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Čo prináša nový zákon
o odpadoch č. 79/2015 Z.z.
časť 2
Povinnosti pre obaly, výrobky,
elektrozariadenia aj batérie,
pneumatiky, oleje či vozidlá tak
ako si ich dnes plní povinná
osoba, výrobca a dovozca, sa
budú plniť až do 30.6.2016.

Ministerstvo ŽP zverejnilo dňa 15.01.2016 na svojej
webovej stránke usmernenie k podávaniu Ohlásenia
o objeme výroby, cezhraničnej prepravy z iného
členského štátu do SR, dovozu, cezhraničnej prepravy do
iného členského štátu zo SR a vývozu, kde ako príslušný
orgán štátnej správy OH pre toto ohlásenie určilo
ministerstvo.
To znamená, že od 1.štvrťroku 2016 je potrebné toto
ohlásenie zasielať na Recyklačný fond a na MŽP SR!!
Nie na Recyklačný fond a príslušný okresný úrad, ako

tomu bolo do roku 2015!!
Nakoľko ohlasovacie aj platobné povinnosti voči
Recyklačnému fondu sa končia k 30.06.2016, od
3.štvrťroku 2016 sa toto ohlásenie bude zasielať na
kvartálnej báze už len na MŽP SR.
V našich špeciálnych vydaniach NATUR-PACK NEWS
venovaných novému zákonu o odpadoch je uverejnená
pôvodná informácia, a to, zasielanie tohto ohlásenia na
Recyklačný fond a príslušný okresný úrad. Preto sme
vydania aktualizovali.

Druhé špeciálne vydanie NATUR-PACK NEWS je
venované prehľadu základných zmien vyplývajúcich
z aplikácie nového zákona o odpadoch. Zákon č. 79/2015
Z.z. v sebe zahŕňa aj predchádzajúci samostatný zákon
o obaloch č.119/2010 Z.z.

a akumulátorov, vozidiel a pneumatík, ani výrobcovia
a dovozcovia neobalových výrobkov.

Zákon č. 79/2015 Z. z. zo 17. marca 2015 o odpadoch už
je v platnosti s účinnosťou od 1.1.2016. Prechodnými
ustanoveniami je posunutá účinnosť niektorých
povinností až od 1.7.2016. Zmenám sa nevyhnú ani tzv.
povinné osoby, po novom výrobcovia obalov, nevyhnú
sa im ani výrobcovia elektrozariadení, batérií

S ohľadom na prechodné ustanovenia nového zákona
o odpadoch, povinnosti
pre
obaly,
výrobky,
elektrozariadenia aj batérie, pneumatiky, oleje či
vozidlá tak ako si ich dnes plní povinná osoba, výrobca
a dovozca, sa budú plniť až do 30.6.2016. Až po tomto
dátume
sa
dostanú
do
platnosti
autorizácie
novovzniknutých organizácií zodpovednosti výrobcov
(pôvodne oprávnené a kolektívne organizácie) a začnú sa
plniť povinnosti novým spôsobom.
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ROZŠÍRENÁ ZODPOVEDNOSŤ VÝROBCOV (RZV)

Novozavedeným pojmom, ktorý sa prelína naprieč celým
zákonom, je RZV – Rozšírená Zodpovednosť Výrobcov.
To znamená, že výrobca (ten, kto uviedol vyhradený
výrobok prvý krát na trh Slovenskej republiky), je povinný
sa o tento výrobok postarať počas všetkých fáz životného
cyklu výrobku, od jeho výroby až po spotrebu a vznik
odpadu. Samozrejme cieľom je predchádzanie vzniku
odpadu, podpora opätovného použitia a až následne
samotné nakladanie s odpadom, tak ako je to uvedené
v hierarchii odpadového hospodárstva. Tomu má byť
prispôsobený aj samotný dizajn či zloženie výrobku.
Súčasťou RZV je aj informovanie spotrebiteľov či
spracovateľov a vykonávanie vzdelávacích a informačných
kampaní napr ieč celým Slovenskom, ako aj
zabezpečenie finančného krytia uvedených činností.

Na minerálne mazacie, syntetické a priemyselné oleje sa
rozšírená zodpovednosť výrobcu nezaviedla, čiže od
1.7.2016 už nebude mať za ne povinnosť ich výrobca alebo
dovozca, ako tomu bolo doteraz. Za správne nakladanie
s takýmito odpadovými olejmi bude zodpovedať ich
pôvodca, resp. držiteľ.

Rozšírená zodpovednosť výrobcov sa vzťahuje na tzv.
vyhradené výrobky, kam spadajú:

obaly
neobalové výrobky

Kolektívne plnenie bude zabezpečené pr ostr edníctvom
novovzniknutých organizácií zodpovednosti výrobcov,
ktoré nahradia pôvodné oprávnené a kolektívne
organizácie.

elektrozariadenia
batérie a akumulátory
pneumatiky
vozidlá

Individuálne plnenie bude možné len pri určených
vyhradených výrobkoch a na jeho zabezpečenie bude
potrebné získať autorizáciu MŽP.

Vyhradeným prúdom odpadu sa r ozumie odpad
z vyhradeného výrobku, čiže odpady z obalov, odpady
z neobalových výrobkov, elektroodpady, použité batérie
a akumulátory, odpadové pneumatiky a staré vozidlá.

Plnenie prostredníctvom tretej osoby
a akumulátory zostáva zachované.

pre

batérie

Ak sa podľa nového zákona o odpadoch budete považovať
za výrobcu vyhradeného výrobku, vznikajú Vám povinnosti
pre uvedený vyhradený výrobok, resp. vyhradený prúd
odpadu.
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PREHĽAD ZÁKLADNÝCH ZMIEN PRE VÝROBCU PRIJATÍM
NOVÉHO ZÁKONA O ODPADOCH

Výrobcovi vyhradeného výrobku zákon č.79/2015 Z.z. o odpadoch stanovuje základné povinnosti v § 27 ods. 4. V tabuľke
Vám prinášame ich prehľad. Zvýraznené povinnosti (zeleným) sú nové alebo upravené oproti pôvodnému zákonu.
 registrácia v registri pred uvedením výrobku na trh
 oznamovanie zmien do 30 dní + pr eukázanie zmeny na žiadosť minister stva
 ustanoviť splnomocneného zástupcu (ak má sídlo mimo SR)

 zabezpečiť materiálové zloženie, konštrukciu a označenie
 informovať verejnosť, spracovateľa, konečného používateľa
 zabezpečiť plnenie cieľov a limitov
 zabezpečiť nakladanie s vyhradeným prúdom odpadu
 zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu min. vo výške záväzných cieľov a limitov
 viesť evidenciu + archivácia + ohlasovanie MŽP
 vypočítať si zberový a trhový podiel (na základe údajov z MŽP zverejnených na webe do 30.04.)
 odobratie celého množstva oddelene vyzbieranej zložky komunálneho odpadu

Okrem uvedených povinností výrobca
 prihliada na najlepšie dostupné technológie a postupy šetriace životné prostredie
 obmedzuje vznik odpadu
 informuje verejnosť ako spr ávne zneškodniť/zhodnotiť odpad z výr obku
 znáša aj všetky finančné náklady spojené so zber om, pr epr avou, pr ípr avou na opätovné použitie,
zhodnotením, recykláciou, spracovaním a zneškodnením oddelene vyzbieraného odpadu

Povinnosti červeným sú tzv. „vyhradené povinnosti“, ktoré je možné si plniť kolektívnym spôsobom. Zodpovednosť za
vyhradené povinnosti prechádza pri kolektívnom plnení na príslušnú organizáciu zodpovednosti výrobcov (OZV), okrem
zabezpečenia plnenia cieľov a limitov a zabezpečenia zhodnotenia a recyklácie (podčiar knuté povinnosti) – tu
zodpovednosť zostáva na výrobcovi, ich zabezpečenie je ale prostredníctvom OZV.
Pri kolektívnom plnení je výr obca povinný OZV

 uhradiť skutočné náklady (vzniknuté so zabezpečením zber u, pr epr avy, pr ípr avy na opätovné
použitie, zhodnotenia, recyklácie, spracovania a zneškodnenia oddelene vyzbieraného odpadu)
 poskytnúť pravdivé a úplne údaje
 bezodkladne oznámiť každú zmenu údajov
 predložiť na vyžiadanie doklady preukazujúce správnosť poskytnutých údajov

K základným všeobecným povinnostiam sa pridávajú špecifické
povinnosti jednotlivých vyhradených výrobkov! Sumárne sa
povinnostiam venujeme v jednotlivých samostatných kapitolách.
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SPLNOMOCNENÝ ZÁSTUPCA pre výrobcu, ktorý nemá sídlo alebo
miesto podnikania na území Slovenskej republiky

Novinkou je inštitút tzv. splnomocneného zástupcu. Ak
výrobca nemá sídlo alebo miesto podnikania na území
SR, ustanoví na plnenie povinností splnomocneného
zástupcu, ktor ým je pr ávnická osoba alebo fyzická
osoba - podnikateľ so sídlom alebo miestom podnikania na
území SR a povinnosti výrobcu si bude plniť
prostredníctvom tohto splnomocneného zástupcu.

predpisov uvádza na trh vyhradený výrobok, je do
30.06.2016 s tým, že povinnosť registrácie si plní
prostredníctvom tohto zástupcu.

Splnomocnený zástupca zodpovedá za plnenie všetkých
povinností výrobcu a koná pri tom vo vlastnom mene.
Splnomocnenie sa udeľuje najmenej na 1 rok.
Povinnosť ustanoviť splnomocneného zástupcu pr e
výrobcu, ktorý k 1.1.2016 podľa doterajších právnych

REGISTRÁCIA v príslušnom registri vyhradeného výrobku na MŽP
Registrácia v príslušnom registri ostane i naďalej jednou
z povinností. Zmenou je, že výrobca, ktorý nie je zapísaný
v príslušnom registri, nesmie uvádzať vyhradený
výrobok na trh SR! J e pr eto potr ebné sa do daného
registra zaregistrovať ešte pred samotným dovozom,
výrobou resp. zabalením.

a s preukázaním schopnosti dodržiavať ustanovené
podmienky (§ 27 ods.7 a 8 zákona č.79/2015 Z.z.) –
viac sa výrobku pre vlastnú potrebu venujeme pri
určených vyhradených výrobkoch (EEZ, BaA,
pneumatiky, vozidlá)

Registrácia podľa doterajších právnych predpisov
ostáva v platnosti aj podľa nového zákona.

Ako naši klienti ste podľa
doterajších právnych
predpisov zaregistrovaní
v príslušných registroch MŽP
a táto registrácia zostáva
v platnosti aj naďalej.

 v prípade kolektívneho plnenia je potrebné k tejto
registrácii doplniť potvrdenie o uzavretí zmluvy
s príslušnou OZV

 v prípade individuálneho plnenia je potrebné získať
autorizáciu do 6 mesiacov od zápisu do registra,
(v tomto prípade do 30.06.2016)

Prehľad termínov registrácie a dodania príslušných
dokumentov podľa prechodných ustanovení je uvedený
v nasledujúcej tabuľke:

 v prípade výrobku pre vlastnú potrebu je potrebné
k registrácii priložiť vyhlásenie s informáciou o výrobku

žiadosť na MŽP do

potvrdenie do

spl. zástupca do

zaregistrovaný výrobca

zaregistrovaný

30.06.2016

30.06.2016

nový výrobca k 01.01.2016

31.01.2016

30.06.2016

30.06.2016

nový výrobca (01.01.- 30.06.2016)

1 mesiaca od uvedenia na trh

30.06.2016

ostatní výrobcovia (po 30.06.2016)

pred uvedením na trh

so žiadosťou

so žiadosťou

NATUR-PACK za svojich klientov podá potvrdenie o uzatvorení zmluvy na MŽP automaticky.
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RECYKLAČNÝ FOND
5
Nový zákon o odpadoch ruší Recyklačný fond, ale až
k 31.12.2016. Povinnosti výrobcu a dovozcu platiť
príspevok a ohlasovať údaje z evidencie Recyklačnému
fondu zanikajú k 30.06.2016. Čiže do 30.06.2016 je
výrobca a dovozca povinný sa registrovať, ohlasovať
zmeny, viesť a uchovávať evidenciu, ohlasovať údaje
z evidencie, zabezpečiť zhodnotenie / platbu do
Recyklačného fondu.
Ohlasovacia povinnosť
ministerstvu.

je

od

roku

2016

voči

Posledné Ohlásenia o objeme výroby, cezhr aničnej
prepravy z iného členského štátu do SR, dovozu,
cezhraničnej prepravy do iného členského štátu zo SR a
vývozu do Recyklačného fondu a prípadné zabezpečenie
zhodnotenia, resp. platba do Recyklačného fondu sa
vypracovávajú za 2.štvrťrok 2016.
Ohlásenia o objeme výroby, cezhr aničnej pr epr avy
z iného členského štátu do SR, dovozu, cezhraničnej
prepravy do iného členského štátu zo SR a vývozu sa
naďalej budú zasielať na ministerstvo aj po
2. štvrťroku 2016.

KOORDINAČNÉ CENTRUM (KC)
Koordinačné
centrá
budú
založené
OZV-čkami
a výrobcami vyhradeného výrobku, ktorí si plnia svoje
povinnosti individuálne, resp. tretími osobami. Pre každý
vyhradený prúd odpadu môže vzniknúť len jedno
koordinačné centrum, s tým, že obaly a neobalové výrobky
budú spadať pod jedno spoločné koordinačné centrum.

Informácie do KC budú ohlasovať:

Celkovo by teda malo vzniknúť 5 KC:

 pôvodca odpadu z obalov, pre ktoré nie je výrobca







 výkupca OEEZ a BaA (dr uh, množstvo, infor mácie

 OZV, individualisti, tretie osoby (pr esahujúce
množstvá, neplatiči, ...)

 výrobca BaA (oznámiť splnenie cieľa zber u)
 výrobca za výrobky pre vlastnú potrebu (dr uh,
množstvo, zhodnotenie, ...)
a nie sú súčasťou komunálneho odpadu (materiálový
tok), ak to nenahlásil individualistovi, od ktorého obaly
nadobudol

KC pre obaly a neobalové výrobky
KC pre elektrozariadenia
KC pre batérie a akumulátory

o zhodnotení)

KC pre pneumatiky

 distribútor pneumatík (množstvo vyzbier aných

KC pre vozidlá

pneumatík)

 prevádzkovateľ

zberného
miesta
použitých
prenosných BaA a osoba oprávnená na zber
použitých prenosných BaA (množstvo vyzbier aných
BaA)

Koordinačné centrum by malo hlavne:

 vytvoriť a prevádzkovať klientskú linku pre obce,
pôvodcov a držiteľov odpadov

 spracovávať

údaje o množstve vyhradených
výrobkov uvedených na trh + ohlasovanie MŽP






 spracovatelia (infor mácie o BaA odobratých z OEEZ
a zo starých vozidiel, informácie o OEEZ nie
z domácností od držiteľa)

spolupracovať s MŽP a SIŽP
viesť zoznam neplatičov
zabezpečovať nápravu pri nezrealizovaných odvozoch
rozdeľovať zodpovednosť vo vzťahu k presahujúcim
množstvám odpadu, historickému OEEZ
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EVIDENCIA A HLÁSENIA

6

obdobie

NATUR-PACK,
a.s.

Recyklačný fond

Okresný úrad

do
31.12.2015

vedenie evidencie
a podávanie
kvartálnych
výkazov cez online systém

vedenie a uchovávanie evidencie,
ohlasovanie údajov z evidencie
(Hlásenie o objeme výroby, dovozu,
vývozu a reexportu)

ohlasovanie údajov z evidencie
(Hlásenie o objeme výroby,
dovozu, vývozu a reexportu)

obdobie

NATUR-PACK,
a.s.

Recyklačný fond

MŽP SR

do
30.6.2016

vedenie evidencie
a podávanie
kvartálnych
výkazov cez online systém

vedenie a uchovávanie evidencie,
ohlasovanie údajov z evidencie
(Ohlásenie o objeme výroby,
cezhraničnej preprave z iného
členského štátu do Slovenskej
republiky, dovozu, cezhraničnej
preprave do iného členského štátu zo
Slovenskej republiky a vývozu)

ohlasovanie údajov z evidencie
(Ohlásenie o objeme výroby,
cezhraničnej preprave z iného
členského štátu do Slovenskej
republiky, dovozu, cezhraničnej
preprave do iného členského štátu
zo Slovenskej republiky a vývozu)

od 1.7.2016

vedenie evidencie
a podávanie
kvartálnych
výkazov cez
vynovený on-line
systém

-

ohlasovanie údajov z evidencie
(Ohlásenie o objeme výroby,
cezhraničnej preprave z iného
členského štátu do Slovenskej
republiky, dovozu, cezhraničnej
preprave do iného členského štátu
zo Slovenskej republiky a vývozu)

Na zabezpečenie splnenia povinností z nového zákona o odpadoch sa
môžete spoľahnúť na NATUR-PACK, a.s.
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PREHĽAD ZÁKLADNÝCH ZMIEN PRE VÝROBCU PRIJATÍM
NOVÉHO ZÁKONA O ODPADOCH
ELEKTROZARIADENIA
Vybrané zmeny
Upravené definície:

Výrobca elektrozariadení (§ 32 ods. 16 zákona o odpadoch**)
Distribútor elektrozariadení (§ 32 ods. 20 zákona o odpadoch**)
Elektrozariadenia (§ 32 ods. 5 zákona o odpadoch**)
Elektroodpad z domácností (§ 32 ods. 7 zákona o odpadoch**)
Spätný zber elektroodpadu (§ 32 ods.23 zákona o odpadoch**)

Nové definície:

Veľmi malý elektroodpad (§ 32 ods.22 zákona o odpadoch**)

Zmeny:

Fotovoltaické panely – kat.č.4: Spotrebná elektronika a fotovoltaické panely
Recyklačný poplatok na EEZ z domácností (§ 34 ods.1 písm. c zákona o odpadoch**)
Kategorizácia elektrozariadení od 15.08.2018
Recyklačný fond (§ 125, 126 a 130 zákona o odpadoch**)
Uvedenie na trh pre vlastnú potrebu (§ 27 ods.7 a 8 zákona o odpadoch**)

Plnenie do 30.6.2016:
Plnenie od 1.7.2016:

„po starom“ podľa zákona č.223/2001 Z.z. (§ 135 ods.16 zákona o odpadoch**)
Individuálne alebo kolektívne

Definícia výrobcu elektrozariadení ostala v podstate nezmenená, bola len doplnená o zahraničného a diaľkového výrobcu,
ktorí boli pôvodne definovaní samostatne. Definícia sa už konkrétne vzťahuje aj na internetových predajcov.

Výrobca elektrozariadení od 1.1.2016
je každá fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá bez ohľadu na používané techniky predaja vrátane
zásielkového obchodu a internetového predaja
a) má sídlo alebo miesto podnikania na území Slovenskej republiky a vyrába elektrozariadenia pod svojím menom alebo
ochrannou známkou, pr ípadne si dá elektr ozar iadenia navr hnúť alebo vyr obiť, a uvádza ich na tr h pod svojím
menom alebo ochrannou známkou,
b) má sídlo alebo miesto podnikania na území Slovenskej republiky a na území Slovenskej republiky opätovne predáva pod
svojím menom alebo ochrannou známkou elektrozariadenie vyrobené inými dodávateľmi; pr edajca, ktor ý ďalej
predáva, sa nepovažuje za výrobcu, ak sa na elektrozariadení nachádza značka výrobcu podľa písmena a),
c) má sídlo alebo miesto podnikania na území Slovenskej republiky a uvádza v rámci podnikateľskej činnosti na trh
Slovenskej republiky elektrozariadenia z iného členského štátu alebo z iného ako členského štátu,
d) predáva na území Slovenskej republiky elektrozariadenia prostriedkami diaľkovej komunikácie priamo domácnostiam
alebo aj iným používateľom a má sídlo alebo miesto podnikania v inom členskom štáte alebo v inom ako v členskom štáte
(ďalej len „zahraničný výrobca elektrozariadení“),
e) má sídlo alebo miesto podnikania na území Slovenskej republiky a v rámci svojej podnikateľskej činnosti na základe
zmluvy uzatváranej na diaľku predáva elektrozariadenie priamo používateľovi v inom členskom štáte (ďalej len
„diaľkový výrobca elektrozariadení“)
§ 32 ods. 16 zákona o odpadoch**
Na distribútora elektrozariadení, ktorý ich poskytuje priamo konečnému používateľovi a ktoré pochádzajú od
nezaregistrovaného výrobcu, prechádzajú povinnosti výrobcu za tieto elektrozariadenia!
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Definícia elektrozariadenia bola taktiež upravená len mierne – na to, aby elektrozariadenie spĺňalo definíciu už nemusí spadať
8
do stanovených kategórií elektrozariadení:

Elektrozariadenia od 1.1.2016
sú zariadenia, ktoré na svoju činnosť potrebujú elektrický prúd alebo elektromagnetické pole a zariadenia na výrobu,
prenos a meranie takého prúdu a poľa, ktor é sú navr hnuté na použitie pr i hodnote napätia do 1 000 V pre
striedavý prúd a do 1 500 V pre jednosmerný prúd.
§ 32 ods. 5 zákona o odpadoch**

Elektroodpadom aj naďalej ostávajú elektrozariadenia vrátane všetkých súčiastok, konštrukčných častí a spotrebných
materiálov, ktoré sú súčasťou elektrozariadenia v čase, keď sa ho držiteľ zbavuje.
§ 32 ods. 6 zákona o odpadoch**
Pri elektroodpade z domácností došlo k rozšíreniu zariadení aj na tie, u ktorých sa využitie v domácnosti predpokladá. Pri
porovnaní so súčasným zaradením budú teda do elektroodpadu z domácností spadať napríklad aj zdravotnícke zariadenia ako
teplomery alebo tlakomery.

Elektroodpad z domácností od 1.1.2016
je elektroodpad, ktorý pochádza z domácností a z obchodných, priemyselných, inštitucionálnych a iných zdrojov, ktorý je
svojím charakterom a množstvom podobný tomu, ktorý pochádza z domácností; odpad z elektrozariadení, ktoré
pravdepodobne budú používať domácnosti a iní používatelia ako domácnosti, sa vždy považuje za elektr oodpad
z domácností.
§ 32 ods. 7 zákona o odpadoch**

Od nového roku je povinnosť pri predaji elektrozariadenia z domácností
uvádzať na jeho obale alebo etikete alebo na daňovom či inom
obdobnom doklade vyhotovenom pri jeho predaji, výšku recyklačného
poplatku. Výška r ecyklačného poplatku nesmie pr esiahnuť najlepší
odhad skutočných nákladov a príjem z recyklačného poplatku nesmie
výrobca použiť v rozpore s jeho účelom.

Po novom sa zákon bude vzťahovať aj na priemyselné
elektrozariadenia, ako sú napr íklad veľké chladiace
spotrebiče pre hypermarkety, výčapné chladiace zariadenia,
... Kategórie elektrozariadení, ktoré spĺňajú definíciu
elektroodpadov pre použitie mimo domácností sú uvedené
v prílohe č. 8 vyhlášky č. 373/2015 Z. z.

elektrozariadení č. 4 Spotrebná elektronika a fotovoltaické panely.
Nastane taktiež zmena kategorizácie elektrozariadení, ale až

Novým pojmom je veľmi malý elektroodpad, čo je
elektroodpad s vonkajším rozmerom najviac 25 cm
a distribútori elektrozariadení, ktorých predajná plocha
venovaná elektrozariadeniam je aspoň 400 m2, budú
musieť vykonávať bezplatný spätný zber týchto veľmi
malých elektroodpadov ako aj elektroodpadov zo
svetelných zdrojov bez povinnosti kúpy iného tovar u.
Spätný zber ostatných elektrozariadení na výmennom
základe kus za kus ostáva nezmenený.

v roku 2018, kedy prejdeme na 6 kategórií elektrozariadení.
Ich rozsah sa však nezmenší.

Novinkou
je
rozšírenie
pôsobnosti
zákona
aj
na fotovoltaické panely. Tie budú spadať do kategórie
8
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Recyklačný fond do 30.6.2016
9Výrobca a dovozca je povinný sa
registrovať, ohlasovať zmeny,
viesť a uchovávať evidenciu,
ohlasovať údaje z evidencie,
zabezpečiť zhodnotenie / platbu do
Recyklačného fondu. Povinnosti
zanikajú k 30.6.2016.
§ 125, 126 a 130 zákona
o odpadoch**

Recyklačný fond od 1.7.2016
Recyklačný fond sa zrušuje k 31.12.2016 bez právneho nástupcu a vstupuje do likvidácie
týmto dňom. Likvidačný zostatok bude príjmom Environmentálneho fondu.
§ 132 a 134 zákona o odpadoch**
Povinnosti výrobcov a dovozcov voči Recyklačnému fondu zanikajú k 30.6.2016.
§ 130 zákona o odpadoch**
Ohlasovacia povinnosť je od roku 2016 voči ministerstvu.
§ 125 zákona o odpadoch**

Posledné Ohlásenia o objeme výroby, cezhr aničnej
prepravy z iného členského štátu do SR, dovozu,
cezhraničnej prepravy do iného členského štátu zo SR a
vývozu do Recyklačného fondu a prípadné zabezpečenie
zhodnotenia, resp. platba do Recyklačného fondu sa
vypracovávajú za 2.štvrťrok 2016.

Ohlásenia o objeme výroby, cezhr aničnej pr epr avy
z iného členského štátu do SR, dovozu, cezhraničnej
prepravy do iného členského štátu zo SR a vývozu sa
naďalej budú zasielať na ministerstvo aj po
2. štvrťroku 2016.

Možnosti plnenia povinností od 1.7.2016
Výrobca vyhradeného výrobku zabezpečuje plnenie vyhradených povinností jedným z týchto spôsobov:
a) vytvorením systému individuálneho nakladania
s vyhradeným prúdom odpadu (individuálne),

Pri individuálnom plnení bude potrebné
 preukázať finančnú zábezpeku (§ 29 ods.2 písm.g)
nového zákona),
 získať autorizáciu a
 plniť ďalšie povinnosti z nového zákona
o odpadoch (§ 27, § 29, § 30, § 54 (3), § 89, § 90
(4,5), § 91, § 93, § 94).

alebo
b) prostredníctvom jednej organizácie zodpovednosti
výrobcov a jej systému združeného nakladania s vyhradeným
prúdom odpadu (kolektívne).
§ 27 ods. 6 zákona o odpadoch**
Výrobca elektrozariadení si bude môcť svoje povinnosti
plniť individuálne alebo kolektívne, samozrejme pri
individuálnom plnení bude potrebné získať autorizáciu. Pri
kolektívnom plnení uzavrie výrobca zmluvu s OZV pre
elektrozariadenia.
Vyhradeným prúdom odpadu v rámci elektrozariadení je
každá kategória elektrozariadení, čiže zmluvu môže
mať výrobca uzavretú s viacerými OZV, pre jednu
kategóriu elektrozariadení môže mať ale zmluvu len
s jednou OZV.

v jeho držbe, stane sa pre neho pôvodcom odpadu
a zabezpečí jeho nakladanie, nemusí si výrobca za toto
elektrozariadenie plniť povinnosti ani kolektívne ani
individuálne. Ostáva mu ale povinnosť registrácie v registri
výrobcov elektrozariadení
a
ohlasovanie
zmien,
zabezpečenie materiálového zloženia, konštrukcie výrobku
a jeho označenie, vedenie evidencie a ohlasovanie
ustanovených údajov MŽP SR a príslušnému
Koordinačnému centru a zabezpečenie recyklácie
a zhodnotenia najmenej vo výške záväzných cieľov
a limitov.

V prípade, že výrobca uvedie na trh elektrozariadenie pre
vlastnú potrebu, toto zar iadenie bude po celú dobu

Výrobca
EEZ

pre vlastnú potrebu

registrácia + ohlasovanie zmien

stále vo svojej držbe

mat.zloženie, konštrukcia + označenie

pôvodca odpadu

zabezpečenie rec.a zhod. min.vo výške záväzných limitov

zabezpečí nakladanie

evidencia + ohlasovanie MŽP aj KC

(§ 27 ods. 7 a 8 zákona o odpadoch**)
9
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Povinnosti po novom pri kolektívnom plnení
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Výrobca elektrozariadení je povinný a sám si zabezpečuje tieto povinnosti (nezabezpečuje NATUR-PACK):
1.
2.
3.

ustanoviť splnomocneného zástupcu (ak nemá sídlo alebo miesto podnikania v SR)
prihliadať na najlepšie dostupné technológie a postupy šetriace ŽP + obmedzovať vznik odpadu
zabezpečiť materiálové zloženie elektrozariadení, ich konštrukciu (uľahčená demontáž, prednostne opätovné použitie)
a označenie ochrannou známkou, časovým údajom uvedenia na trh a symbolom o nezneškodňovaní EEZ
s komunálnym odpadom
4. poskytovať pravdivé a úplné údaje a informácie OZV, predložiť na vyžiadanie doklady preukazujúce správnosť údajov
5. bezodkladne OZV oznámiť každú zmenu údajov
6. uhradiť OZV skutočné náklady (vzniknuté so zabezpečením zberu, prepravy, prípravy na opätovné použitie,
zhodnotenia, recyklácie, spracovania a zneškodnenia oddelene vyzbieraných elektroodpadov)
7. zabezpečiť informovanie spracovateľov o príprave na opätovné použitie a environmentálne šetrnom spracovaní nových
druhov výrobkov do 1 roku od uvedenia na trh vo forme manuálu/prostredníctvom el.médií
8. zabezpečiť, aby nedochádzalo k sťaženiu opätovného použitia a aby bola podporená príprava na opätovné použitie
a prednostne opätovné použitie a až následne spracovanie (ak je to možné zabezpečiť oddelenie OEEZ vhodného na
prípravu na opätovné použitie od ostatného OEEZ)
9. uvádzať recyklačný poplatok na elektrozariadení z domácností
10. ak je elektrozariadenie dodávané konečnému používateľovi v rámci zásielkového obchodu vrátane el.predaja, výrobca
je povinný zabezpečiť minimálne 1 miesto spätného zberu OEEZ v mieste skladu alebo výdaja tovaru
Výrobca elektrozariadení je povinný a tieto povinnosti si zabezpečuje prostredníctvom NATUR-PACK:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

byť zaregistrovaný v Registri výrobcov elektrozariadení a oznamovať zmeny registrovaných údajov
plniť informačnú povinnosť vo vzťahu ku konečným používateľom elektrozariadení, k verejnosti a spracovateľovi
viesť a uchovávať evidenciu a ohlasovať ministerstvu údaje a uchovávať ohlasované údaje
zabezpečiť plnenie cieľov odpadového hospodárstva v oblasti nakladania s elektroodpadmi
zabezpečiť nakladanie s elektroodpadmi
zabezpečiť zhodnocovanie a recykláciu elektroodpadu najmenej vo výške záväzných limitov a cieľov
zabezpečiť odovzdanie elektroodpadu spracovateľovi
vypočítať si svoj zberový podiel a trhový podiel
zabezpečiť odobratie celého množstva oddelene vyzbieranej zložky komunálneho odpadu patriacej do vyhradeného
prúdu odpadu z obce
10. zabezpečiť použitie najlepších dostupných techník pre nakladaní s elektroodpadom
11. znášať všetky finančné náklady spojené so zberom, prepravou, prípravou na opätovné použitie, zhodnotením,
recykláciou, spracovaním a zneškodnením oddelene vyzbieraného odpadu patriaceho do vyhradeného prúdu odpadu
12. zabezpečiť zber elektroodpadu na celom území SR nasledujúcimi spôsobmi:

OEEZ z domácností:

OEEZ nie z domácností:

OEEZ zo svetelných zdrojov:

spätným zberom

odobratie výrobcom pri nahradzovaní
hist.EEZ

spätným zberom najmenej 1 na 5000
obyv.

oddeleným zberom z komunálnych
odpadov

-

oddeleným zberom z komunálnych
odpadov

oddeleným zberom prostredníctvom podnikateľa oprávneného na zber OEEZ, s ktorým má uzavretý zmluvný vzťah,
najmenej na jednom mieste v každom okrese
zberom na zbernom mieste

zberom na zbernom mieste najmenej 1
na 5000 obyv.

-

§ 27 a 34 zákona o odpadoch**
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PREHĽAD ZÁKLADNÝCH ZMIEN PRE VÝROBCU PRIJATÍM
NOVÉHO ZÁKONA O ODPADOCH
BATÉRIE A AKUMULÁTORY (BaA)

Pri batériách a akumulátoroch k veľkým zmenám nedošlo, nakoľko je táto časť novelizovaná od roku 2014.
Tejto problematike sme sa venovali v špeciálnom vydaní NATUR-PACK NEWS v roku 2014.

Vybrané zmeny
Upravené definície:

Tretia osoba (§ 44 ods. 1 zák ona o odpadoch**)
Uvedenie BaA na trh (§ 42 ods. 16 zákona o odpadoch**)
Automobilová BaA (§ 42 ods. 9 zákona o odpadoch**)
Spätný zber (§ 42 ods.23 zákona o odpadoch**)

Zmeny:

Recyklačný fond (§ 125, 126 a 130 zákona o odpadoch**)
Uvedenie na trh pre vlastnú potrebu (§ 27 ods.7 a 8 zákona o odpadoch**)

Plnenie do 30.6.2016:
Plnenie od 1.7.2016:

„po starom“ podľa zákona č.223/2001 Z.z. (§ 135 ods.16 zákona o odpadoch**)
Individuálne, kolektívne alebo prostredníctvom tretej osoby pre všetky typy BaA
(prenosné, priemyselné, automobilové)

Podstatnou zmenou je zmena definície tretej osoby, ktorá umožňuje plnenie cez tretiu osobu aj pre prenosné batérie.
Výrobca prenosných, priemyselných ako aj automobilových batérií a akumulátorov si môže teda vybrať medzi kolektívnym,
individuálnym plnením alebo plnením prostredníctvom tretej osoby. Samozr ejme pr i individuálnom plnení je
potrebné získať autorizáciu ministerstva a plniť ďalšie povinnosti z nového zákona o odpadoch (§ 27, § 29, § 30, § 54 (3),
§ 89, § 90 (4,5), § 91, § 93, § 94).

Možnosti plnenia povinností od 1.7.2016
Výrobca vyhradeného výrobku zabezpečuje plnenie vyhradených povinností jedným z týchto spôsobov:
a) vytvorením systému individuálneho nakladania
s vyhradeným prúdom odpadu (individuálne),

Pri individuálnom plnení bude potrebné

alebo
b) prostredníctvom jednej organizácie zodpovednosti
výrobcov a jej systému združeného nakladania s vyhradeným
prúdom odpadu (kolektívne).

 získať autorizáciu a
 plniť ďalšie povinnosti z nového
zákona o odpadoch (§ 27, § 29, § 30,
§ 54 (3), § 89, § 90 (4,5), § 91, § 93,
§ 94).

alebo
c) prostredníctvom tretej osoby
§ 27 ods. 6, § 44 ods.1 zákona o odpadoch**
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Bola upravená definícia uvedenia BaA na trh, ktorá od 1.1.2016 je dodávanie alebo sprístupnenie BaA inej osobe, za
12úhradu alebo bezplatne v SR.
Automobilová batéria bude po novom batér ia alebo akumulátor , ktor é sa používajú pr e štar tér , osvetlenie alebo
spúšťanie motora vozidla a jeho osvetlenie.
Spätný zber sa po novom bude vzťahovať nie len na prenosné BaA ale aj na použité automobilové batérie vo
vlastníctve fyzickej osoby nevyužívané na komerčné účely.
Výrobca BaA stále ostáva osoba, ktorá v rámci svojej podnikateľskej činnosti bez ohľadu na použitú techniku predaja,
vrátane predaja na základe zmluvy uzatváranej na diaľku, uvádza prvýkrát na trh BaA
•
vyrobené na území SR alebo
•
získané zo zahraničia
vrátane BaA začlenených do prístrojov alebo motorových vozidiel.
Distribútor BaA je i naďalej osoba, ktorá poskytuje BaA v rámci svojej podnikateľskej činnosti konečnému používateľovi.

Na distribútora BaA, ktorý ich poskytuje priamo konečnému používateľovi a ktoré pochádzajú od nezaregistrovaného
výrobcu, prechádzajú povinnosti výrobcu za tieto BaA!

Recyklačný fond do 30.6.2016
Výrobca a dovozca je povinný sa
registrovať, ohlasovať zmeny,
viesť a uchovávať evidenciu,
ohlasovať údaje z evidencie,
zabezpečiť zhodnotenie / platbu
do
Recyklačného
fondu.
Povinnosti zanikajú k 30.6.2016.
§ 125, 126 a 130 zákona
o odpadoch**

Recyklačný fond od 1.7.2016
Recyklačný fond sa zrušuje k 31.12.2016 bez právneho nástupcu a vstupuje do
likvidácie týmto dňom. Likvidačný zostatok bude príjmom Environmentálneho fondu.
§ 132 a 134 zákona o odpadoch**
Povinnosti výrobcov a dovozcov voči Recyklačnému fondu zanikajú k 30.6.2016.
§ 130 zákona o odpadoch**
Ohlasovacia povinnosť je od roku 2016 voči ministerstvu.
§ 125 zákona o odpadoch**

Posledné Ohlásenia o objeme výroby, cezhr aničnej
prepravy z iného členského štátu do SR, dovozu,
cezhraničnej prepravy do iného členského štátu zo SR
a vývozu do Recyklačného fondu a prípadné zabezpečenie
zhodnotenia, resp. platba do Recyklačného fondu sa
vypracovávajú za 2.štvrťrok 2016.

Aj tu platí, ak výrobca uvedie na trh batériu pre vlastnú
potrebu a táto batéria bude po celú dobu v jeho držbe,
stane sa pre ňu pôvodcom odpadu a zabezpečí jej
nakladanie, nemusí si výrobca za túto batériu plniť
povinnosti ani kolektívne ani individuálne ani cez tretiu
osobu. Ostáva mu ale povinnosť registrácie v registri
výrobcu batérií a akumulátorov a ohlasovanie zmien,
zabezpečenie materiálového zloženia, konštrukcie výrobku
a jeho označenie, vedenie evidencie a ohlasovanie
ustanovených údajov MŽP a príslušnému Koordinačnému
centru a zabezpečenie recyklácie a zhodnotenia najmenej
vo výške záväzných cieľov a limitov.

Ohlásenia o objeme výroby, cezhr aničnej pr epr avy
z iného členského štátu do SR, dovozu, cezhraničnej
prepravy do iného členského štátu zo SR a vývozu sa
naďalej budú zasielať na ministerstvo aj po
2. štvrťroku 2016.

Výrobca
BaA

pre vlastnú potrebu

registrácia + ohlasovanie zmien

stále vo svojej držbe

mat.zloženie, konštrukcia + označenie

pôvodca odpadu

zabezpečenie rec. a zhod. min. vo výške záväzných limitov

zabezpečí nakladanie

evidencia + ohlasovanie MŽP aj KC

(§ 27 ods. 7 a 8 zákona o odpadoch**)
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Povinnosti po novom pri kolektívnom plnení

Výrobca batérií a akumulátorov je povinný a sám si zabezpečuje tieto povinnosti (nezabezpečuje NATUR-PACK):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ustanoviť splnomocneného zástupcu (ak nemá sídlo alebo miesto podnikania v SR)
prihliadať na najlepšie dostupné technológie a postupy šetriace ŽP + obmedzovať vznik odpadu
zabezpečiť materiálové zloženie, konštrukciu a označenie grafickým symbolom a v ustanovených prípadoch aj
chemickou značkou
uvádzať údaj o kapacite na prenosných a automobilových BaA
poskytovať pravdivé a úplné údaje a informácie OZV, predložiť na vyžiadanie doklady preukazujúce správnosť údajov
bezodkladne OZV oznámiť každú zmenu údajov
uhradiť OZV skutočné náklady (vzniknuté so zabezpečením zberu, prepravy, prípravy na opätovné použitie,
zhodnotenia, recyklácie, spracovania a zneškodnenia oddelene vyzbieraných odpadov z obalov)
výrobca prenosných BaA nesmie pr i pr edaji uvádzať oddelené náklady na zber , spr acovanie a r ecykláciu
+ povinnosti výrobcu prístrojov (§ 45 ods.2)
zabezpečiť jednoduché odobratie BaA koneč. používateľom,
ak nie koneč. používateľom, tak odborníkom
priložiť návod ako BaA vybrať
ak je potrebné aj info pre koneč. používateľa o type BaA
uvedené neplatí, ak z dôvodu bezpečnosti/integrity údajov potrebný stály prísun el. energie

Výrobca batérií a akumulátorov je povinný a tieto povinnosti si zabezpečuje prostredníctvom NATUR-PACK:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

byť zaregistrovaný v Registri výrobcov batérii a akumulátorov a oznamovať zmeny registrovaných údajov
plniť informačnú povinnosť vo vzťahu ku konečným používateľom, k verejnosti a spracovateľovi (na žiadosť
spracovateľa dodať chemické a materiálové zloženie BaA)
viesť a uchovávať evidenciu a ohlasovať ministerstvu údaje a uchovávať ohlasované údaje
zabezpečiť plnenie cieľov odpadového hospodárstva v oblasti nakladania s použitými BaA
zabezpečiť nakladanie s použitými BaA
zabezpečiť zber vyzbieraných BaA, spracovanie a recykláciu najmenej vo výške záväzných cieľov a limitov (aj nad
svoj súhrnný rozsah zberových povinností)
zabezpečiť odobratie celého množstva oddelene vyzbieranej zložky komunálneho odpadu patriacej do vyhradeného
prúdu odpadu z obce a ich odovzdanie spracovateľovi
zabezpečiť použitie najlepších dostupných techník pri nakladaní s použitými batériami a akumulátormi
vypočítať si svoj zberový podiel a trhový podiel
splniť svoj zberový podiel
bezodkladne oznámiť koordinačnému centru splnenie cieľa zberu
znášať všetky finančné náklady spojené so zberom, prepravou, prípravou na opätovné použitie, zhodnotením,
recykláciou, spracovaním a zneškodnením oddelene vyzbieraného odpadu patriaceho do vyhradeného prúdu odpadu
zabezpečiť zber od konečného používateľa nasledujúcimi spôsobmi:
AUTO BaA :

PRENOSNÉ BaA :

PRIEMYSELNÉ BaA :

v každom okrese:
spätným zberom a
zberom na zbernom mieste

u osoby oprávnenej na zber

zberom u oprávnenej osoby (najmenej 1),
ktorá nie je distribútor auto BaA

§ 27 a 45, 46 a 47 zákona o odpadoch**
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PNEUMATIKY
Pneumatiky boli jednou z komodít spoplatnených v Recyklačnom fonde, čiže plnenie povinností výrobcu/dovozcu
spočívajúcich vo vedení evidencie a platby do Recyklačného fondu, resp. zabezpečenia zhodnotenia nie sú novinkou.

Vybrané zmeny
Nové definície:

Pneumatika (§ 69 ods.3 zákona o odpadoch**)
Výrobca pneumatík (§ 69 ods.6 zákona o odpadoch**)
Uvedenie pneumatiky na trh (§ 69 ods.7 zákona o odpadoch**)
Distribútor pneumatík (§ 69 ods.9 zákona o odpadoch**)
Spätný zber (§ 69 ods.8 zákona o odpadoch**)

Zmeny:

Recyklačný fond (§ 125, 126 a 130 zákona o odpadoch**)
Uvedenie na trh pre vlastnú potrebu (§ 27 ods.7 a 8 zákona o odpadoch**)

Plnenie do 30.6.2016:

„po starom“ v rámci platby do Recyklačného fondu alebo zabezpečenie zhodnotenia podľa
zákona č.223/2001 Z.z. (§ 135 ods.16 zákona o odpadoch**)
Individuálne alebo kolektívne

Plnenie od 1.7.2016:

Pneumatika je súčasť sústavy kolesa, ur čeného pr e
motorové a nemotorové vozidlá, vyrobená z prírodného
kaučuku alebo syntetického kaučuku bez ráfikov.
Pneumatikou je aj protektorovaná pneumatika.
(§ 69 ods.3 zákona o odpadoch**)

distribúcie, spotreby alebo používania na trhu Slovenskej
republiky v rámci podnikateľskej činnosti za poplatok alebo
bezplatne.
(§ 69 ods.7 zákona o odpadoch**)

Výrobca pneumatík je fyzická osoba – podnikateľ alebo
právnická osoba, ktorá v rámci svojej podnikateľskej
činnosti bez ohľadu na použitú techniku predaja, vrátane
predaja na základe zmluvy uzatváranej na diaľku,
uvádza pneumatiky na trh Slovenskej r epubliky.
Za výrobcu pneumatík sa nepovažuje osoba, ktorá v rámci
svojej podnikateľskej činnosti dodáva pre výrobu
motorových vozidiel alebo nemotorových vozidiel
pneumatiky, ktoré boli následne namontované na tieto
vozidlá ako súčasť štandardnej výbavy.
(§ 69 ods.6 zákona o odpadoch**)
Uvedenie pneumatiky na trh je pr vé dodanie
pneumatiky z etapy výroby, protektorovania a cezhraničnej
prepravy alebo dovozu do Slovenskej republiky do etapy

Distribútor pneumatík je fyzická osoba – podnikateľ
alebo právnická osoba so sídlom alebo miestom podnikania
na území Slovenskej republiky, ktorá poskytuje pneumatiky
v rámci svojej podnikateľskej činnosti konečnému
používateľovi samostatne alebo ako súčasť ser visu.
Za distribútora pneumatík sa považuje aj ten, kto vykonáva
výmenu pneumatík bez ich predaja.
(§ 69 ods.9 zákona o odpadoch**)

Distribútorom
vznikne
nová kvartálna ohlasovacia
povinnosť voči KC a MŽP
o množstve vyzbieraných
odpadových pneumatík.

Na distribútora pneumatík, ktorý ich poskytuje priamo konečnému používateľovi a ktoré pochádzajú od
nezaregistrovaného výrobcu, prechádzajú povinnosti výrobcu za tieto pneumatiky!
Spätný zber odpadových pneumatík je bezplatný zber
odpadovej pneumatiky distribútorom pneumatík od jej
držiteľa bez podmienky viazania na kúpu novej
pneumatiky alebo iného tovaru.
(§ 69 ods.8 zákona o odpadoch**)

Povinnosť vykonávať spätný zber má aj ten, čo len prezúva
pneumatiky, bez toho aby samotné pneumatiky aj
predával!! Nakoľko sa považuje za distribútora.
14
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Recyklačný fond do 30.6.2016
Výrobca a dovozca je povinný sa
15registrovať, ohlasovať zmeny,
viesť a uchovávať evidenciu,
ohlasovať údaje z evidencie,
zabezpečiť zhodnotenie / platbu
do
Recyklačného
fondu.
Povinnosti zanikajú k 30.6.2016.
§ 125, 126 a 130 zákona
o odpadoch**

Recyklačný fond od 1.7.2016
Recyklačný fond sa zrušuje k 31.12.2016 bez právneho nástupcu a vstupuje do
likvidácie týmto dňom. Likvidačný zostatok bude príjmom Environmentálneho fondu.
§ 132 a 134 zákona o odpadoch**
Povinnosti výrobcov a dovozcov voči Recyklačnému fondu zanikajú k 30.6.2016.
§ 130 zákona o odpadoch**
Ohlasovacia povinnosť je od roku 2016 voči ministerstvu.
§ 125 zákona o odpadoch**

Posledné Ohlásenia o objeme výroby, cezhr aničnej
prepravy z iného členského štátu do SR, dovozu,
cezhraničnej prepravy do iného členského štátu zo SR
a vývozu do Recyklačného fondu a prípadné zabezpečenie
zhodnotenia, resp. platba do Recyklačného fondu sa
vypracovávajú za 2.štvrťrok 2016.

Ohlásenia o objeme výroby, cezhr aničnej pr epr avy
z iného členského štátu do SR, dovozu, cezhraničnej
prepravy do iného členského štátu zo SR a vývozu sa
naďalej budú zasielať na ministerstvo aj po
2 štvrťroku 2016.

Možnosti plnenia povinností od 1.7.2016
Výrobca vyhradeného výrobku zabezpečuje plnenie vyhradených povinností jedným z týchto spôsobov:
a) vytvorením systému individuálneho nakladania
s vyhradeným prúdom odpadu (individuálne),
alebo
b) prostredníctvom jednej organizácie zodpovednosti
výrobcov a jej systému združeného nakladania s vyhradeným
prúdom odpadu (kolektívne).
V prípade, že sa považujete za výrobcu pneumatík, od
01.07.2016 už nebudete za tieto výrobky platiť do
Recyklačného fondu, ale ste povinný sa v rámci RZV o ne
postarať, a to kolektívnym alebo individuálnym
spôsobom. Pr i individuálnom plnení bude potr ebné
získať autorizáciu a plniť ostatné povinnosti z nového
zákona o odpadoch (§ 27, § 29, § 30, § 54 (3), § 89, § 90
(4,5), § 91, § 93, § 94). Pri kolektívnom plnení sa zmluva
uzavrie s organizáciou zodpovednosti výrobcov (OZV) pre
pneumatiky.

Výrobca
pneumatík

Pri individuálnom plnení bude potrebné
 získať autorizáciu a
 plniť ďalšie povinnosti z nového
zákona o odpadoch (§ 27, § 29, § 30,
§ 54 (3), § 89, § 90 (4,5), § 91, § 93,
§ 94).

Aj tu platí, ak výrobca uvedie na trh pneumatiky pre
vlastnú potrebu a budú po celú dobu v jeho držbe, stane
sa pre ne pôvodcom odpadu a zabezpečí ich nakladanie,
nemusí si výrobca za tieto pneumatiky plniť povinnosti ani
kolektívne ani individuálne. Ostáva mu ale povinnosť
registrácie v príslušnom registri a ohlasovanie zmien,
zabezpečenie materiálového zloženia, konštrukcie výrobku
a jeho označenie, vedenie evidencie a ohlasovanie
ustanovených údajov MŽP a príslušnému Koordinačnému
centru a zabezpečenie recyklácie a zhodnotenia najmenej
vo výške záväzných cieľov a limitov.

pre vlastnú potrebu

registrácia + ohlasovanie zmien

stále vo svojej držbe

mat. zloženie, konštrukcia + označenie

pôvodca odpadu

zabezpečenie rec. a zhod. min. vo výške záväzných limitov

zabezpečí nakladanie

evidencia + ohlasovanie MŽP aj KC

(§ 27 ods. 7 a 8 zákona o odpadoch**)
POZOR! Odpadová pneumatika sa nepovažuje za komunálny odpad! Aj keď je vo vlastníctve fyzickej osoby.

Bližšie informácie k pneumatikám a odpadovým pneumatikám nájdete v šiestom oddiely nového zákona o odpadoch,
informácie k všeobecným povinnostiam výrobcu vyhradeného výrobku sú uvedené v § 27, informácie k zápisu do
príslušného registra v § 30, informácie k Recyklačnému fondu v § 124, § 125, § 126 a § 130 a prechodné ustanovenia
v § 135 nového zákona o odpadoch.
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PREHĽAD ZÁKLADNÝCH ZMIEN PRE VÝROBCU PRIJATÍM
NOVÉHO ZÁKONA O ODPADOCH
VOZIDLÁ

Vozidlá boli jednou z komodít spoplatnených v Recyklačnom fonde, čiže plnenie povinností výrobcu/dovozcu spočívajúcich
vo vedení evidencie a platby do Recyklačného fondu, resp. zabezpečenia zhodnotenia nie sú novinkou.

Vybrané zmeny
Upravené definície:

Vozidlo (§ 60 ods.5 zákona o odpadoch**)
Staré vozidlo (§ 60 ods.6 zákona o odpadoch**)
Kompletné staré vozidlo (§ 60 ods.7 zákona o odpadoch**)

Nové definície:

Výrobca vozidiel (§ 60 ods.9 zákona o odpadoch**)
Uvedenie vozidla na trh (§ 60 ods.10 zákona o odpadoch**)

Zmeny:

Recyklačný fond (§ 125, 126 a 130 zákona o odpadoch**)
Uvedenie na trh pre vlastnú potrebu (§ 27 ods.7 a 8 zákona o odpadoch**)

Plnenie do 30.6.2016:

„po starom“ v rámci platby do Recyklačného fondu podľa zákona č.223/2001 Z.z.
(§ 135 ods.16 zákona o odpadoch**)
Individuálne alebo kolektívne

Plnenie od 1.7.2016:

Vozidlo je vozidlo kategór ie M1 alebo N1 ako aj
trojkolesové motorové vozidlo okrem motorových
trojkoliek.
Staré vozidlo je vozidlo, ktor é sa stalo odpadom.
Kompletné staré vozidlo je star é vozidlo, ktor ého
hmotnosť je najmenej 90 % z hmotnosti vozidla pri jeho
uvedení na trh a ktoré obsahuje motor, prevodovku,
nápravu, karosériu, batériu alebo akumulátor a katalyzátor,
ak boli súčasťou vozidla pri jeho uvedení na trh Slovenskej
Recyklačný fond do 30.6.2016
Výrobca a dovozca je povinný sa
registrovať, ohlasovať zmeny,
viesť a uchovávať evidenciu,
ohlasovať údaje z evidencie,
zabezpečiť zhodnotenie / platbu
do
Recyklačného
fondu.
Povinnosti zanikajú k 30.6.2016.
§ 125, 126 a 130 zákona

republiky.
Výrobca vozidiel je výr obca alebo zástupca výr obcu
podľa § 2 písm. ab) a ac) zákona č.725/2004 Z.z.
o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na
pozemných komunikáciách.

Uvedenie vozidla na trh Slovenskej r epubliky je
okamih, keď prvýkrát odplatne alebo bezodplatne prejde
vozidlo z etapy výroby, cezhraničnej prepravy alebo
dovozu do etapy distribúcie alebo používania.

Recyklačný fond od 1.7.2016
Recyklačný fond sa zrušuje k 31.12.2016 bez právneho nástupcu a vstupuje do likvidácie
týmto dňom. Likvidačný zostatok bude príjmom Environmentálneho fondu.
§ 132 a 134 zákona o odpadoch**
Povinnosti výrobcov a dovozcov voči Recyklačnému fondu zanikajú k 30.6.2016.
§ 130 zákona o odpadoch**
Ohlasovacia povinnosť je od roku 2016 voči ministerstvu.
§ 125 zákona o odpadoch**

Posledné Ohlásenia o objeme výroby, cezhr aničnej
prepravy z iného členského štátu do SR, dovozu,
cezhraničnej prepravy do iného členského štátu zo SR
a vývozu do Recyklačného fondu a prípadné zabezpečenie
zhodnotenia, resp. platba do Recyklačného fondu sa
vypracovávajú za 2.štvrťrok 2016.

Ohlásenia o objeme výroby, cezhr aničnej pr epr avy
z iného členského štátu do SR, dovozu, cezhraničnej
prepravy do iného členského štátu zo SR a vývozu sa
naďalej budú zasielať na ministerstvo aj po
2 štvrťroku 2016.
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Možnosti plnenia povinností od 1.7.2016
Výrobca vyhradeného výrobku zabezpečuje plnenie vyhradených povinností jedným z týchto spôsobov:
17
a) vytvorením systému individuálneho nakladania
s vyhradeným prúdom odpadu (individuálne),
alebo
b) prostredníctvom jednej organizácie zodpovednosti
výrobcov a jej systému združeného nakladania s vyhradeným
prúdom odpadu (kolektívne).
§ 27 ods. 6 zákona o odpadoch**
V prípade, že sa považujete za výrobcu vozidiel, od
01.07.2016 už nebudete platiť do Recyklačného fondu, ale
ste povinný sa v rámci RZV o ne postarať, a to
kolektívnym alebo individuálnym spôsobom. Pr i
individuálnom plnení bude potrebné získať autorizáciu
a plniť ostatné povinnosti z nového zákona o odpadoch (§
27, § 29, § 30, § 54 (3), § 89, § 90 (4,5), § 91, § 93, § 94).
Pri kolektívnom plnení sa zmluva uzavrie s organizáciou
zodpovednosti výrobcov (OZV) pre vozidlá.

Pri individuálnom plnení bude potrebné
 získať autorizáciu a
 plniť ďalšie povinnosti z nového
zákona o odpadoch (§ 27, § 29, § 30,
§ 54 (3), § 89, § 90 (4,5), § 91, § 93,
§ 94).

neho pôvodcom odpadu a zabezpečí jeho nakladanie,
nemusí si výrobca za toto vozidlo plniť povinnosti ani
kolektívne ani individuálne. Ostáva mu ale povinnosť
registrácie v príslušnom registri a ohlasovanie zmien,
zabezpečenie materiálového zloženia, konštrukcie výrobku
a jeho označenie, vedenie evidencie a ohlasovanie
ustanovených údajov MŽP a príslušnému Koordinačnému
centru a zabezpečenie recyklácie a zhodnotenia najmenej
vo výške záväzných cieľov a limitov.

Aj tu platí, ak výrobca uvedie na trh vozidlo pre vlastnú
potrebu a bude po celú dobu v jeho držbe, stane sa pre

Výrobca
vozidla

pre vlastnú potrebu

registrácia + ohlasovanie zmien

stále vo svojej držbe

mat. zloženie, konštrukcia + označenie

pôvodca odpadu

zabezpečenie rec. a zhod. min. vo výške záväzných limitov

zabezpečí nakladanie

evidencia + ohlasovanie MŽP aj KC

(§ 27 ods. 7 a 8 zákona o odpadoch**)
POZOR! Staré vozidlo sa nepovažuje za komunálny odpad! Aj keď je vo vlastníctve fyzickej osoby.
Bližšie informácie k vozidlám a starým vozidlám nájdete v piatom oddiely nového zákona o odpadoch, informácie
k všeobecným povinnostiam výrobcu vyhradeného výrobku sú uvedené v § 27, informácie k zápisu do príslušného registra
v § 30, informácie k Recyklačnému fondu v § 124, § 125, § 126 a § 130 a prechodné ustanovenia v § 135 nového zákona
o odpadoch.
Vysvetlivky a skratky používané v texte:
zákon o odpadoch** alebo nový zákon o odpadoch - Zákon
č. 79/2015 Z. z. zo 17. marca 2015 o odpadoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
MŽP – Ministerstvo životného prostredia
SIŽP – Slovenská inšpekcia životného prostredia

EEZ – elektrozariadenie
OEEZ – odpad a elektrozariadenia
BaA – batérie a akumulátory
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RZV – rozšírená zodpovednosť výrobcov
OZV – organizácia zodpovednosti výrobcov
KC – koordinačné centrum
ŽP – životné prostredie
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