
NOVELA ZÁKONA Č. 223/2001 Z. Z. O ODPADOCH 
 

zákon 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 
 
V minulom roku sme očakávali podstatné zmeny v odpadovej legislatíve. V polovici roka 
ministerstvo vyšlo s návrhom nového zákona o odpadoch, ktorým sa malo zabezpečiť 
efektívne fungovanie odpadového hospodárstva a zníženie produkcie množstva odpadov. Po 
pripomienkovom konaní, ktoré si vyslúžilo viac ako tri tisícky pripomienok nakoniec bol 
návrh nového zákona stiahnutý. Envirorezort sa rozhodol zapracovať len európske smernice 
do novely zákona. V októbri 2012 bola novela zákona schválená s účinnosťou 1.1.2013. 
Postupne sme vás o týchto krokoch informovali. Teraz pre vás prinášame hlavné zmeny zo 
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. 
 
Zákon o odpadoch sa po novom vzťahuje aj na nakladanie s ťažobným odpadom, ukladanie 
odpadov na odkaliská, nakladanie s telami zvierat, nakladanie s vedľajšími živočíšnymi 
produktmi, nakladanie s odpadom z obalov, nakladanie s odpadovými vodami a osobitnými 
vodami (presné znenie je uvedené v § 1 ods. 3). Na druhej strane zákon sa nevzťahuje za 
špecifických podmienok uvedených v § 1 ods. 2 na hnoj, slamu alebo iný podobný prírodný 
materiál, pôdu (in situ), nekontaminovanú zeminu a sedimenty. Zároveň bola zrušená 
príloha č. 1, ktorá uvádzala príklady odpadov.  
 
ZÁKLADNÉ POJMY  
V základných pojmoch nastalo veľa zmien. Spresnili sa definície pre pojmy nakladanie 
s odpadom, zhodnocovanie odpadu, zneškodňovanie odpadu a zber odpadu v § 2 ods. 5 až 8 
nasledovne. 
  
Nakladanie s odpadom je zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu vrátane 
dohľadu nad týmito činnosťami a nasledujúcej starostlivosti o miesta zneškodňovania a 
zahŕňa aj konanie vo funkcii obchodníka alebo sprostredkovateľa. 
  
Zhodnocovanie odpadu je činnosť, ktorej hlavným výsledkom je prospešné využitie odpadu za 
účelom nahradiť iné materiály vo výrobnej činnosti alebo v širšom hospodárstve alebo 
pripravenosť odpadu na plnenie tejto funkcie; zoznam činností zhodnocovania odpadu je 
uvedený v prílohe č. 2. 
  
Zneškodňovanie odpadu je každá činnosť, ktorá nie je zhodnocovaním, aj vtedy, ak je 
druhotným výsledkom činnosti spätné získanie látok alebo energie; zoznam činností 
zneškodňovania odpadu je uvedený v prílohe č. 3. 
  
Zber odpadu je zhromažďovanie odpadu od iných osôb vrátane predbežného triedenia a 
dočasného uloženia odpadu na účely prepravy do zariadenia na spracovanie odpadov. 
 
Pri definícii zariadenie na zhodnocovanie odpadov v § 2 ods. 16 sa vypustila veta: „Za 
zariadenie na zhodnocovanie odpadov sa nepovažuje zariadenie, ktorého ročná produkcia 
kompostu neprevyšuje 10 ton‟, keďže použitá formulácia spôsobovala v praxi problémy.  
  



Doplnili sa nové pojmy v súvislosti s transpozíciou rámcovej smernice a smernice 
2011/97/EÚ v § 2 ods. 23 až 34, ktoré znejú: 
 
Biologický odpad je biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a z parkov, potravinársky a 
kuchynský odpad z domácností, reštaurácií, zo stravovacích a z maloobchodných zariadení a 
porovnateľný odpad z potravinárskych závodov. 
  
Obchodník je podnikateľ, ktorý pri kúpe a následnom predaji odpadu koná vo vlastnom mene 
a na vlastnú zodpovednosť, vrátane takých obchodníkov, ktorí tento odpad nemajú fyzicky v 
držbe. Vzťahujú sa naňho povinnosti z § 2 ods. 5, § 15 registrácia a § 19 povinnosti držiteľa 
odpadu. 
  
Sprostredkovateľ je podnikateľ, ktorý organizuje zhodnocovanie odpadu alebo 
zneškodňovanie odpadu v mene iných osôb, vrátane takých sprostredkovateľov, ktorí tento 
odpad nemajú fyzicky v držbe. Vzťahujú sa naňho povinnosti z § 2 ods. 5, § 15 registrácia a § 
19 povinnosti držiteľa odpadu. 
  
Triedený zber je zber, pri ktorom sa prúd odpadu oddeľuje podľa typu a kategórie odpadu, 
aby sa uľahčilo špecifické spracovanie odpadu. 
  
Predchádzanie vzniku odpadu sú opatrenia, ktoré sa prijmú predtým, ako sa látka, materiál 
alebo výrobok stanú odpadom, a ktoré znižujú 
a) množstvo odpadu aj prostredníctvom opätovného použitia výrobkov alebo predĺženia 
životnosti výrobkov, 
b) nepriaznivé vplyvy vzniknutého odpadu na životné prostredie a zdravie ľudí alebo 
c) obsah škodlivých látok v materiáloch a vo výrobkoch. 
  
Opätovné použitie je činnosť, pri ktorej sa výrobok alebo časť výrobku, ktoré nie sú odpadom, 
znova použijú na ten istý účel, na ktorý boli určené. 
  
Príprava na opätovné použitie sú činnosti zhodnocovania súvisiace s kontrolou, čistením 
alebo opravou, pri ktorej sa výrobok alebo časť výrobku, ktoré sa stali odpadom, pripravia, 
aby sa opätovne použili bez akéhokoľvek iného predbežného spracovania. 
  
Spracovanie sú činnosti zhodnocovania alebo zneškodňovania odpadu vrátane prípravy 
odpadu pred zhodnocovaním alebo zneškodňovaním. 
  
Recyklácia je každá činnosť zhodnocovania, ktorou sa odpad opätovne spracuje na výrobky, 
materiály alebo látky určené na pôvodný účel alebo iné účely; zahŕňa aj opätovné 
spracovanie organického materiálu, ale nezahŕňa energetické zhodnocovanie a opätovné 
spracovanie na materiály, ktoré sa majú použiť ako palivo alebo na činnosti spätného 
zasypávania. 
  
Úprava odpadu je činnosť, ktorá vedie k zmene chemických, biologických alebo fyzikálnych 
vlastností odpadu za účelom umožnenia alebo uľahčenia jeho dopravy, využitia, spracovania 
alebo za účelom zmenšenia objemu alebo zníženia jeho nebezpečných vlastností. 
  
Úložisko kovovej ortuti je miesto, ktoré slúži na dočasné uskladnenie kovovej ortuti, ktorá je 
odpadom. Kovovú ortuť je možné na úložisko kovovej ortuti uskladniť iba dočasne, a to aspoň 
na obdobie jedného kalendárneho roka, najviac však na obdobie piatich kalendárnych rokov 



za ustanovených podmienok [§ 68 ods. 3 písm. aa)]. Na prevádzku úložiska kovovej ortuti sa 
primerane použije § 19 ods.1, § 21 ods. 1 až 3 a ods. 6 a § 22 tohto zákona. 
  
Biologicky rozložiteľné komunálne odpady sú všetky druhy biologicky rozložiteľných 
odpadov, ktoré je možné zaradiť do skupiny 20 Komunálne odpady podľa Katalógu odpadov 
[§ 68 ods. 3 písm. e)]. 
 
Doplnili sa nové paragrafy, v súvislosti s transpozíciou článku 5 a 6 rámcovej smernice, § 2a 
vedľajší produkt a 2b stav konca odpadu. Uvedené ustanovenia obsahujú zákonné podmienky, 
po splnení ktorých niektorý špecifický odpad prestáva byť odpadom, a teda na látku alebo vec 
sa už nebude aplikovať režim nakladania s odpadom. Bližšie podrobnosti o udelenie súhlasu 
sa nachádzajú v § 7 a podrobnosti o posúdení splnenia stanovených podmienok upraví 
vyhláška 283/2001 Z. z. Príslušný obvodný úrad životného prostredia v sídle kraja poskytuje 
vyjadrenie a udeľuje súhlas na to, že látka alebo vec sa považuje za vedľajší produkt a udeľuje 
súhlas na vykonávanie prípravy na opätovné použitie. 
 
§ 2a Vedľajší produkt 
Látka alebo vec, ktorá je výsledkom výrobného procesu, ktorého primárnym cieľom nie je 
výroba tejto látky alebo veci, sa môže považovať za vedľajší produkt, a nie za odpad, ak sú 
splnené všetky nasledujúce podmienky: 
a) ďalšie používanie látky alebo veci je zabezpečené, 
b) látka alebo vec sa môže použiť priamo bez ďalšieho iného spracovania ako bežný 
priemyselný postup, 
c) látka alebo vec vzniká ako neoddeliteľná súčasť výrobného procesu, 
d) ďalšie použitie je zákonné, to znamená, že látka alebo vec spĺňa všetky relevantné 
požiadavky 10c) pre konkrétne použitie z hľadiska výrobku, ochrany životného prostredia a 
zdravia a nepovedie k celkovým nepriaznivým vplyvom na životné prostredie alebo zdravie 
ľudí. 
  
§ 2b Stav konca odpadu 
 (1) Niektorý špecifický odpad prestáva byť odpadom, ak prejde niektorou činnosťou 
zhodnocovania vrátane recyklácie a spĺňa osobitné kritériá, ak boli ustanovené. 
  (2) Niektorý špecifický odpad prestáva byť odpadom aj vtedy, ak prejde prípravou na 
opätovné použitie alebo sa odovzdá ako odpad vhodný na využitie v domácnosti (§ 19 ods. 8). 
Ustanovenie odseku 1 sa vtedy nepoužije. 
  (3) Odpad, ktorý prestáva byť odpadom podľa odsekov 1 alebo 2, prestáva byť 
odpadom aj na účely cieľov zhodnocovania a recyklácie ustanovených v tomto zákone alebo v 
osobitnom predpise.  
  
NOVÁ HIERARCHIA ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA  
Prebrala sa nová hierarchia odpadového hospodárstva (§ 3 Hierarchia a ciele odpadového 
hospodárstva). Hierarchia je záväzná a jej cieľom je predchádzanie alebo 
znižovanie nepriaznivých vplyvov nakladania s odpadom a znižovanie vplyvov využívania 
primárnych zdrojov. Novinkou v hierarchii je príprava na opätovné použitie.  
 
 (1) 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 takého 
využívania sa uplatňuje táto hierarchia odpadového hospodárstva: 
a) predchádzanie vzniku odpadu, 



b) príprava na opätovné použitie, 
c) recyklácia, 
d) iné zhodnocovanie, napríklad energetické zhodnocovanie, 
e) zneškodňovanie. 
  (2) Hierarchia odpadového hospodárstva je záväzná. Odkloniť sa od nej je možné iba 
pre určité prúdy odpadov v prípade, ak je to odôvodnené úvahami o životnom cykle vo vzťahu 
k celkovým vplyvom vzniku a nakladania s takým odpadom a ak to ustanoví tento zákon alebo 
osobitný predpis. 8c) 
  (3) Cieľom odpadového hospodárstva v oblasti nakladania s elektroodpadom je 
dosiahnuť, aby množstvo elektroodpadu z domácností odovzdaného do systému spätného 
odberu (§ 54a ods. 17) a oddeleného zberu dosiahlo v priemere aspoň štyri kilogramy na 
jedného obyvateľa za rok. 
  (4) Cieľom odpadového hospodárstva v oblasti nakladania s použitými prenosnými 
batériami a akumulátormi je dosiahnuť zberový podiel (§ 48a ods. 19) najmenej 25% do 26. 
septembra 2012 a 45% do 26. septembra 2016. 
  (5) Cieľom odpadového hospodárstva v oblasti komunálnych odpadov je do roku 2020 
zvýšiť prípravu na opätovné použitie a recykláciu komunálnych odpadov ako papier, kov, 
plasty a sklo najmenej na 50% hmotnosti vzniknutých odpadov. 
  (6) Cieľom odpadového hospodárstva v oblasti stavebných a demolačných odpadov je 
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. 
  
PROGRAMY  
Druhá časť zákona je venovaná Programom odpadového hospodárstva a Programom 
predchádzania vzniku odpadu (§ 4 - 6b).  
 
Programy odpadového hospodárstva 
Program odpadového hospodárstva (ďalej len "program") sa vypracúva v súlade s hierarchiou 
a cieľmi odpadového hospodárstva podľa § 3 a obsahuje analýzu súčasného stavu 
odpadového hospodárstva územnej oblasti, pre ktorú sa program vydáva, a opatrenia, ktoré sa 
majú prijať na zlepšenie environmentálne vhodnej prípravy na opätovné použitie, recykláciu, 
zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu, opatrenia na ich plnenie v súlade s týmto zákonom 
a hodnotenie, ako bude program podporovať plnenie týchto cieľov a ustanovení tohto zákona. 
Program sa vypracúva pre odpady uvedené v Katalógu odpadov (vyhláška č. 284/2001 Z. z.) a 
pre polychlórované bifenyly a zariadenia obsahujúce polychlórované bifenyly. 
 
Program obsahuje názov orgánu, ktorý program vydáva, základné údaje o území, pre ktoré sa 
program vydáva, základné údaje o pôvodcovi odpadu, držiteľovi polychlórovaných bifenylov 
a obci, ktorí program vypracúvajú, charakteristiku aktuálneho stavu odpadového 
hospodárstva, záväznú časť a smernú časť. Súčasťou programu je aj vyhodnotenie 
predchádzajúceho programu. 
 
Program Slovenskej republiky vypracúva Ministerstvo životného prostredia Slovenskej 
republiky spravidla na päť rokov. Obvodný úrad životného prostredia v sídle kraja je povinný 
do troch mesiacov od schválenia programu Slovenskej republiky predložiť aspoň návrh 
programu kraja na posúdenie. Obvodný úrad životného prostredia v sídle kraja vydávajú 
formou všeobecne záväznej vyhlášky záväznú časť programu kraja na obdobie ustanovené v 



programe Slovenskej republiky. Program odpadového hospodárstva vypracúva aj obec. Obec 
môže vypracovať program v spolupráci s jednou obcou alebo s viacerými obcami na základe 
uzatvorenej spolupráce. Následne vlastný program odpadového hospodárstva má povinnosť 
vypracovať pôvodca odpadu (právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ) ak produkuje 
ročne viac než 10 ton nebezpečných odpadov alebo 100 ton ostatných odpadov (§ 6 ods. 1). 
Pôvodca iných ako komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov je povinný 
prihliadať pri tvorbe svojho programu na program obce, ktorej územia sa jeho program týka. 
Pred predložením programu na schválenie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového 
hospodárstva je pôvodca odpadu povinný predložiť svoj program na vyjadrenie obci, ktorej 
územia sa jeho program týka. Pri počte obcí presahujúcom 30 môže pôvodca odpadu zaslať 
obciam oznámenie o vypracovaní programu a informáciu, kde možno do programu 
nahliadnuť a dokedy sa možno k nemu vyjadriť. Ochrana údajov podľa osobitných predpisov 
tým nie je dotknutá. 
 
Pôvodca odpadu je povinný ním vypracovaný program predložiť na schválenie príslušnému 
orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva a schválený program dodržiavať. Nový 
pôvodca odpadu je povinný predložiť program na schválenie do troch mesiacov od svojho 
vzniku. 
  
Do štyroch mesiacov od vydania programu kraja podľa § 5 ods. 2 je pôvodca odpadu povinný 
vypracovať nový program a predložiť ho príslušnému orgánu štátnej správy odpadového 
hospodárstva na schválenie. Ak v rozhodnutí nie je ustanovené inak, schválením nového 
programu pôvodcu odpadu platnosť predchádzajúceho programu zanikne. 
 
Programy vydané podľa doterajších všeobecne záväzných právnych predpisov ostávajú v 
platnosti do uplynutia obdobia, na ktoré boli schválené, okrem programov tých pôvodcov 
odpadu, ktorí produkujú ročne menej ako desať ton nebezpečných odpadov alebo menej ako 
sto ton ostatného odpadu, ktoré strácajú platnosť dňom účinnosti tohto zákona (§ 81j ods. 5). 
 
Program predchádzania vzniku odpadu 
Program predchádzania vzniku odpadu vypracúva ministerstvo v spolupráci s dotknutými 
ústrednými orgánmi štátnej správy a po posúdení vplyvov na životné prostredie ho schvaľuje 
vláda. Prvý program predchádzania vzniku odpadu vypracuje ministerstvo najneskôr do 12. 
decembra 2013. Tento program sa vypracúva len na úrovni orgánov štátnej správy. 
 
SÚHLASY § 7 
Doplnili sa nové súhlasy pre vedľajší produkt, prípravu na opätovné použitie a 
prevádzkovanie úložiska kovovej ortuti, čo súvisí aj s transpozíciou rámcovej smernice 
a smernice 2011/97/EÚ. Upravili sa súhlasy pre zneškodňovanie odpadov a prevádzkovanie 
zariadenia na zhodnocovanie odpadov. Ustanovuje sa na akú najdlhšiu dobu je možné súhlas 
udeliť, a to najviac na 5 rokov s výnimkou súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, 
ktorý možno udeliť najviac na tri roky. 
 
§ 81j 
(1) Kto nakladá s odpadom na základe rozhodnutia orgánu štátnej správy odpadového 
hospodárstva vydaného podľa doterajších všeobecne záväzných právnych predpisov a v 
zmysle tohto zákona sa vyžaduje rozhodnutie v zmenenom rozsahu alebo sa vyžaduje 
zosúladenie dĺžky platnosti rozhodnutia s § 7 ods. 7, je povinný predložiť toto rozhodnutie 
príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva v lehote šiestich mesiacov od 
nadobudnutia účinnosti tohto zákona na preskúmanie; kto nakladá s odpadom na základe 



rozhodnutia vydaného podľa osobitného predpisu (§ 20 až 23 stavebného zákona č. 50/1976 
Z. z.) je povinný predložiť toto rozhodnutie príslušnému orgánu štátnej správy v lehote 
dvanástich mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona na preskúmanie. Rozhodnutia, 
ktoré neboli predložené na preskúmanie podľa prvej vety, strácajú platnosť. 
  
(2) Kto vykonáva činnosť, na ktorú nebolo podľa doterajších všeobecne záväzných právnych 
predpisov potrebné rozhodnutie orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, ale na ktorej 
výkon je potrebné rozhodnutie podľa tohto zákona, podá návrh na začatie konania o vydaní 
rozhodnutia príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva do šiestich 
mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona, inak sa jeho činnosť považuje za činnosť v 
rozpore s týmto zákonom. 
  
DRŽITE Ľ ODPADU 
Držiteľovi odpadu sa vkladá nová povinnosť v § 19 ods. 1 písm. d) - recyklovať odpad pri 
svojej činnosti; odpad takto nevyužitý ponúknuť na recykláciu inému. A upravujú sa aj ďalšie 
povinnosti nasledovne: 
e) zhodnocovať odpady pri svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho 
recykláciu; odpad takto nevyužitý ponúknuť na zhodnotenie inému, 
f) zabezpečovať zneškodnenie odpadov, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť ich 
recykláciu alebo ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť ich iné zhodnotenie, 
g) odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa tohto zákona, ak 
nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám, ak nie je v tomto zákone ustanovené 
inak. 
  
V § 19 sa vkladá nový odsek 2, ktorý znie: 
Ak sa odpad prepravuje od pôvodcu odpadu alebo držiteľa odpadu k obchodníkovi, do 
zariadenia na zber odpadov, do zariadenia na zhodnocovanie odpadov alebo do zariadenia na 
zneškodňovanie odpadov a výsledkom zhodnocovania odpadu alebo zneškodňovania odpadu 
nie je konečné zhodnotenie tohto odpadu alebo konečné zneškodnenie tohto odpadu, 
zodpovednosti za konečné zhodnotenie odpadu alebo zneškodnenie odpadu sa pôvodca 
odpadu alebo držiteľ odpadu nemôže zbaviť. 
  
BIOLOGICKY ROZLOŽITE ĽNÝ KUCHYNSKÝ A REŠTAURA ČNÝ ODPAD § 39 
Fyzická osoba - podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného 
stravovania (ďalej len "prevádzkovateľ kuchyne"), zodpovedá za nakladanie s biologicky 
rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom. 
  
Náklady na činnosti nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 
hradí obec z miestneho poplatku podľa osobitného predpisu okrem prípadov podľa § 18 ods. 8 
alebo 10 a okrem nákladov na systém oddeleného zberu odpadu z elektrozariadení (ďalej len 
"elektroodpad") z domácností (§ 54a ods. 4) a biologicky rozložiteľného kuchynského a 
reštauračného odpadu od prevádzkovateľa kuchyne. Výnos miestneho poplatku sa použije 
výlučne na úhradu nákladov spojených s nakladaním s komunálnymi odpadmi a s drobnými 
stavebnými odpadmi, najmä na ich zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie. 
 
Vykonávať zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie komunálnych odpadov a 
drobných stavebných odpadov s výnimkou biologicky rozložiteľného kuchynského a 
reštauračného odpadu od prevádzkovateľa kuchyne na území obce môže len ten, kto má 
uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou, ak túto činnosť nezabezpečuje obec 
sama. Obec v zmluve podrobne upraví spôsob a podmienky zberu, prepravy, zhodnocovania 



alebo zneškodňovania týchto odpadov tak, aby boli v súlade s platným programom obce (§ 6) 
a so všeobecne záväzným nariadením podľa odseku 6. Zmluva sa uzatvára spravidla na určitý 
čas. 
  
Prevádzkovateľ kuchyne je povinný zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu 
pre biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad, ktorého je pôvodcom. 
  
Povinnosť zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov pre 
biologicky rozložiteľné komunálne odpady sa nevzťahuje na obec, 
a) ktorá zabezpečí energetické zhodnotenie týchto odpadov v zariadení na zhodnocovanie 
odpadov činnosťou R1 podľa prílohy č. 2, alebo 
b) ak 
1. to neumožňujú technické problémy vykonávania zberu, najmä v historických centrách 
miest a v riedko osídlených oblastiach, 
2. preukáže, že najmenej 50% obyvateľov kompostuje vlastný odpad, alebo 
3. je to pre obec ekonomicky neúnosné, pretože náklady na nakladanie s komunálnymi 
odpadmi nemožno pokryť ani pri určení miestneho poplatku vo výške 50% zo zákonom 
ustanovenej hornej hranice sadzby miestneho poplatku. 
  
Obec je povinná umožniť tomu, kto vykonáva zber, prepravu, zhodnotenie a zneškodnenie 
biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu pre prevádzkovateľa kuchyne 
na jeho náklady a v súlade s platným všeobecne záväzným nariadením obce, 
a) zaviesť a prevádzkovať na jej území systém triedeného zberu biologicky rozložiteľného 
kuchynského a reštauračného odpadu, 
b) užívať v rozsahu potrebnom na tento účel existujúce zariadenia na zber komunálnych 
odpadov. 
 
NEBEZPEČNÉ ODPADY 
Vypúšťa sa odsek 4 v § 23, ktorý znel: Nebezpečný odpad, ktorý vznikol v Slovenskej 
republike, sa prednostne zhodnotí v Slovenskej republike v súlade s programom Slovenskej 
republiky (§ 4 ods. 1). Ak zhodnotenie takého odpadu v Slovenskej republike nie je možné, 
zhodnotí sa prednostne v niektorom z členských štátov. 
 
§ 40 Nakladanie s nebezpečnými odpadmi sa zmenil ods. 2 a 3 pre spresnenie podmienok, 
za ktorých je možné zmiešavanie nebezpečných odpadov:  
Zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov alebo zmiešavať nebezpečné odpady s 
odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné, možno iba výnimočne, ak  
a) je to potrebné na zvýšenie bezpečnosti počas zhodnocovania alebo zneškodňovania 
odpadu, 
b) činnosť zmiešavania je v súlade s najlepšími dostupnými technikami,  
c) zmiešavaním nedôjde k ohrozeniu zdravia ľudí a životného prostredia a sú dodržané 
podmienky uvedené v § 18 ods. 2,  
d) bol udelený súhlas podľa § 7 ods. 1 písm. j) tohto zákona. 
Ak v rozpore s odsekmi 1 a 2 došlo k zmiešaniu odpadov, príslušný obvodný úrad životného 
prostredia rozhodne o povinnosti nebezpečné odpady oddeliť, ak je to technicky a 
ekonomicky možné a ak je to nevyhnutné na ochranu zdravia ľudí a životného prostredia. 
  
CEZHRANI ČNÁ PREPRAVA ODPADOV 
Podľa § 23 ods. 5 ten, kto vykonáva cezhraničnú prepravu odpadov z iného členského štátu 
do Slovenskej republiky alebo dovoz odpadov z iného ako členského štátu do Slovenskej 



republiky, ktoré sú určené na zhodnotenie činnosťou R1 podľa prílohy č. 2 v spaľovni 
odpadov označenej ako zariadenie na zhodnocovanie zmesového komunálneho odpadu, je 
povinný podať oznámenie podľa § 24. 
 
ĎALŠIE POVINNOSTI PRE OBCE  
Zákon o odpadoch v § 39 ustanovil povinnosť pre obce zaviesť ale aj zabezpečiť triedený 
zberu komunálnych odpadov minimálne pre papier, plast, kov a sklo a biologicky rozložiteľné 
komunálne odpady. Upravil sa aj ďalšie odseky § 39 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s 
drobnými stavebnými odpadmi. 
 
Za nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území obce, a s drobnými 
stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území obce, zodpovedá obec.   
 
ĎALŠIE ZMENY  
Podľa § 18 ods. 2 každý je povinný nakladať s odpadom alebo inak s ním zaobchádzať 
takým spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie, a to tak, 
aby nedochádzalo k 
a) riziku znečistenia vody, ovzdušia, pôdy, rastlín a živočíchov, 
b) obťažovaniu okolia hlukom alebo zápachom a 
c) nepriaznivému vplyvu na krajinu alebo miesta osobitného významu.  
 
V § 42 ods. 2 sa dopĺňa definícia odpadových olejov, tak aby bola v zhode s rámcovou 
smernicou a dopĺňa sa definícia regenerácie odpadových olejov. A k ods. 6 sa doplnila veta: 
Ak zmiešavanie odpadových olejov bráni ich spracovaniu, nie je možné vzájomne zmiešavať 
odpadové oleje s rozličnými vlastnosťami alebo odpadové oleje s inými druhmi odpadov; 
ustanovenie § 40 ods. 2 nie je týmto dotknuté. 
 
Upravil sa § 64 ohľadom poskytovania príspevkov z Recyklačného fondu.  
 
V § 18 ods. 4 písm. o) zakazuje sa vykupovať odpad z farebných kovov alebo iný kovový 
odpad pozostávajúci z kanalizačných poklopov alebo ich častí, krytov kanalizačných vpustí 
alebo ich častí a iný kovový odpad inak ako podľa § 19 ods. 4 písm. b) až g). pričom sa v § 19 
ods. 4 písm. e) tieto slová vypustili. 
 
Pre prevádzkovateľa zariadenia na zhodnocovanie odpadov alebo zneškodňovanie 
odpadov sa dopĺňa odsek 9 k § 21, ktorý znie: 
Spaľovanie odpadu v spaľovniach odpadov, ktoré sú určené na spaľovanie komunálnych 
odpadov, sa považuje za zhodnocovanie odpadov činnosťou R1 podľa prílohy č. 2 zákona, ak 
energetická účinnosť takéhoto zariadenia sa rovná alebo je vyššia ako 0,60, ak ide o 
zariadenia, ktoré boli v prevádzke a mali povolenie v súlade s osobitnými predpismi, platnými 
pred 1. januárom 2009 alebo ak energetická účinnosť takéhoto zariadenia sa rovná alebo je 
vyššia ako 0,65, ak ide o zariadenia, ktoré dostali povolenie po 31. decembri 2008 a energia 
vo forme tepla je vyrobená na komerčné účely. Na výpočet energetickej účinnosti sa použije 
vzorec uvedený v prílohe č. 8 zákona. 
 
Prevádzkovateľ úložiska kovovej ortuti má povinnosť vytvárať účelovú finančnú rezervu 
podľa § 22 ods. 1. 
 



Podľa § 81j ods. 3 ten kto vykonáva činnosť, na ktorú sa podľa doterajších predpisov 
nevyžadovala registrácia podľa § 15 (registrácia podnikateľa, ktorý vykonáva zber alebo 
prepravu odpadov ako svoj predmet podnikania, vrátane distribútora, ktorý vykonáva spätný 
odber; platí aj pre obchodníka a sprostredkovateľa, podľa podmienok uvedených v § 15 ods. 
2), je povinný sa zaregistrovať do troch mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona. 
Registrácie podľa § 15 vykonané podľa doterajších predpisov ostávajú naďalej v platnosti. 
 
§ 81j ods. 4 
Spaľovňa odpadov, v ktorej sa spaľujú komunálne odpady a ktorej bolo vydané orgánom 
štátnej správy odpadového hospodárstva rozhodnutie na vykonávanie činnosti R1 podľa 
prílohy č. 2, je povinná príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva takéto 
rozhodnutie predložiť do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona na 
preskúmanie, či výkon činnosti dosahuje týmto zákonom požadovanú energetickú účinnosť. 
 
Príloha č. 2 a 3 sa dopĺňa v súlade so znením prílohy I a II rámcovej smernice, a to 
poznámkami k činnostiam zhodnocovania pod kódom R 3, R 5, R 12 a R 13 a k činnostiam 
zneškodňovania pod kódom D 11, D 13 a D 15. A v prílohe č. 4 sa upravuje znenie kódu H 
13 Senzibilita v súlade s prílohou III rámcovej smernice. Zároveň sa dopĺňa z prílohy III 
rámcovej smernice nový kód H15 Odpad, z ktorého sa po zneškodnení akýmkoľvek 
spôsobom môže uvoľňovať iná látka, napríklad výluh, ktorá má niektorú z vlastností vyššie 
uvedených. 
  
Preberá sa príloha IV rámcovej smernice, ktorá ustanovuje príklady opatrení na 
predchádzanie vzniku odpadu (príloha č. 4a zákona). Dopĺňa sa príloha č. 8 - VZOREC NA 
VÝPOČET ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI, ktorá je transpozíciou poznámky ku kódu 
činnosti R 1 prílohy II rámcovej smernice. 
 
Zákon 343/2012 Z. z. novelizoval aj zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v § 77 ods. 1, kde sa za slová 
"elektroodpadov 26a)" vkladajú slová "a biologicky rozložiteľného kuchynského a 
reštauračného odpadu 26b). 



NOVELA ZÁKONA Č. 119/2010 Z. Z. O OBALOCH  
 
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 v znení zákona č. 
343/2012 Z. z. 
 
S účinnosťou od 1.1.2013 v nasledovnom znení 
 
Dopĺňa sa § 2 písm. m) a znie: 
Na účely tohto zákona sa rozumie recykláciou odpadov z obalov každé opätovné spracovanie 
odpadových materiálov vo výrobnom procese na pôvodné určenie alebo na iné účely vrátane 
organickej recyklácie, ale okrem energetického zhodnocovania. 
 
Dopĺňa sa § 2 písm. o), ktoré znie: 
Na účely tohto zákona sa rozumie energetické zhodnocovanie použitia spaľovateľných 
odpadov z obalov s cieľom vyrábať energiu prostredníctvom priameho spaľovania s iným 
odpadom alebo bez neho s využitím tepla. 
  
Dopĺňa sa § 4 ods. 10 a znie: 
Obaly musia byť navrhnuté, vyrábané a uvádzané na trh alebo do obehu tak, aby spĺňali 
základné požiadavky na ich zloženie a vlastnosti a aby umožňovali ich opakované použitie 
alebo zhodnocovanie vrátane energetického využitia, recyklácie a organickej recyklácie a 
spĺňali požiadavky ustanovené harmonizovanými normami (§ 5 ods. 5 zákona č. 264/1999 
Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení zákona č. 254/2003 Z. z.). 
 
Dopĺňa sa § 7 o ods. 13, ktorý znie: 
Pri ustanovení záväzných limitov [§ 21 písm. f)] sa zohľadní podpora energetického 
zhodnocovania, ak sa z environmentálnych dôvodov a ekonomických dôvodov uprednostní 
pred recykláciou. 
  
Dopĺňa sa § 21 písm. f) a znie: 
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví záväzné limity pre 
rozsah zhodnocovania odpadov z obalov a pre rozsah ich recyklácie vo vzťahu k celkovej 
hmotnosti odpadov z obalov (§ 7 ods. 1); pri ustanovení záväzných limitov sa zohľadní 
podpora energetického zhodnocovania, ak sa z environmentálnych dôvodov a ekonomických 
dôvodov uprednostní pred recykláciou. 
 
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 v znení zákona č. 
547/2011 Z. z. 
 
S účinnosťou od 1.1.2014 v nasledovnom znení 
 
Vypúšťa sa v § 8 ods. 2 písmeno c), ktoré znie 
Oprávnená organizácia predkladá ministerstvu súvahu a výkaz ziskov a strát z riadnej 
individuálnej účtovnej závierky do 30 dní po jej schválení a v rovnakej lehote ich verejne 
sprístupní v elektronickej forme. 
A doterajšie písmená d) a e) sa označujú ako písmená c) a d). 
  



Dopĺňa sa § 8 odsekom 3, ktorý znie:  
Oprávnená organizácia uloží účtovnú závierku v registri účtovných závierok (§ 23 zákona č. 
431/2002 Z .z. o účtovníctve v znení zákona č. 547/2011 Z. z.) do 30 dní po jej schválení. 



Aktuálne znenia predpisov sú vám samozrejme k dispozícii na web stránkach 
http://www.naturpack.sk a http://www.naturelektro.sk prípade nás kontaktujte. 
 


