odpady uvedené v skupine číslo 17 Katalógu odpadov, okrem nebezpečných odpadov
a odpadu pod katalógovým číslom 17 05 04.

Viaceré opatrenia v POH SR 2011-2015, ktoré majú napomôcť k dosiahnutiu cieľa, majú ako
termín plnenia uvedený nový zákon o odpadoch, pričom z textu tohto strategického
dokumentu je možné vyvodiť cieľ a smerovanie odpadového hospodárstva. Odpadové
hospodárstvo by vo svojom budúcom vývoji malo smerovať k dôslednejšiemu dodržiavaniu
hierarchie odpadového hospodárstva, k predchádzaniu vzniku odpadov a obmedzovaniu ich
množstva. Pri budovaní a prevádzkovaní zariadení na nakladanie s odpadmi uprednostňovať
moderné a perspektívne technológie, ktoré spĺňajú požiadavky najlepších dostupných techník
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a najlepších environmentálnych postupov. Strategickým cieľom odpadového hospodárstva
Slovenskej republiky je odklonenie odpadov od skládkovania alebo aspoň minimalizácia
množstva odpadov ukladaných na skládky.
B. Navrhovaná úprava
Vstup Slovenskej republiky do Európskej únie predpokladá nielen harmonizáciu právnych
predpisov s legislatívou Európskej únie, ale vyžaduje aj vytvorenie porovnateľných
podmienok a právneho prostredia pre prispôsobenie sa územia Slovenskej republiky
meniacim sa požiadavkám na jeho ďalší rozvoj a schopnosť uspieť v súťaži s inými štátmi
(resp. ich regiónmi) po začlenení do spoločného európskeho trhu s voľným pohybom tovaru,
služieb, kapitálu a osôb.
Hlavným cieľom všeobecne akceptovaným v rozvinutých krajinách Európskej únie je
uplatnením princípov trvalo udržateľného rozvoja zabezpečiť vyvážený a harmonický
ekonomický rozvoj, sociálnu súdržnosť, ochranu životného prostredia a ekologickú stability
územia.
Nová právna úprava musí preto vytvoriť štandardné podmienky (z pohľadu rozvinutých krajín
Európskej únie) pre uskutočňovanie zmien v prostredí, umožňujúce rozvoj a realizáciu aktivít
v odpadovom hospodárstve a súčasne vytvárať podmienky pre právnu istotu, porovnateľnú
s podmienkami v ostatných členských štátoch Európskej únie.
Navrhuje sa zachovanie stavu, že zákon o odpadoch bude predstavovať všeobecný právny
predpis v odpadovom hospodárstve, ktorý bude upravovať nakladanie s odpadmi s tým, že
niektoré prúdy odpadov budú upravené podrobnejšie, pričom obaly a odpady z obalov aj
naďalej budú upravené v osobitnom právnom predpise.
1. Smerovanie nového zákona
Strategickým cieľom nového zákona o odpadoch bude zníženie množstva odpadov, ktoré sa
zneškodňujú skládkovaním. Okrem toho je potrebné podrobnejšie upraviť a zamerať sa na
predchádzanie vzniku odpadu, ktoré je v hierarchii odpadového hospodárstva na prvom
mieste a ktorému sa venuje čoraz väčšia pozornosť v odpadovom hospodárstve a snažiť sa
minimalizovať negatívne vplyvy vzniku a nakladania s odpadom na životné prostredie
a zdravie ľudí.
Je však vhodné uviesť, že problematika predchádzania vzniku odpadu nie je výlučne
problematikou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ale celého
hospodárstva počnúc výrobou výrobkov a zohľadňujúc ich celý životný cyklus. Súčasne bude
potrebné dôsledné uplatňovanie hierarchie odpadového hospodárstva ako aj zvýraznenie jej
významu a jej rešpektovanie.
Taktiež je potrebné upraviť, aby sa rozšírená zodpovednosť výrobcov a dovozcov premietla
dôsledne aj na komunálnu úroveň. Rozšírená zodpovednosť výrobcov sa bude uplatňovať
štandardným spôsobom obvyklým v iných členských štátoch Európskej únie, pričom dôjde
k odstráneniu doterajšej dvojkoľajnosti s pôsobením Recyklačného fondu.
2. Štruktúra a tézy nového zákona
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2.1 Úvodná časť
Nový zákon bude vychádzať a plne rešpektovať hierarchiu odpadového hospodárstva
Nepredpokladajú sa zásadné zmeny oproti úvodným ustanoveniam platného zákona č.
223/2001 Z. z., naďalej v nej bude upravená pôsobnosť zákona, základné definície, hierarchia
odpadového hospodárstva a ciele. Zvážia sa možné prípady odklonu od hierarchie
odpadového hospodárstva (napr. podpora energetického zhodnocovania odpadov).
V základných definíciách však bude upravená definícia komunálneho odpadu, kde dôjde
k vyňatiu odpadu zo zelene od právnických osôb z povinností obcí a tým aj z miestneho
poplatku, čím zostane zodpovednosť na právnických osobách.
2.2 Programové dokumenty
Naďalej sa zachovajú programy odpadového hospodárstva a program predchádzania vzniku
odpadu ako aj okruh subjektov, ktoré sú povinné ho vypracovávať. Zmenu je však možné
očakávať v programoch obcí, kde by sa ustanovila povinnosť vypracovať tento program iba
pre obce s počtom obyvateľov nad 5 000 s tým, že menšie obce sú oprávnené, nie však
povinné, tento program vypracovať. Zostanú zachované programy pôvodcov odpadov, ale
s cieľom zníženia administratívnej náročnosti dôjde k zjednodušeniu ich obsahu a zároveň
bude upravený schvaľovací proces programov pôvodcov s celoslovenskou pôsobnosťou.
2.3 Pôsobnosť orgánov štátnej správy
Neočakávajú sa zásadné zmeny v okruhu subjektov a činností, ktoré podliehajú udeľovaniu
súhlasov. Pokiaľ však ide o dĺžku platnosti súhlasov navrhuje sa právnickým osobám
a fyzickým osobám podnikateľom registrovaných v systéme EMAS bolo možné zo zákona
udeliť súhlas s platnosťou aj na dlhšiu dobu.
Inštitút autorizácie sa bude uplatňovať v dvoch oblastiach, a teda budú dva typy autorizácie:



na nakladanie s vybranými prúdmi odpadov, kde sa bude vychádzať z doterajšieho
rozsahu (batérie a akumulátory, odpadové oleje, staré vozidlá a odpady z elektrických
a elektronických zariadení);
na činnosť kolektívnej organizácie. V tomto prípade ide o novú požiadavku, a to
autorizovať kolektívne organizácie
zabezpečujúce plnenie povinností v rámci
rozšírenej zodpovednosti výrobcov a dovozcov (obaly, elektrozariadenia, batérie
a akumulátory), vrátane dobrovoľných systémov pre vozidlá, pneumatiky, prípadne
ďalšie.

Oba druhy autorizácie bude udeľovať Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
formou rozhodnutia v správnom konaní.
O zmene prípadov, pri ktorých sa vyžaduje vyjadrenie orgánu štátnej správy odpadového
hospodárstva sa neuvažuje s výnimkou vedľajšieho produktu. Pokiaľ ide o oblasť registrácie,
navrhuje sa rozšírenie registrácie pre štandardizované zberné dvory, v prípadoch, v ktorých sa
na ich prevádzku nevyžaduje súhlas orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva.
Absencia súhlasu neznamená, že takýto zberný dvor nemusí spĺňať ďalšie podmienky
ustanovené zákonom.
2.4 Recyklačný fond a nový systém zodpovednosti za triedený zber ustanovených
zložiek komunálneho odpadu
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Zákon ustanoví podmienky zrušenia Recyklačného fondu. Ukončenie jeho činnosti bude
prebiehať postupne, pričom bude stanovený termín zastavenia platieb výrobcov a dovozcov
do Recyklačného fondu, v závislosti na reálnom fungovaní kolektívnych organizácií pre
jednotlivé druhy odpadov. Upraví sa režim vyčerpania zvyšných finančných prostriedkov
z Recyklačného fondu, ktoré budú primárne orientované na podporu zberu a recyklácie
odpadov z jednotlivých komodít ustanovených výrobkov, podporu triedeného zberu
komunálnych odpadov, budovanie nového informačného systému a podporu združovania obcí
za účelom podpory zberu odpadov z jednotlivých komodít.
Dáta a informácie sústredené v Recyklačnom fonde prejdú do informačného systému
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, tak aby ich bolo možné v prípade
potreby operatívne použiť. Počas ustanoveného prechodného obdobia bude prebiehať proces
autorizácie kolektívnych organizácií, ktoré následne po uplynutí prechodného obdobia budú
v súčinnosti s obcami, zberovými spoločnosťami a spracovateľmi odpadov zabezpečovať
triedený zber komunálnych odpadov pre ustanovené zložky komunálnych odpadov.
2.5 Rozšírená zodpovednosť výrobcov
Nový zákon bude plne rešpektovať princíp rozšírenej zodpovednosti výrobcov a dovozcov
definovaný legislatívou Európskej únie, pričom sa nepočíta s uplatnením rozšírenej
zodpovednosti výrobcov nad rámec vyplývajúci zo smerníc Európskej únie. Rozšírená
zodpovednosť sa bude uplatňovať na výrobcov resp. dovozcov elektrozariadení, batérií
a akumulátorov, vozidiel a obalov. Plnenie povinností bude výrobca zabezpečovať na základe
vlastného rozhodnutia buď sám (individuálne, prostredníctvom zmluvného partnera) alebo
prostredníctvom kolektívnych organizácií (kolektívne). Vytvorenie kolektívnych organizácií
bude zákon výslovne ustanovovať v prípade elektroodpadov, použitých batérií
a akumulátorov a odpadov z obalov. Pre výrobcov a dovozcov vozidiel bude vytvorenie
kolektívnej organizácie dobrovoľné a zákon zároveň umožní dobrovoľné vytvorenie
kolektívnych organizácií aj pri ďalších komoditách, ak sa tak výrobcovia týchto komodít
rozhodnú (napr. pre opotrebované pneumatiky). Podmienkou pre činnosť kolektívnej
organizácie aj dobrovoľnej bude získanie autorizácie.
2.6 Podmienky udelenia autorizácie kolektívnym organizáciám
Pre zlepšenie a sprehľadnenie systému fungovania činnosti kolektívnych organizácií, ako aj
pre zabezpečenie rovnakých podmienok fungovania týchto organizácií, bude zavedená ich
povinná autorizácia. Autorizácia musí taktiež zabezpečiť spoločné pokrytie celého územia
Slovenskej republiky, resp. stanovený podiel pre jednotlivú kolektívnu organizáciu ako aj
zabezpečiť nakladanie s celkovým množstvom vyzbieraného a vytriedeného odpadu.
Autorizácia bude udeľovaná na dobu určitú (najviac na 10 rokov), pričom jej získanie bude
podmienené splnením stanovených podmienok.
Všeobecne bude platiť pravidlo, že kolektívne organizácie v oblasti odpadov z elektrických
a elektronických zariadení a použitých batérií a akumulátorov budú fungovať na princípe
fyzickej zodpovednosti a kolektívne organizácie v oblasti obalových komodít budú fungovať
na princípe finančnej zodpovednosti.
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Podmienky autorizácie budú rozdelené na „spoločné“ pre všetky kolektívne organizácie a
„špecifické“, ktoré sa budú líšiť podľa jednotlivých prúdov odpadov. V obidvoch prípadoch
sa bude uplatňovať pravidlo „znečisťovateľ platí“
Medzi spoločné podmienky udelenia autorizácie budú patriť najmä:
Kolektívna organizácia môže byť založená iba povinnými osobami (výrobcovia, dovozcovia),
bez majetkového alebo personálneho prepojenia na samosprávu, zberové spoločnosti a
recyklátorov. Kolektívna organizácia musí mať sídlo na území Slovenskej republiky a musí
byť právnickou osobou. Právna forma kolektívnej organizácie nebude rozhodujúca, ale zisk
získaný činnosťou kolektívnej organizácie bude môcť byť použitý výhradne len na plnenie jej
úloh. Taktiež bude potrebné splniť povinnosť prispievať na propagáciu a organizáciu
triedeného zberu.
Ďalšou z podmienok autorizácie kolektívnej organizácie bude preukázanie dostatočných
personálnych, finančných a materiálových kapacít na zabezpečovanie úloh kolektívnej
organizácie počas celého obdobia udelenej autorizácie ako aj preukázanie potrebnej výšky
finančných prostriedkov na zabezpečenie splnenia povinností kolektívnej organizácie
v prípade ukončenia jej činnosti. Požadovaná bude taktiež zmluvne zabezpečená povinnosť
postarať sa o celkové množstvo vytriedených zložiek komunálneho odpadu v zazmluvnených
obciach.
K špecifickým podmienkam udelenia autorizácie bude patriť preukázanie územného pokrytia
Slovenskej republiky, v prípade odpadov z obalov min. 15 % územia Slovenskej republiky
a v prípade odpadov z elektrických a elektronických zariadení a použitých batérií
a akumulátorov 100% pokrytie územia Slovenskej republiky do úrovne okresu. Konkrétne
podmienky udelenia autorizácie budú upravené v paragrafovom znení zákona.
Ustanoví sa prechodné obdobie, v rámci ktorého budú mať existujúce kolektívne organizácie
a oprávnené organizácie čas prispôsobiť sa zmenám.
2.7 Nakladanie s komunálnymi odpadmi
Komunálnym odpadom bude v novom zákone venovaná väčšia pozornosť, a to jednak ich
vyčlenením do samostatnej časti zákona, ale aj z hľadiska obsahu tejto časti, keďže
bude rozsiahlejšia a premietne sa do nej aj rozšírená zodpovednosť výrobcov a dovozcov pre
niektoré komodity.
Cieľom v nakladaní s komunálnymi odpadmi je neustále zvyšovanie jednak počtu zložiek
vytriedených z komunálneho odpadu ako aj množstvo vytriedených komunálnych odpadov
s cieľom postupného znižovania množstva zmesového komunálneho odpadu
zneškodňovaného na skládkach odpadov.
Upravia sa podmienky zabezpečovania povinného triedeného zberu ustanovených zložiek
komunálneho odpadu. Zodpovednosť za nakladanie s vytriedenými zložkami komunálneho
odpadu vrátane finančnej zodpovednosti budú mať výrobcovia príslušných výrobkov, ktorí
túto povinnosť plnia vo vzťahu ku komunálnemu odpadu prostredníctvom kolektívnych
organizácií. Pokiaľ však ide o zložku biologicky rozložiteľný komunálny odpad,
zodpovednosť za nakladanie s touto zložkou vrátane finančnej ostáva na obci.

11

Autorizované kolektívne organizácie na odpady z obalov (papier, kovy, plasty, sklo) budú
povinné uzavrieť zmluvu s každou obcou, ktorá o to požiada. Pri zbere elektroodpadu
z domácností a použitých batérií a akumulátorov bude kolektívna organizácia povinná
uzatvoriť zmluvu s obcou a obec bude povinná na základe tejto zmluvy umožniť jej zber na
svojom území, na náklady tejto organizácie.
Za zber a ďalšie nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom bude naďalej zodpovedať
obec, ktorá na tento účel bude oprávnená vyberať miestny poplatok za komunálny odpad
a drobný stavebný odpad (ďalej len „miestny poplatok“) od pôvodcu komunálneho odpadu,
t.j. od občana.
Zákon bude podporovať združovanie obcí za účelom efektívnejšieho a ľahšieho plnenia úloh
v odpadovom hospodárstve vrátane budovania spoločných zberných dvorov.
Pozornosť v zákone bude venovaná aj tým zložkám komunálnych odpadov, nakladanie
s ktorými nebude pokryté zodpovednosťou výrobcov a dovozcov ako napr. opotrebované
pneumatiky od občana ako súčasť objemného komunálneho odpadu a ich ukladanie na
vymedzené miesta napr. na zberné dvory prípadne ich odovzdanie do servisov.
Zostáva zachovaná povinnosť obce zabezpečiť minimálne dvakrát do roka zber objemného
komunálneho odpadu (napr. nábytok, objemný textilný odpad ako koberce), odpadu
s obsahom škodlivín a drobného stavebného odpadu. Obec bude naďalej povinná umožniť
fyzickej osobe (nepodnikateľovi) odovzdať na určené miesta drobný stavebný odpad
(v rozsahu do 1m3 na osobu za rok), čo je zahrnuté do miestneho poplatku.
Zákon konkrétne zadefinuje pojem „zberný dvor“ a určí základné podmienky jeho prevádzky
a jeho úlohu v systéme triedeného zberu komunálnych odpadov, pričom bude preferovaný
vznik a prevádzka jedného zberného dvora pre viaceré obce. Pričom bude preferovaný vznik
a prevádzka jedného zberného dvora pre viaceré obce tam, kde to bude vzhľadom na
vzdialenosť obcí a počet obyvateľov účelnejšie a ekonomicky efektívne.
Obciam sa umožní rozhodnúť sa, či náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad
zahrnú do miestneho poplatku alebo priamy pôvodca komunálneho odpadu (občan) bude
povinný osobitne mimo rámca miestneho poplatku uhradiť obci náklady na zakúpenie nádoby
na zmesový komunálny odpad s cieľom, aby sa zvýšila zodpovednosť priameho pôvodcu
komunálneho odpadu (občana) za zbernú nádobu.
Model miestneho poplatku sa nastaví tak, aby z neho vyplývala podpora triedeného zberu
komunálnych odpadov.
2.8 Povinnosti právnických osôb a fyzických osôb
Nenavrhuje sa zásadná zmena obsahu povinností právnických a fyzických osôb oproti stavu
platnému v súčasnosti.
Ak sa nezistí osoba zodpovedná za uloženie odpadu v rozpore so zákonom a takýto opustený
odpad sa bude zneškodňovať skládkovaním, za jeho uloženie na skládke sa nebude platiť
poplatok za uloženie odpadov podľa zákona č. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie
odpadov v znení neskorších predpisov, a teda okresný úrad a obec nebudú povinné
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prevádzkovateľovi skládky odpadov uhradiť poplatok za uloženie odpadov na skládke
odpadov.
V oblasti opusteného odpadu sa doplnia kompetencie pre Policajný zbor Slovenskej
republiky, a to možnosť prejednávať priestupky vo veciach nezákonne uloženého odpadu
a oprávnenie uložiť blokovú pokutu. Zároveň sa posilní súčinnosť s Policajným zborom
Slovenskej republiky pri prešetrovaní okolností nezákonného umiestnenia odpadu a zisťovaní
zodpovednej osoby.
Povinnosť prevádzkovateľa skládky odpadov vytvárať finančnú účelovú rezervu sa doplní
podmienkami resp. povinnosťami, ktorých účelom bude zvýšiť kontrolu a dodržiavanie tejto
povinnosti napr. povinnosť prekladať potvrdenie o vklade finančných prostriedkov na účel
tvorby finančnej rezervy.
2.9 Zákazy
Zákazy uvedené v platnom zákone o odpadoch zostanú zachované, súčasne sa však doplnia
nové, pričom sa nedá vylúčiť, že v dôsledku doplnenia nových zákazov nevznikne potreba
formulačnej úpravy už zavedených. Doplní sa zákaz:





zhodnocovať odpady zo zdravotníckej starostlivosti a veterinárnej starostlivosti, pričom
autoklávy majú slúžiť alebo využívať sa iba na čas prepravy týchto odpadov do spaľovne
odpadov, ktorá je jediným možným koncovým zariadením pre tento prúd odpadu;
zneškodňovať odpady zo zdravotníckej starostlivosti a veterinárnej starostlivosti inak ako
spaľovaním,
výkupu odpadu z farebných kovov a iného kovového odpadu od fyzickej osoby –
nepodnikateľa,
skládkovať tie zložky komunálneho odpadu, pre ktoré je obec povinná zaviesť triedený
zber komunálnych odpadov, t. j. vytriedené zložky papier, plasty, sklo a kovy.
2.10 Cezhraničná preprava

Oblasť cezhraničnej prepravy zostáva bez zásadných zmien, platí nariadenie Európskeho
parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 zo 14. júna 2006 o preprave odpadu. V zákone budú
spresnené podmienky na uplatnenie námietky k preprave odpadu. Nový zákon v oblasti
cezhraničnej prepravy odpadov nepôjde nad rámec legislatívy Európskej únie.
2.11 Nakladanie so špecifickými prúdmi odpadov (PCB, nebezpečné odpady...)
Uvedená oblasť zostáva bez zásadných zmien, s cieľom zachovať zodpovednosť výrobcov
a dovozcov za komodity, za ktoré sa doteraz platil poplatok do Recyklačného fondu
a nedotýka sa ich rozšírená zodpovednosť výrobcov a dovozcov zavedená osobitnými
smernicami. Vzhľadom na zrušenie Recyklačného fondu bude potrebné upraviť ustanovenia
o nakladaní s týmito odpadmi, a to doteraz ustanovenú povinnosť platiť do Recyklačného
fondu nahradiť povinnosťou zabezpečiť zber a spracovanie, a to individuálne alebo
prostredníctvom kolektívnej organizácie. Pri pneumatikách a olejoch bude zavedená
povinnosť registrácie výrobcov a dovozcov týchto výrobkov aj po zrušení Recyklačného
fondu, pričom tieto osoby budú mať povinnosť registrovať sa na Ministerstve životného
prostredia Slovenskej republiky. Pri opotrebovaných pneumatikách budú podporované
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dobrovoľné systémy ich zberu, nakoľko opotrebovaná pneumatika je buď v polohe
objemného komunálneho odpadu a nakladanie s ním by mala zabezpečovať obec, alebo občan
by mal opotrebované pneumatiky odovzdávať priamo do servisov. Pre biologický
rozložiteľný komunálny odpad a stavebný a demolačný odpad budú nastavené podmienky
nakladania s nimi tak, aby boli dosiahnuté ciele stanovené legislatívou Európskej únie
(smernica č. 2008/98/ES a smernica č. 1999/31/ES). Pre biologický odpad budú nastavené
podmienky nakladania s ním tak, aby boli splnené podmienky rámcovej smernice o odpade.

2.12 Informačný systém
Zákon ustanoví vytvorenie elektronického informačného systému odpadového hospodárstva
Slovenskej republiky. Jeho súčasťou bude informačný systém plnenia ohlasovacích
povinností, ktorý vytvorí pre dotknuté subjekty možnosť plniť ohlasovacie povinnosti
vyplývajúce z legislatívy v oblasti odpadového hospodárstva elektronicky. Informačný systém
bude obsahovať:









rozhodnutia orgánov štátnej správy v odpadovom hospodárstve,
údaje o vzniku a nakladaní s odpadmi vrátane údajov o preprave odpadov
a cezhraničnej preprave,
údaje o množstvách zhodnotených a zneškodnených odpadov,
údaje o množstvách ustanovených výrobkov uvedených na trh (rozšírená
zodpovednosť výrobcov, dobrovoľné dohody),
údaje o plnení cieľov odpadového hospodárstva,
programy odpadového hospodárstva, programy predchádzania vzniku odpadov
a programy prevencie vzniku odpadov z obalov,
registre,
usmernenia, metodické pomôcky.

Používateľmi systému budú povinné osoby (individuálne alebo prostredníctvom kolektívnych
systémov), osoby oprávnené na nakladanie s odpadom, samospráva, orgány štátnej správy
v odpadovom hospodárstve, Štatistický úrad Slovenskej republiky a Policajný zbor Slovenskej
republiky predovšetkým pri zabezpečovaní súčinnosti pri odhlasovaní starých vozidiel z evidencie.
Správcom systému bude Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky. Systém bude slúžiť
na zabezpečenie plnenia povinností vyplývajúcich z legislatívy Európskej únie, najmä pri zabezpečení
zodpovednosti za nakladanie s odpadmi, vydávania povolení a registrácií, kontroly a plnenia
reportingových povinností Slovenskej republiky v oblasti odpadov a odpadového hospodárstva
v celom rozsahu.

2.13 Posudky
Aplikačná prax poukázala na určité nedostatky v tejto oblasti a preto bude potrebné upraviť
niektoré ustanovenia zákona. Spracovateľa odborného posudku bude určovať Ministerstvo
životného prostredia Slovenskej republiky. Budú upravené ustanovenia zákona vzťahujúce sa
na zmenu a zrušenie osvedčenia o odbornej posudkovej spôsobilosti
2.14 Výkon činnosti orgánov štátnej správy
Zákon upraví povinnosti a kompetencie štátnej správy ako aj výkon štátneho dozoru napr.:
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zjednotenie výkonu činnosti štátnej správy v odpadovom hospodárstve,
odstránenie nejednoznačnosti ustanovení pri výkone štátneho dozoru, tak aby časť
postupu upravil zákon o odpadoch (podľa potrieb odpadového hospodárstva),
povinnosti kontrolovaného subjektu pri výkone štátneho dozoru,
zjednotenie kompetencií s inými orgánmi štátneho dozoru v rámci rezortu
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky a aj mimo neho (inšpekcia
práce),
zaručenie ochrany osoby vykonávajúcej štátny dozor.

2.15 Sankcie
Výšky pokút a ich ukladanie, opatrenia na nápravu
Budú stanovené dolné hranice pokút, s rozlíšením podľa charakteru deliktu (závažný, menej
závažný, administratívny, iný) a druhu deliktu (výkon, činnosť, nakladanie s nebezpečnými
odpadmi, iný). Taktiež budú upravené postupy pri ukladaní pokút a pri ukladaní opatrení na
ich nápravu (taxatívne ukladanie pokút a následne možnosť uloženia opatrení na nápravu).
Budú upravené dôvody pre stanovenie výšky pokuty (zjednotenie v rámci rezortu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky).
2.16 Súvisiace zmeny v iných predpisoch:
1. Novela zákona č. 119/2010 Z.z. o obaloch a o zmene zákona č. 223/2001 Z. z. o
odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Vzhľadom na rozšírenie povinností kolektívnych organizácií pri zabezpečovaní triedeného
zberu štyroch zložiek komunálnych odpadov bude potrebné vstúpiť do zákona o obaloch –
premietnutie princípu rozšírenej zodpovednosti výrobcov,
2. Novela zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
V dôsledku zmien v oblasti nakladania s komunálnym odpadom bude potrebné vstúpiť aj do
podmienok pre výpočet miestneho poplatku za komunálne odpady
3. Rámcová predstava o zmenách vo vykonávacích predpisoch
Zrušením starého zákona o odpadoch sa musia zrušiť aj všetky vykonávacie predpisy a musia
sa vydať nanovo, s aktualizovaným obsahom.
4. Novela zákona č. 17/2004 Z. z. o poplatkoch v znení zákona č. 587/2004 Z. z.
Bude potrebné prehodnotiť výšku poplatkov za zneškodňovanie odpadov a oslobodenie pre
okresné úrady a obce, ak ide o zneškodnenie opusteného odpadu skládkovaním
5. Novela zákona č. 587/2004 Z. z. o environmentálnom fonde a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zmeny v uvedenom zákone budú potrebné z dôvodu úpravy režimu zodpovednosti za
nakladanie s opusteným odpadom, ak sa nezistí zodpovedná osoba a za jeho ďalšie nakladanie
bude niesť zodpovednosť príslušný okresný úrad v súčinnosti s Environmentálnym fondom.
V zákone bude potrebné ustanoviť podmienky financovania opusteného odpadu.
6. Novela zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších
predpisov
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V zákone o správnych poplatkoch bude potrebné vykonať úpravy z dôvodu zavádzania
nových autorizácií pre kolektívne organizácie ako aj z dôvodu vydávania nových súhlasov a
súhlasov, ktoré doteraz neboli spoplatnené.
Príloha č. 1
Prehľad slovenských právnych predpisov súvisiacich s odpadovým hospodárstvom
Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
Zákon č. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov v znení v znení zákona č. 587/2004
Z. z.
Zákon č. 127/2006 Z. z. o perzistentných organických látkach a o zmene a doplnení zákona č.
223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov v znení zákona č. 515/2008 Z. z.
Zákon č. 119/2010 Z. z. o obaloch a o zmene zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 153/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú záväzné
limity a termíny pre rozsah opätovného použitia častí starých vozidiel, zhodnocovania
odpadov zo spracovania starých vozidiel a ich recyklácie
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 388/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú limity pre
zhodnotenie elektroodpadu a pre opätovné použitie a recykláciu komponentov, materiálov
a látok v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 206/2010 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 66/2007 Z. z. o prístavných zberných zariadeniach
na lodný odpad a na zvyšky nákladu v znení nariadenia č. 167/2009 Z. z.
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 283/2001 Z. z o vykonaní
niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 284/2001 Z. z, ktorou sa
ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 125/2004 Z. z., ktorou sa
ustanovujú podrobnosti o spracúvaní starých vozidiel a o niektorých požiadavkách na výrobu
vozidiel v znení neskorších predpisov
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 126/2004 Z. z.
autorizácii, o vydávaní odborných posudkov vo veciach odpadov, o ustanovení osôb
oprávnených na vydanie posudkov a o overovaní odbornej spôsobilosti týchto osôb v znení
neskorších predpisov
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 127/2004 Z. z o sadzbách
pre výpočet príspevkov do Recyklačného fondu, o zozname výrobkov, materiálov a zariadení,
za ktoré sa platí príspevok do Recyklačného fondu, a o podrobnostiach o obsahu žiadosti
o poskytnutie prostriedkov z Recyklačného fondu v znení vyhlášky č. 359/2005 Z. z.
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 135/2004 Z. z.
o dekontaminácii zariadení s obsahom polychlórovaných bifenylov
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Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 315/2010 Z. z.
o nakladaní s elektrozariadeniami a s elektroopadom v znení vyhlášky č. 51/2011 Z. z.
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 91/2011 Z. z. o vykonaní
niektorých ustanovení zákona o obaloch
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 81/2011 Z. z.
o zálohovaní obalov na nápoje
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 255/2010 Z. z., ktorou sa
vykonáva zákon o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 60/1995 Z. z. o pristúpení
Slovenskej republiky k Bazilejskému dohovoru o riadení pohybov nebezpečných odpadov
cez hranice štátov a ich zneškodňovaní.
Oznámenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 75/2002 Z. z. o vydaní
výnosu č. 1/2002, ktorým sa ustanovujú jednotné metódy analytickej kontroly odpadov
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 593/2004 Z. z. o uzavretí
Štokholmského dohovoru o perzistentných organických látkach

Súvisiace predpisy:
Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
Zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov
Zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení zákona č. 318/2012 Z. z.
Zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Príloha č. 2
Prehľad právnych predpisov nakladania s odpadom v Európskej únii
Z hľadiska právnej formy tvoria právo odpadového hospodárstva Európskej únie nariadenia
(Rady, Komisie alebo Európskeho parlamentu a Rady), smernice (Rady alebo Európskeho
parlamentu a Rady) a rozhodnutia (Komisie alebo Rady).
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o
zrušení určitých smerníc (Ú. v. EÚ L 312, 22.11.2008).
Rozhodnutie Komisie 2011/753/EÚ z 18. novembra 2011 , ktorým sa ustanovujú pravidlá
a metódy výpočtu na overenie plnenia cieľov stanovených v článku 11 ods. 2 smernice
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Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES [oznámené pod číslom K(2011) 8165] (Ú. v. EÚ L
310, 25.11.2011).
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/66/ES zo 6. septembra 2006 o batériách a
akumulátoroch a použitých batériách a akumulátoroch, ktorou sa zrušuje smernica
91/157/EHS (Ú. v. EÚ L 266, 26.9.2006) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady
2008/11/ES z 11. marca 2008 (Ú. v. EÚ L 76, 19.3.2008), smernice Európskeho parlamentu a
Rady 2008/12/ES z 11. marca 2008 (Ú. v. EÚ L 76, 19.3.2008) a smernice Európskeho
parlamentu a Rady 2008/103/ES z 19. novembra 2008 (Ú. v. EÚ L 327, 5.12.2008).
Smernica Komisie 93/86/EHS z 4. októbra 1993, ktorou sa prispôsobuje technickému
pokroku smernica Rady 91/157/EHS o batériách a akumulátoroch, ktoré obsahujú niektoré
nebezpečné látky (Ú. v. ES L 264, 23.10.1993).
Rozhodnutie Komisie 2008/763/ES z 29. septembra 2008 , ktorým sa podľa smernice
Európskeho parlamentu a Rady 2006/66/ES určuje spoločná metodika na výpočet ročného
predaja prenosných batérií a akumulátorov konečným užívateľom [oznámené pod číslom
K(2008) 5339] (Ú. v. EÚ L 262, 1.10.2008).
Rozhodnutie Komisie 2009/851/ES z 25. novembra 2009 o zriadení dotazníka na podávanie
správ členských štátov o vykonávaní smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/66/ES o
batériách a akumulátoroch a použitých batériách a akumulátoroch [oznámené pod číslom
K(2009) 9105] (Ú. v. EÚ L 312, 27.11.2009).
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1103/2010 z 29. novembra 2010, ktorým sa podľa smernice
Európskeho parlamentu a Rady 2006/66/ES určujú pravidlá týkajúce sa označovania kapacity
prenosných sekundárnych (dobíjateľných) a automobilových batérií a akumulátorov (Ú. v. EÚ
L 313, 30.11.2010).
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 94/62/ES z 20. decembra 1994 o obaloch a
odpadoch z obalov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap.13/zv. 13; Ú. v. ES L 365, 31. 12.
1994) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 z 29. septembra
2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap.1/zv. 4; Ú. v. EÚ L 284, 31. 10. 2003), v znení
smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/12/ES z 11. februára 2004 (Mimoriadne
vydanie Ú. v. EÚ kap.13/zv. 34; Ú. v. EÚ L 47, 18. 2. 2004), v znení smernice Európskeho
parlamentu a Rady 2005/20/ES z 9. marca 2005 (Ú. v. L 70, 16. 3. 2005) a v znení nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 219/2009 z 11. marca 2009 (Ú. v. L 87, 31. 3. 2009).
Rozhodnutie Komisie 97/129/ES z 28. januára 1997, ktoré ustanovuje identifikačný systém
pre obalový materiál v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/62/ES o obaloch
a odpadoch z obalov (Ú. v. ES L 50, 20.2.1997).
Rozhodnutie Komisie 2001/524/ES z 28. júna 2001 týkajúce sa uverejnenia odkazov na
normy EN 13428:2000, EN 13429:2000, EN 13430:2000, EN 13431:2000 a EN 13432:2000
v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev v súvislosti so smernicou 94/62/ES o obaloch
a odpadoch z obalov (oznámené pod číslom dokumentu C(2001) 1681) (Ú. v. ES L 190,
12.7.2001).
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Rozhodnutie Komisie 2005/270/ES z 22.marca 2005 stanovujúce formáty, ktoré sa vzťahujú
na databázový systém podľa smernice EP a Rady 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov
[oznámené pod číslom K(2005) 854] (Ú. v. EÚ L 86, 5.4.2005).
Rozhodnutie Komisie 2006/340/ES z 8. mája 2006, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie
2001/171/ES s cieľom predĺžiť platnosť podmienok pre výnimku na sklené obaly vo vzťahu k
úrovniam koncentrácie ťažkých kovov ustanoveným v smernici 94/62/ES [oznámené pod
číslom K(2006) 1823] (Ú. v. EÚ L 125, 12.5.2006).
Rozhodnutie Komisie 2009/292/ES z 24. marca 2009, ktorým sa ustanovuje výnimka
v prípade plastových prepraviek a plastových paliet v súvislosti s úrovňou koncentrácie
ťažkých kovov ustanovených v smernici EP a Rady 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov
[oznámené pod číslom K(2009) 1959] (Ú. v. EÚ L 79, 25.3.2009).
Smernica Rady 96/59/ES zo 16. septembra 1996 o zneškodnení polychlórovaných bifenylov a
polychlórovaných terfenylov (PCB/PCT) (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/ zv. 3)
v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 596/2009 z 18. júna 2009 (Ú. v.
EÚ L 188, 18.7.2009).
Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2000/53/ES z 18. septembra 2000 o vozidlách po
dobe životnosti (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/ zv. 5) v znení rozhodnutia Komisie
2002/525/ES z 27. júna 2002 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/ zv. 7), rozhodnutia
Komisie 2005/63/ES z 24. januára 2005 (Ú. v. EÚ L 25, 28.1.2005), rozhodnutia Komisie
2005/438/ES z 10. júna 2005 (Ú. v. EÚ L 152, 15.6.2005), rozhodnutia Rady 2005/673/ES z
20. septembra 2005 (Ú. v. EÚ L 254, 30.9.2005), rozhodnutia Komisie 2008/689/ES z 1.
augusta 2008 (Ú. v. EÚ L 225, 23.8.2008), smernice Európskeho Parlamentu a Rady
2008/33/ES z 11. marca 2008 (Ú. v. EÚ L 81, 20.3.2008),-smernice Európskeho parlamentu
a Rady 2008/112/ES zo 16. decembra 2008 (Ú. v. EÚ L 345, 23.12.2008), rozhodnutia
Komisie 2010/115/EÚ z 23. februára 2010 (Ú. v. EÚ L 48, 25.2.2010) a smernice Komisie
2011/37/EÚ z 30. marca 2011 (Ú. v. EÚ L 85, 31.3.2011).
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/95/ES z 27. januára 2003 o obmedzení
používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach
(Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 31) v znení rozhodnutia Komisie 2005/618/ES z
18. augusta 2005 (Ú. v. EÚ L 214, 19.8.2005), rozhodnutia Komisie 2005/717/ES z 13.
októbra 2005 (Ú. v. EÚ L 271, 15.10.2005), rozhodnutia Komisie 2005/747/ES z 21. októbra
2005 (Ú. v. EÚ L 280, 25.10.2005), rozhodnutia Komisie 2006/310/ES z 21. apríla 2006 (Ú.
v. EÚ L 115, 28.4.2006), rozhodnutia Komisie 2006/690/ES z 12. októbra 2006 (Ú. v. EÚ L
283, 14.10.2006), rozhodnutia Komisie 2006/691/ES z 12. októbra 2006 (Ú. v. EÚ L 283,
14.10.2006), rozhodnutia Komisie 2006/692/ES z 12. októbra 2006 (Ú. v. EÚ L 283,
14.10.2006), rozhodnutia Komisie 2008/385/ES z 24. januára 2008 (Ú. v. EÚ L 136,
24.5.2008), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/35/ES z 11. marca 2008 (Ú. v. EÚ
L 81, 20.3.2008), rozhodnutia Komisie 2009/428/ES zo 4. júna 2009 (Ú. v. EÚ L 139,
5.6.2009), rozhodnutia Komisie 2009/443/ES z 10. júna 2009 (Ú. v. EÚ L 148, 11.6.2009),
rozhodnutia Komisie 2010/122/EÚ z 25. februára 2010 (Ú. v. EÚ L 49, 26.2.2010),
rozhodnutia Komisie 2010/571/EÚ z 24. septembra 2010 (Ú. v. EÚ L 251, 25.9.2010) a
rozhodnutia Komisie 2011/534/EÚ z 8. septembra 2011 (Ú. v. EÚ L 234, 10.9.2011) bude
zrušená a nahradená smernicou 2011/65/EÚ
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Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ o obmedzení používania určitých
nebezpečných látok v EEZ, ktorou bola novelizovaná Smernica č. 2002/95/ES (Ú. v. EÚ L
174, 1.7.2011) (transpozícia do 02.01.2013, od 03.01.2013 sa následne zrušuje smernica
2002/95/ES).
Smernica 2002/96/ES Európskeho parlamentu a Rady z 27. januára 2003 o odpade z
elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv.
7) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/108/ES z 8. decembra 2003
(Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 7), smernice Európskeho parlamentu a Rady
2008/34/ES z 11. marca 2008 (Ú. v. EÚ L 81, 20.3.2008) a smernice Európskeho parlamentu
a Rady 2008/112/ES zo 16. decembra 2008 (Ú. v. EÚ L 345, 23.12.2008).
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ zo 4. júla 2012 o odpade z elektrických
a elektronických zariadení (OOEZ) (Ú. v. EÚ L 197, 24.7.2012) transpozičný termín

14.02.2014

Smernica Rady 1999/31/ES z 26. apríla 1999 o skládkach odpadov (Mimoriadne vydanie Ú.
v. EÚ, kap. 15/ zv. 4) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 z
29. septembra 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 1/ zv. 4), nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (ES) č. 1137/2008 z 22. októbra 2008 (Ú. v. EÚ L 311, 21.11.2008) a
smernice Rady 2011/97/EÚ z 5. decembra 2011 (Ú. v. EÚ L 328, 10.12.2011).
Rozhodnutie Rady 2003/33/ES z 19.decembra 2002, ktorým sa stanovujú kritéria a postupy
pre prijímanie odpadov na skládky podľa čl. 16 prílohy II smernice 1999/31/ES (Ú. v. ES L
11, 16.1.2003).
Smernica Rady 1978/176/EHS z 20. februára 1978 o odpadoch z priemyselnej výroby a
spracovania oxidu titaničitého (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 01) v znení
smernice Rady 82/883/EHS z 3. decembra 1982 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/ zv.
6), smernice Rady 83/29/EHS z 24. januára 1983 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv.
1) a smernice Rady 91/692/EHS z 23. decembra 1991 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.
5/zv. 2).
Smernica Rady 1982/883/EHS z 3. decembra 1982 o postupoch pre dozor a monitorovanie
životného prostredia zasiahnutého odpadom z výroby oxidu titaničitého (Ú. v. ES L 378,
31.12.1982).
Smernica Rady 1983/29/EHS z 24. januára 1983, ktorou sa mení a dopĺňa smernica
1978/176/EHS o odpade z priemyselnej výroby a spracovania oxidu titaničitého (Ú. v. ES L
32, 3.2.1983).
Smernica Rady 1992/112/EHS z 15. decembra 1992 o postupoch harmonizácie programov
postupného znižovania a konečného odstránenia znečisťovania spôsobovaného odpadom z
výroby oxidu titaničitého (Ú. v. ES L 409, 31.12.1992).
Smernica Rady 91/692/EHS z 23. decembra 1991, ktorá štandardizuje a racionalizuje správy
o vykonávaní určitých smerníc, ktoré súvisia so životným prostredím (Mimoriadne vydanie
Ú. v. EÚ, kap. 5/zv. 2) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 z
29. septembra 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 1/zv. 4).
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Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 z 29.apríla 2004
o perzistentných organických látkach a o zmene smernice 79/117/EHS (Ú. v. EÚ L 158,
30.4.2004).
Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 o preprave odpadu (Ú. v. EÚ L
190, 12.7.2006).
Nariadenie Komisie (ES) č. 1379/2007, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy IA, IB, VII a VIII
k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 o preprave odpadu s cieľom
zohľadniť technický pokrok a zmeny odsúhlasené v rámci Bazilejského dohovoru (Ú. v. EÚ L
309, 27.11.2007).
Nariadenie Komisie (ES) č. 669/2008 z 15. júla 2008 o vypĺňaní prílohy IC k nariadeniu
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 o preprave odpadu (Ú. v. EÚ L 188,
16.7.2008).
Nariadenie Komisie (ES) č. 308/2009 z 15. apríla 2009, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy
IIIA a VI k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES)č. 1013/2006 o preprave odpadu
na účely ich prispôsobenia vedeckému a technickému pokroku (Ú. v. EÚ L 97, 16.4.2009).
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 413/2010 z 12. mája 2010, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy
III, IV a V k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 o preprave odpadu
s cieľom zohľadniť zmeny prijaté na základe rozhodnutia Rady OECD C(2008) 156 (Ú. v. EÚ
L 119, 13.5.2010).
Nariadenie Komisie (ES) č. 1418/2007 z 29. novembra 2007 o vývoze na zhodnotenie
určitého odpadu uvedeného v prílohe III alebo IIIA k nariadeniu Európskeho parlamentu
a Rady (ES) č. 1013/2006 do určitých krajín, na ktoré sa nevzťahuje rozhodnutie OECD
a riadení pohybov odpadov cez štátne hranice (Ú. v. EÚ L 316, 4.12.2007).
Nariadenie Komisie (ES) č. 740/2008 z 29. júla 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie
(ES) č. 1418/2007 o postupoch, ktoré sa majú uplatňovať pri vývoze odpadu do určitých
krajín (Ú. v. EÚ L 201, 30.7.2008).
Nariadenie Komisie (ES) č. 967/2009 z 15. októbra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenia
Komisie (ES) č. 1418/2007 o vývoze na zhodnotenie určitého odpadu do určitých
nečlenských krajín OECD (Ú. v. EÚ L 271, 16.10.2009).
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 837/2010 z 23.septembra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa
nariadenie (ES) č. 1418/2007 o postupoch, ktoré sa majú uplatňovať pri vývoze odpadu do
určitých nečlenských krajín OECD (Ú. v. EÚ L 250, 24.9.2010).
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 661/2011 z 8.júla 2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES)
č. 1418/2007 o vývoze na zhodnotenie určitého odpadu do určitých nečlenských krajín OECD
(Ú. v. EÚ L 181, 9.7.2011).
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 664/2011 z 11.júla 2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 o preprave odpadu s cieľom začleniť
niektoré zmesi odpadov do prílohy IIIA k uvedenému nariadeniu (Ú. v. EÚ L 182,
12.7.2011).
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Rozhodnutie Komisie 2010/438/EÚ z 10. augusta 2010, ktorým sa predlžuje obdobie
uplatňovania výnimiek, keď môže Bulharsko vzniesť námietky proti preprava určitých druhov
odpadu určených na činnosti zhodnotenia do Bulharska v súlade s nariadeniu Európskeho
parlamentu a Rady (ES)č. 1013/2006 (Ú. v. EÚ L 210, 11.8.2010).
Rozhodnutie Komisie (EÚ) č. 854/2011 z 15.decembra 2011, ktorým sa predlžuje obdobie
uplatňovania výnimiek, keď môže Rumunsko vzniesť námietky proti preprave určitých
druhov odpadu určených na činnosti zhodnotenia do Rumunska v súlade s nariadením
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 o preprave odpadu [oznámené pod číslom
K(2011) 9191] (Ú. v. EÚ L 336, 20.12.2011).
Nariadenie Rady (EÚ) č. 333/2011 z 31.marca 2011, ktorým sa ustanovujú kritéria na určenie
toho, kedy určité druhy kovového šrotu prestávajú byť odpadov podľa smernice Európskeho
parlamentu a Rady 2008/98/ES (Ú. v. EÚ L 94, 8.4.2011).
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2150/2002 z 5. novembra 2002 o štatistike
o odpadoch v znení nariadenia Komisie (ES) č. 574/2004 z 23. februára 2004 a nariadenia
Komisie (ES) č. 783/2005 z 24. mája 2005 (Ú. v. ES L 332, 9.12.2002).
Nariadenia Komisie (ES) č. 782/2005 z 24. mája 2005, ktorým sa ustanovuje formát pre
odosielanie výsledkov štatistík o odpadoch (Ú. v. EÚ L 131, 25.5.2005).
Nariadenia Komisie (ES) č. 1445/2005 z 5. septembra 2005, ktorým sa určujú vhodné kritériá
hodnotenia kvality a obsah správ o kvalite štatistiky odpadov na účely nariadenia EP a Rady
(ES) č. 2150/2002 (Ú. v. EÚ L 229, 6.9.2005).
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 493/2012 z 11. júna 2012, ktorým sa ustanovujú podrobné
pravidlá výpočet recyklačnej efektivity proces recyklácie použitých batérií a akumulátorov
podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/66/ES (Ú. v. EÚ L 151, 12.6.2012).
Nariadenia Komisie (EÚ) č. 1179/2012 z 10. decembra 2012, ktorým sa ustanovujú kritéria
umožňujúce určiť, kedy drvené sklo prestáva byť odpadom podľa smernice Európskeho
parlamentu a Rady 2008/98/ES (Ú. v. EÚ L 337, 11.12.2012).
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