NOVÝ ZÁKON O ODPADOCH
2. BLOK

Bratislava, INCHEBA, 12.11.2014
Anna Darnadyová

ŠTVRTÁ ČASŤ

ROZŠÍRENÁ ZODPOVEDNOSŤ VÝROBCOV
Prvý oddiel - § 27
– Vyhradený výrobok je výrobok patriaci do skupiny výrobkov upravenej
v osobitnom oddiele tejto časti zákona (komodita), na ktoré sa vzťahuje
rozšírená zodpovednosť výrobcu.
– Výrobcom vyhradeného výrobku sa rozumie výrobca elektrozariadení (§
32), výrobca batérií a akumulátorov (42), výrobca obalov (§ 52), výrobca
vozidiel (§ 60), výrobca pneumatík (§ 69), výrobca neobalového výrobku
(§ 73).
– Rozšírená zodpovednosť výrobcu je súhrn povinností výrobcu
vyhradeného výrobku, vzťahujúcich sa na výrobok počas všetkých fáz jeho
životného cyklu, ktorých cieľom je predchádzanie vzniku odpadu
z vyhradeného výrobku (ďalej len „vyhradený prúd odpadu“) a posilnenie
opätovného použitia, recyklácie alebo iného zhodnotenia tohto prúdu
odpadu. Obsah rozšírenej zodpovednosti výrobcu tvoria ustanovené
požiadavky na zabezpečenie materiálového zloženia alebo konštrukcie
vyhradeného výrobku, informovanosti o jeho zložení a o nakladaní
s vyhradeným prúdom odpadu, na zabezpečenie nakladania s vyhradeným
prúdom odpadu a na zabezpečenie finančného krytia uvedených činností.
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POVINNOSTI VÝROBCU VYHRADENÉHO VÝROBKU

1/2

•

zaregistrovať sa v Registri výrobcov vyhradeného výrobku a
oznamovať zmeny registrovaných údajov S: 1 200 – 120 000

•

ustanoviť splnomocneného zástupcu, ak je výrobcom vyhradeného
výrobku, ktorý nemá sídlo alebo miesto podnikania v Slovenskej
republike S: 1 200 – 120 000

•

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, S: 1 200 – 120 000

•

plniť informačnú povinnosť vo vzťahu k verejnosti a k spracovateľovi
vyhradeného prúdu odpadu v súlade s osobitným oddielom tejto časti
zákona, S: 1 200 – 120 000

•

zabezpečiť plnenie cieľov ustanovených v prílohe č. 4,
S: 2 000 – 250 000

•

zabezpečiť nakladanie s vyhradeným prúdom odpadu v rozsahu
a spôsobom uvedenom v osobitnom oddiele tejto časti zákona,
S: 2 000 – 250 000
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POVINNOSTI VÝROBCU VYHRADENÉHO VÝROBKU

2/2

•

zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu vyhradeného prúdu odpadu
najmenej vo výške záväzných limitov zhodnocovania a recyklácie pre
vyhradený prúd odpadu, ustanovených v prílohe č. 4, S: 2 000 – 250 000

•

viesť a uchovávať evidenciu a ohlasovať ministerstvu údaje z nej v
ustanovenom rozsahu [ § 105 ods. 3 písm. i] a uchovávanie ohlasovaných
údajov, S: 500 - 50 000

•

plniť informačnú povinnosť vo vzťahu ku konečným používateľom
vyhradeného výrobku v súlade s osobitným oddielom tejto časti zákona
a vykonávacím predpisom, S: 1 200 – 120 000

•

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, S: 2 000 – 250 000

•

zabezpečiť odobratie celého množstva oddelene vyzbieranej zložky
komunálneho odpadu patriacej do vyhradeného prúdu odpadu z obce,
v ktorej zodpovedá za vyhradený prúd odpadu; S: 2 000 – 250 000
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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 S: 2 000 – 250 000

• Výrobca vyhradeného výrobku zabezpečuje plnenie povinností:
vytvorením systému individuálneho nakladania s vyhradeným prúdom
odpadu (ďalej len „individuálne“),
formou združeného nakladania s vyhradeným prúdom odpadu (ďalej len
„kolektívne“), t.j. prostredníctvom jednej organizácie zodpovednosti
výrobcov a jej systému
osobitný režim (okrajové situácie)
Uzatvorením zmluvy o plnení vyhradených povinností medzi výrobcom
vyhradeného výrobku a príslušnou organizáciou zodpovednosti výrobcov
prechádza zodpovednosť výrobcu vyhradeného výrobku za splnenie
vyhradených povinností na túto organizáciu zodpovednosti výrobcov,
okrem povinností podľa odseku 4 písm. c), e) a g) - (t.j. materiálové zloženie obalov, označovanie
obalov, plnenie cieľov a zabezpečenie zhodnotenia a recyklácie vyhradeného prúdu odpadu ).
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POVINNOSTI VOČI ORGANIZÁCII ZODPOVEDNOSTI VÝROBCOV
Výrobca vyhradeného výrobku, ktorý si vyhradené povinnosti plní
kolektívne, je povinný organizácii zodpovednosti výrobcov, s ktorou
uzavrel zmluvu o plnení vyhradených povinností, S: 1 200 – 120 000
•

uhradiť skutočné náklady, vzniknuté zo zabezpečenia zberu, prepravy,
prípravy na opätovné použitie, zhodnotenia, recyklácie, spracovania a
zneškodnenia,

•

poskytovať pravdivé a úplné údaje a informácie potrebné na plnenie
vyhradených povinností za tohto výrobcu a nevyhnutne potrebnú súčinnosť,

•

bezodkladne oznámiť každú zmenu v identifikačných údajoch,
právnom postavení či v predmete činnosti alebo v druhu, zložení, množstve
a vlastnostiach vyhradeného výrobku, pokiaľ to môže mať vplyv na riadne
plnenie vyhradených povinností,

•

predložiť na vyžiadanie doklady preukazujúce správnosť
poskytnutých údajov o množstve vyhradeného výrobku uvedeného na trh
Slovenskej republiky, a to do 30 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti.
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SPLNOMOCNENÝ ZÁSTUPCA
•

Výrobca vyhradeného výrobku, ktorý nemá sídlo alebo miesto
podnikania v Slovenskej republike ustanoví na plnenie povinností uložených
týmto zákonom, prostredníctvom splnomocnenia splnomocneného
zástupcu, ktorým je právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ a
ktorá má sídlo alebo miesto podnikania v Slovenskej republike.
S: 1 200 – 120 000

•

Splnomocnenie musí byť udelené v písomnej forme a v rozsahu, ktorý
zabezpečí vstup splnomocneného zástupcu do všetkých práv a povinností
výrobcu vyhradeného výrobku vyplývajúcich mu z tohto zákona.

•

Splnomocnenie sa udeľuje najmenej na dobu 1 roka.

•

Na základe splnomocnenia zodpovedá za plnenie všetkých povinností
výrobcu vyhradeného výrobku podľa tohto zákona splnomocnený
zástupca, ktorý pri tom koná vo vlastnom mene.
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§ 28 – Organizácia zodpovednosti výrobcov a
zabezpečovanie plnenia vyhradených povinností

• Organizácia zodpovednosti výrobcov je právnická osoba so sídlom
v Slovenskej republike založená, vlastnená a prevádzkovaná
výlučne výrobcami vyhradených výrobkov so sídlom v niektorom
z členských štátov.
• 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.
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POVINNOSTI ORGANIZÁCIE ZODPOVEDNOSTI VÝROBCOV 1/3
•

N: vytvoriť, financovať, prevádzkovať a udržiavať funkčný systém
združeného nakladania s vyhradeným prúdom odpadu počas celej doby
jej oprávneného pôsobenia,
S: 1 200 – 120 000

•

N: uzavrieť s výrobcom vyhradeného výrobku patriaceho do predmetu jej
autorizácie, ak o to tento výrobca prejaví záujem, zmluvu o plnení
vyhradených povinností, S: 1 200 – 120 000

•

N: dodržiavať podmienky udelenej autorizácie, S: 1 500 – 200 000

•

N: plniť spoločne za všetkých zastúpených výrobcov ich vyhradené
povinnosti a v prípade
1. evidenčných a ohlasovacích povinností S: 500 - 50 000
1.1. viesť evidenciu aj samostatne za jednotlivých zastúpených výrobcov,
1.2. podávať sumárne hlásenie za všetkých zastúpených výrobcov
a uchovávať ohlasované údaje,
1.3. na vyžiadanie orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva predložiť
evidenciu vedenú samostatne za jednotlivého zastúpeného výrobcu,
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POVINNOSTI ORGANIZÁCIE ZODPOVEDNOSTI VÝROBCOV 2/3
2. zabezpečenia nakladania s vyhradeným prúdom odpadu za

zastúpených výrobcov v rozsahu, ktorý zodpovedá súhrnnému objemu týchto
povinností jednotlivých zastúpených výrobcov prenesených na organizáciu
zodpovednosti výrobcov,

•

N: je povinná odobrať z obce všetok odpad daného prúdu odpadov,
ktorý obec v rámci triedeného zberu zozbierala

•

N: zabezpečiť odobratie celého množstva oddelene vyzbieranej zložky
komunálneho odpadu patriacej do vyhradeného prúdu odpadu z obce,
v ktorej zodpovedá za vyhradený prúd odpadu, S: 2 000 – 250 000

•

N: uzatvoriť zmluvu s koordinačným centrom príslušným podľa
vyhradeného prúdu odpadu, ak je zriadené, a plniť povinnosti z nej
vyplývajúce, S: 1 200 – 120 000

•

vykonávať propagačné a vzdelávacie aktivity s celoslovenským
pôsobením so zameraním na konečného používateľa o nakladaní
s vyhradeným prúdom odpadu, triedenom zbere komunálnych odpadov
a predchádzaní vzniku odpadov, S: 1 200 – 120 000

•

doručiť ministerstvu každoročne do 31. januára kalendárneho roka aktuálny
zoznam zastúpených výrobcov, S: 500 - 50 000
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POVINNOSTI ORGANIZÁCIE ZODPOVEDNOSTI VÝROBCOV 3/3

•

N: najneskôr do 31. marca kalendárneho roka informovať zastúpeného
výrobcu o rozsahu splnenia vyhradených povinností podľa § 27 ods. 4 písm.
e) a g), ktoré za neho plnil v predchádzajúcom kalendárnom roku,
S: 500 - 50 000

•

N: V zákone sa novo zavádza inštitút povinného overovania (auditu)
zastúpených výrobcov, ktoré je povinná vykonávať organizácia
zodpovednosti výrobcov: S: 800 – 80 000
– vykonávať pravidelne overenie správnosti údajov poskytnutých
zastúpenými výrobcami v rozsahu minimálne päť percent z počtu
zastúpených výrobcov v priebehu troch rokov a následne
ohlasovať koordinačnému centru a inšpekcii nedostatky zistené
týmto overením,

•

N: ohlasovať koordinačnému centru každého zastúpeného výrobcu, ktorý
mešká s úhradou záväzku vyplývajúceho zo zmluvného vzťahu s ňou
v trvaní dlhšom ako 30 kalendárnych dní. S: 500 - 50 000
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PRÁVA ORGANIZÁCIE ZODPOVEDNOSTI VÝROBCOV
N: Organizácia zodpovednosti výrobcov nie je povinná uzavrieť
zmluvu o plnení vyhradených povinností s výrobcom vyhradeného výrobku
patriaceho do predmetu jej autorizácie, ak výrobca vyhradeného výrobku:
•

nie je ochotný akceptovať jej všeobecné zmluvné podmienky jednotne
uplatňované vo vzťahu k zastúpeným výrobcom,

•

je v úpadku,

•

má voči akejkoľvek organizácii zodpovednosti výrobcov neuhradené
záväzky evidované v registri vedenom príslušným koordinačným centrom,
alebo

•

je osobou vykonávajúcou svoju činnosť v takom rozsahu, ktorý by pre
organizáciu zodpovednosti výrobcov predstavoval neprimerané riziko, že
nebude môcť riadne a včas plniť svoje zmluvné záväzky voči existujúcim
výrobcom vyhradených výrobkov, najmä však príslušné ciele zberu a
záväzné limity odpadového hospodárstva podľa prílohy č. 4 tohto zákona.
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§ 30 - ZÁPIS A VÝMAZ VÝROBCU VYHRADENÉHO VÝROBKU
do Registra výrobcov vyhradeného výrobku
•

Výrobca vyhradeného výrobku je povinný doručiť na ministerstvo pred uvedením vyhradeného
výrobku na trh písomnú žiadosť o zápis do Registra výrobcov vyhradeného výrobku
a zároveň priložiť vyhlásenie výrobcu, že bude plniť vyhradené povinnosti individuálne alebo
priložiť potvrdenie o uzavretí zmluvy o plnení vyhradených povinností s organizáciou
zodpovednosti výrobcov.

•

Výrobca vyhradeného výrobku, ktorý nie je zapísaný v Registri výrobcov vyhradeného prúdu
odpadu nesmie uvádzať vyhradený výrobok na trh.
S: 1 200 – 120 000

•

Ministerstvo vykoná zápis výrobcu vyhradeného výrobku do Registra výrobcov vyhradeného
výrobku do desiatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ktorá je v súlade s odsekom
1 a výrobcovi vyhradeného výrobku vydá do 10 pracovných dní odo dňa vykonania zápisu
potvrdenie o vykonanom zápise.

•

Výrobca vyhradeného výrobku je povinný ministerstvu oznámiť každú zmenu údajov, ktoré uviedol
v žiadosti do 30 dní odo dňa vzniku zmeny a zmeny v uplatňovaní spôsobov plnenia
vyhradených povinností do 15 dní odo dňa vzniku zmeny.
S: 500 - 50 000

•

Ministerstvo vykoná výmaz výrobcu vyhradeného výrobku z Registra výrobcov vyhradeného
výrobku v lehote najneskôr do 30 dní odo dňa, keď nastali taxatívne vymenované skutočnosti
(napr. ministerstvo zistilo zánik registrovaného výrobcu, registrovaný výrobca vyhradeného
výrobku požiadal o tento výmaz, ... a pod.).

•

Register výrobcov vyhradeného výrobku je verejne prístupný na webovom sídle ministerstva
s výnimkou údajov chránených podľa osobitných predpisov.
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§ 31 – KOORDINAČNÉ CENTRUM

•

Zákonom sa zriaďujú Koordinačné centrá pre jednotlivé vyhradené prúdy
odpadov.

•

Vymedzuje sa, že koordinačné centrum je právnická osoba, pričom právna
forma sa ponecháva na jeho zriaďovateľoch, ktorými môžu byť výlučne
osoby, ktoré majú postavenie organizácie zodpovednosti výrobcov alebo
výrobcu vyhradeného výrobku.

•

Pre jednotlivý vyhradený prúd odpadu môže byť zriadené iba jedno
koordinačné centrum s výnimkou Koordinačného centra pre odpady
z obalov a odpady z neobalových výrobkov
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Štvrtý oddiel: OBALY A ODPADY Z OBALOV
§ 52 - § 59

•

V súčasnosti samostatný zákon preklopený do spoločnej právnej
normy.

•

Definície základných pojmov zodpovedajú pojmom definovaným v
smernici o obaloch.

•

Definícia zároveň zahŕňa nové kritériá a príklady bližšie ilustrujúce pojem
obal obsiahnuté v prílohe č. 8.

•

Došlo k úprave definície opakovane použiteľného obalu:
– Opakovane použiteľným obalom je obal určený na vykonanie
najmenej dvoch ciest alebo obehov počas svojej životnosti, ktorý sa
opakovane plní alebo opakovane použije na ten istý účel, na ktorý bol
určený; takýto obal sa stane odpadom z obalov, ak sa už opakovane
nepoužije a to okamihom jeho vyradenia.

15

Štvrtý oddiel: OBALY A ODPADY Z OBALOV
§ 52 - § 59

•

Výrobcom obalov je fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba,
ktorá:
– používa obaly na balenie tovaru alebo plní tovar do obalov a uvádza na
trh tento tovar pod svojou obchodnou značkou,
– je osobou, pre ktorú sa tovar balí alebo plní a pod ktorej obchodnou
značkou sa tovar uvádza na trh,
– uvádza na trh tovar v obaloch iným spôsobom, ako podľa písmen a) a
b),
– ako distribútor uskutočňuje odplatné alebo bezodplatné odovzdanie
obalu konečnému používateľovi na bezprostredné zabalenie tovaru,
– ako distribútor používa obal na zabalenie distribuovaného tovaru
alebo jeho časti alebo na naplnenie distribuovaným tovarom, alebo
– uvádza na trh obaly s výnimkou osoby, ktorá dodáva nepoužité prázdne
obaly osobám uvedeným v písmene a), b), d) a e).
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Štvrtý oddiel: OBALY A ODPADY Z OBALOV
§ 52 - § 59
•

Uvedením obalov na trh v Slovenskej republike je okamih, keď obal alebo
tovar v obale prvýkrát prechádza odplatne alebo bezodplatne z etapy
výroby, cezhraničnej prepravy z iného členského štátu do Slovenskej
republiky alebo dovozu ) do etapy distribúcie alebo použitia.

•

Distribúciou obalov je odplatné alebo bezodplatné odovzdanie obalu
alebo tovaru v obale inej osobe na účely dodania, predaja alebo použitia
obalu alebo tovaru v obale v obchodnej sieti vrátane predaja konečnému
používateľovi s výnimkou uvedenia na trh.

•

Distribútorom obalov je ten, kto v rámci predmetu svojej činnosti
uskutočňuje distribúciu s výnimkou výrobcu obalov.

•

Odpadom z obalov je obal alebo obalový materiál, ktorý sa stal odpadom,
okrem odpadu z výroby obalov a odpadu z procesu balenia tovarov.

•

Odberom použitých opakovane použiteľných obalov je ich odber od
spotrebiteľov alebo konečných užívateľov na území Slovenskej republiky na
účely ich opakovaného použitia alebo vyradenia z procesu opakovaného
používania.
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Štvrtý oddiel: OBALY A ODPADY Z OBALOV
§ 52 - § 59
NOVÉ DEFINÍCIE:
• Trhový podiel výrobcu obalov pre príslušný kalendárny rok je
percentuálny podiel množstva obalov uvedených na trh výrobcom
v predchádzajúcom kalendárnom roku k celkovému množstvu obalov
uvedených na trh v predchádzajúcom kalendárnom roku. V prípade
kolektívneho plnenia povinností zabezpečí tieto povinnosti zmluvná OZV.
• Zberový podiel pre odpady z obalov, ktoré sú súčasťou komunálnych
odpadov pre príslušný kalendárny rok je súčin celkového množstva
vyzbieraných odpadov z obalov z komunálnych odpadov v Slovenskej
republike v predchádzajúcom kalendárnom roku a trhového podielu výrobcu
obalov za predchádzajúci kalendárny rok. V prípade kolektívneho plnenia
povinností zabezpečí tieto povinnosti zmluvná OZV.
Požiadavky na zloženie a vlastnosti obalov
Požiadavky na zloženie a vlastnosti obalov sú prebrané z doteraz platného
zákona o obaloch s upresneniami prebratými zo smernice o obaloch.
18

Štvrtý oddiel: OBALY A ODPADY Z OBALOV
§ 52 - § 59

Povinnosti výrobcu obalov:
•

ak sa rozhodne obal označiť, označenie obalu údajom o materiálovom
zložení obalu v súlade s osobitným predpisom; obal môže označiť aj
údajom o spôsobe nakladania s ním [§ 105 ods. 3 písm. m)], S: 1 200 –
120 000

•

označenie obalu ako zálohovaný obal, ak uvádza na trh tovary
v zálohovaných obaloch na nápoje okrem zálohovaných obalov, ktorých
výška zálohu je 0 eur,
S: 1 200 – 120 000

•

aby označenie podľa písmen a) a b) bolo viditeľné a ľahko čitateľné, pričom
musí byť primerane odolné aj po otvorení obalu, S: 1 200 – 120 000

•

zber, prepravu, zhodnocovanie a recykláciu odpadov pochádzajúcich
z obalov, ktoré uviedol na trh alebo distribuoval, a to v plnom rozsahu,
najmenej vo výške záväzných limitov zhodnocovania a recyklácie
ustanovených v prílohe č. 4, S: 2 000 – 250 000
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Štvrtý oddiel: OBALY A ODPADY Z OBALOV
§ 52 - § 59
Opakovane použiteľné obaly sa na účel plnenia povinností započítavajú do
množstva obalov, ktoré výrobca obalov uviedol na trh alebo distribuoval len
raz, a to v čase ich prvého použitia; uvedené sa nevzťahuje na drevené
palety, ktoré sa započítavajú do množstva obalov, až keď sa stanú odpadom.
Povinnosti výrobcu obalov pri zálohovaní obalov
Rozsah povinností pri zálohovaní obalov zákon o odpadoch v zásade nemení,
len legislatívno-technicky rozdeľuje na tie, ktoré prináležia výrobcovi obalov
a tie, ktoré prináležia distribútorovi obalov.
Povinnosti distribútora obalov:
• Povinnosti distribútora obalov sú prebrané z doteraz platného zákona
o obaloch s upresneniami prebratými zo smernice o obaloch.
•

Distribútor obalov, ktorý zabezpečil vývoz opakovane použiteľného obalu
mimo územia Slovenskej republiky alebo jeho vyradenie z opakovaného
používania, je povinný o tom bezodkladne informovať výrobcu obalov,
ktorý tento obal uviedol na trh alebo do distribúcie, za predpokladu, že
identifikačné údaje o výrobcovi obalov je možné zistiť z tohto obalu.
S: 500 - 50 000
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Siedmy oddiel: ODPADY Z NEOBALOVÝCH VÝROBKOV
§ 73 - § 75
Neobalový výrobok je vyhradený výrobok, ktorý nie je obalom
alebo nie je určený na balenie a patrí do niektorej z nasledujúcich skupín
výrobkov a odpad, z ktorého bude tvoriť súčasť komunálneho odpadu,
výrobky z plastov pozostávajúcich z materiálu polyetyléntereftalát okrem
surovín, predliskov a vlákien určených na priemyselné použitie a výrobky
z plastov pozostávajúcich z materiálu polyetylén, polypropylén, polystyrén alebo
polyvinylchlorid okrem surovín, vlákien a výrobkov určených na
priemyselné použitie, polyamidy,
papier a lepenka, dovezené výrobky z papiera a lepenky vrátene
polygrafických výrobkov okrem:
hygienického a sanitárneho papiera,
výrobkov z papiera používaných na hygienické a sanitárne účely,
cigaretového papiera,
karbónového kopírovacieho papiera,
filtračného papiera,
papiera a lepenky na výrobu dechtovaného alebo asfaltovaného papiera,
cenín,

sklo, vrátane tabuľového obločného skla,
viacvrstvové kombinované materiály vyrobené na báze lepenky.
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Siedmy oddiel: ODPADY Z NEOBALOVÝCH VÝROBKOV
§ 73 - § 75
DEFINÍCIE:
•

Výrobca neobalových výrobkov je osoba, ktorá v rámci svojej podnikateľskej
činnosti bez ohľadu na použitú techniku predaja, vrátane predaja na základe
zmluvy uzatváranej na diaľku, uvádza na trh neobalový výrobok vyrobený
v Slovenskej republike alebo dovezený do Slovenskej republiky.

•

Uvedenie neobalového výrobku na trh je na účely tohto oddielu zákona prvé
dodanie neobalového výrobku z etapy výroby, cezhraničnej prepravy z iného
členského štátu do Slovenskej republiky alebo dovozu do etapy distribúcie, spotreby
alebo používania na trhu Slovenskej republiky v rámci podnikateľskej činnosti, za
poplatok alebo bezplatne.

•

Za priemyselné použitie surovín, predliskov, vlákien alebo výrobkov sa na účely
tohto oddielu zákona považuje ich pevné zapracovanie do iného charakterovo
odlišného výrobku, ktorého sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou, ich
zabudovanie do konštrukcie alebo ich použitie ako komponentov alebo dielcov
určených na montáž alebo skladanie iných výrobkov.

•

Zberový podiel pre odpady z neobalových výrobkov, ktoré sú súčasťou
komunálnych odpadov pre príslušný kalendárny rok je súčin celkového množstva
vyzbieraných odpadov z neobalových výrobkov z komunálnych odpadov v Slovenskej
republike v predchádzajúcom kalendárnom roku a trhového podielu výrobcu
neobalových výrobkov za predchádzajúci kalendárny rok.
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Siedmy oddiel: ODPADY Z NEOBALOVÝCH VÝROBKOV
§ 73 - § 75
DEFINÍCIE:
•

Materiálový tok odpadov z neobalových výrobkov je pohyb odpadu
z neobalových výrobkov z miesta jeho pôvodu do prvého zariadenia na
zhodnocovanie odpadov niektorou z činností R1 až R11 podľa prílohy č. 2 alebo do
prvého iného zariadenia na území iného štátu, v ktorom je zabezpečené zhodnotenie
odpadov za podmienok rovnocenných s týmto zákonom.

•

Distribútor neobalových výrobkov je fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická
osoba so sídlom alebo miestom podnikania na území Slovenskej republiky, ktorá
poskytuje neobalové výrobky v rámci svojej podnikateľskej činnosti konečnému
používateľovi.

•

Na distribútora neobalových výrobkov, ktorý poskytuje priamo konečnému
používateľovi neobalové výrobky pochádzajúce od výrobcu neobalových výrobkov,
ktorý nie je zapísaný v Registri výrobcov príslušnej komodity, prechádzajú vo vzťahu
k týmto neobalovým výrobkom a odpadom z nich pochádzajúcim povinnosti
výrobcu neobalových výrobkov
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Siedmy oddiel: ODPADY Z NEOBALOVÝCH VÝROBKOV
§ 73 - § 75
Povinnosti výrobcu neobalových výrobkov
•

Výrobca neobalových výrobkov je v súlade s povinnosťami uvedenými v § 27 ods. 4
povinný zabezpečiť zber, prepravu, zhodnocovanie, recykláciu a zneškodnenie
odpadov z neobalových výrobkov, ktoré uviedol na trh a sú súčasťou oddelene
zbieraných zložiek komunálneho odpadu v plnom rozsahu, najmenej vo výške
jeho zberového podielu.

•

Ak výrobca neobalových výrobkov nevie preukázať že, neobalové výrobky ním
uvedené na trh nebudú po ich spotrebe tvoriť súčasť komunálnych odpadov,
považujú sa tieto odpady za súčasť komunálnych odpadov.

•

Výrobca neobalového výrobku plní vyhradené povinnosti ustanovené týmto zákonom
výlučne kolektívne na základe zmluvy uzatvorenej s organizáciou
zodpovednosti výrobcov zabezpečujúcej systém združeného nakladania s odpadmi
z obalov.
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Siedmy oddiel: ODPADY Z NEOBALOVÝCH VÝROBKOV
§ 73 - § 75
Zber a zhodnocovanie odpadov z neobalových výrobkov
•

Ustanovenia týkajúce sa zberu a zhodnocovania odpadov z neobalových výrobkov
sú analogické s povinnosťami ako pri zbere a zhodnocovaní odpadov
z obalov, s tým rozdielom že v tomto prípade nie sú osobitne stanovené ciele
zhodnocovania pre tento odpad.

•

Ten, kto zabezpečuje zber odpadov, ktoré sú súčasťou komunálnych odpadov a
pochádzajú z neobalových výrobkov, je povinný zabezpečiť informovanie
konečných používateľov o spôsobe zabezpečenia zberu týchto odpadov

•

Na účely plnenia povinností sa zber zhodnocovanie a recyklácia preukazuje dokladmi
o materiálovom toku odpadov z neobalových výrobkov.
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Druhý oddiel - ELEKTROZARIADENIA A ELEKTROODPAD

§ 32 - § 41 Elektroodpad ako súčasť systému rozšírenej zodpovednosti
výrobcov:
Celá časť o elektroodpade sa výrazne mení oproti doterajšiemu stavu
z dôvodu preberania novej smernice 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a
elektronických zariadení a precizovania a dopĺňania povinností jednotlivých
subjektov v systéme rozšírenej zodpovednosti výrobcov.
Tretí oddiel - BATÉRIE A AKUMULÁTORY
§ 42 - § 51 Batérie a akumulátory ako súčasť systému rozšírenej
zodpovednosti výrobcov:
Ustanovenia tejto časti zákona sú v značnej miere prebraté z doteraz
platného zákona o odpadoch.
Aj v tejto komodite sa zavádza rozšírená zodpovednosť výrobcu a oproti
doteraz platnému stavu dochádza niektorým doplneniam a legislatívnym
zmenám.
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NAJDÔLEŽITEJŠIE ZMENY – 2.BLOK
REKAPITULÁCIA
1/3
•

Nový režim rozšírenej zodpovednosti výrobcov a s tým spojené nové
definície a povinnosti:
–

Vyhradený výrobok, komodita

–

Výrobca vyhradeného výrobku

–

Rozšírená zodpovednosť výrobcov

–

Vyhradený prúd odpadu

–

Kolektívne plnenie vyhradených povinností, zmluvná báza tohto systému plnenia
vyhradených povinností

–

Zriaďujú sa koordinačné centrá pre vyhradené výrobky

–

Úprava definície opakovane použiteľného obalu; drevené palety sa započítavajú do
množstva obalov, až keď sa stanú odpadom

–

Nový režim nakladania s odpadom z neobalových výrobkov, ktorý je komunálnym
odpadom

–

Zaniká povinnosť vypracovania Programu prevencie a Programu odpadového
hospodárstva

–

Zaniká Recyklačný fond a s tým súvisiace činnosti (platenie príspevkov, oznamovacia
povinnosť, registračná povinnosť).
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NAJDÔLEŽITEJŠIE ZMENY – 2.BLOK
REKAPITULÁCIA
2/3
•

•

Nové povinnosti výrobcov vyhradených výrobkov:
–

Splnomocnený zástupca pre subjekty, ktoré nemajú sídlo alebo miesto podnikania v SR

–

Výpočet zberového a trhového podielu

–

Finančné podieľanie sa na financovaní nákladov spojených s nakladaním s vyhradeným
prúdom odpadu

–

Povinnosť zaslať Registru výrobcov vyhradeného výrobku písomnú žiadosť o zápis do
registra pred uvedením vyhradeného výrobku na trh

–

Upresnená definícia výrobcu vyhradeného výrobku pre obaly

–

Výrobca neobalového výrobku ktorý sa stáva komunálnym odpadom si plní vyhradené
povinnosti ustanovené týmto zákonom výlučne kolektívne na základe zmluvy uzatvorenej
s organizáciou zodpovednosti výrobcov

Nové povinnosti distribútorov výrobkov:
–

Pri vývoze opakovane použiteľného obalu mimo územia Slovenskej republiky alebo jeho
vyradenie z opakovaného používania, je povinný o tom bezodkladne informovať výrobcu
obalov, ktorý tento obal uviedol na trh alebo do distribúcie
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NAJDÔLEŽITEJŠIE ZMENY – 2.BLOK
REKAPITULÁCIA
3/3
•

Nové povinnosti organizácií zodpovednosti výrobcov:
–

Prenesenie plnenia niektorých povinností výrobcov vyhradeného výrobku na OZV

–

Povinné overovanie správnosti údajov poskytnutých zastúpenými výrobcami (audity)

–

Ohlasovanie Koordinačnému centru zastúpených výrobcov, ktorí meškajú s úhradou
zmluvného záväzku

–

Za určitých podmienok má právo odmietnuť uzatvorenie zmluvy s výrobcom vyhradeného
výrobku

•

ELEKTROZARIADENIA A ELEKTROODPAD
– Celá časť o elektroodpade sa výrazne mení oproti doterajšiemu stavu z dôvodu preberania
novej smernice a precizovania celého systému. Komodita zapracovaná do nového režimu
rozšírenej zodpovednosti výrobcov.

•

BATÉRIE A AKUMULÁTORY
– Ustanovenia tejto časti zákona sú v značnej miere prebraté z doteraz platného zákona
o odpadoch. Komodita zapracovaná do nového režimu rozšírenej zodpovednosti
výrobcov.
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Ďakujem za pozornosť
☺

