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Z Á K O N

z 15. mája 2001

o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

Èl. I

PRVÁ ÈAS�

ÚVODNÉ USTANOVENIA

§ 1

Predmet úpravy

(1) Tento zákon upravuje pôsobnos� orgánov �tátnej
správy a obcí, práva a povinnosti právnických osôb
a fyzických osôb pri predchádzaní vzniku odpadov
a pri nakladaní s odpadmi, zodpovednos� za poru�enie
povinností na úseku odpadového hospodárstva a zria-
denie Recyklaèného fondu.

(2) Tento zákon sa nevz�ahuje na
a) nakladanie s odpadovými vodami a zvlá�tnymi vo-

dami a na ukladanie odpadov na odkaliská,1)
b) nakladanie s látkami zneèis�ujúcimi ovzdu�ie,2)
c) nakladanie s odpadmi z drahých kovov,3)
d) nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi,4)
e) nakladanie s odpadmi z banskej èinnosti,5)
f) nakladanie s vyradenými výbu�ninami a zvy�kami

z výroby výbu�nín.6)

(3) Ak osobitné predpisy7) neustanovujú inak, vz�a-
huje sa tento zákon aj na nakladanie s odpadmi �ivo-
èí�neho pôvodu.8)

§ 2

Vymedzenie základných pojmov

(1) Odpadom je hnute¾ná vec uvedená v prílohe è. 1,
ktorej sa jej dr�ite¾ zbavuje, chce sa jej zbavi� alebo je
v súlade s týmto zákonom alebo osobitnými predpis-
mi9) povinný sa jej zbavi�.

(2) Pôvodca odpadu je ka�dý, koho èinnos�ou odpad
vzniká, alebo ten, kto vykonáva úpravu, zmie�avanie
alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena
povahy alebo zlo�enia týchto odpadov.

(3) Dr�ite¾ odpadu je pôvodca odpadu alebo fyzická
osoba, alebo právnická osoba, u ktorej sa odpad na-
chádza.

(4) Odpadové hospodárstvo je èinnos� zameraná na
predchádzanie a obmedzovanie vzniku odpadov a zni-
�ovanie ich nebezpeènosti pre �ivotné prostredie a na-
kladanie s odpadmi v súlade s týmto zákonom.

(5) Nakladanie s odpadmi je zber odpadov, preprava
odpadov, zhodnocovanie odpadov a zne�kodòovanie
odpadov vrátane starostlivosti o miesto zne�kodòova-
nia.

(6) Zhodnocovanie odpadov sú èinnosti vedúce k vy-
u�itiu fyzikálnych, chemických alebo biologických
vlastností odpadov, uvedené v prílohe è. 2.

(7) Zne�kodòovanie odpadov je také nakladanie s ni-
mi, ktoré nespôsobuje po�kodzovanie �ivotného pro-
stredia10) alebo ohrozovanie zdravia ¾udí a ktoré je
uvedené v prílohe è. 3.

(8) Zber odpadov je zhroma�ïovanie, triedenie alebo
zmie�avanie odpadov na úèel ich prepravy.

 1) Zákon è. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon) v znení neskor�ích predpisov.
 2) Zákon è. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdu�ia pred zneèis�ujúcimi látkami (zákon o ovzdu�í) v znení neskor�ích predpisov.
 3) Zákon è. 539/1992 Zb. o puncovníctve a skú�aní drahých kovov (puncový zákon).
 4) § 17 zákona è. 130/1998 Z. z. o mierovom vyu�ívaní jadrovej energie a o zmene a doplnení zákona è. 174/1968 Zb. o �tátnom odbornom

dozore nad bezpeènos�ou práce v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 256/1994 Z. z. v znení zákona è. 470/2000 Z. z.
 5) Zákon è. 44/1988 Zb. o ochrane a vyu�ití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení zákona Slovenskej národnej rady è. 498/1991

Zb.
Zákon Slovenskej národnej rady è. 51/1988 Zb. o banskej èinnosti, výbu�ninách a o �tátnej banskej správe v znení neskor�ích predpisov.

 6) § 35 zákona Slovenskej národnej rady è. 51/1988 Zb. v znení zákona Slovenskej národnej rady è. 499/1991 Zb.
 7) Zákon è. 337/1998 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých ïal�ích zákonov v znení zákona è. 70/2000 Z. z.
 8) § 51 ods. 2 zákona è. 337/1998 Z. z.
 9) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ¾udí v znení neskor�ích predpisov, § 43 zákona

è. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona è. 455/1991 Zb. o �ivnostenskom podnikaní (�ivnostenský
zákon) v znení neskor�ích predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 220/1996 Z. z. o reklame v znení
zákona è. 119/2000 Z. z. a vyhlá�ka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky è. 12/2001 Z. z. o po�iadavkách na zabezpeèenie
radiaènej ochrany.

10) § 8 ods. 2 zákona è. 17/1992 Zb. o �ivotnom prostredí.
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 (9) Zhroma�ïovanie odpadov je doèasné ulo�enie
odpadov pred ïal�ím nakladaním s nimi.

(10) Triedenie odpadov je delenie odpadov pod¾a
druhov alebo odde¾ovanie zlo�iek odpadov, ktoré mo�-
no po oddelení zaradi� ako samostatné druhy odpadov.

(11) Skládkovanie odpadov je ukladanie odpadov na
skládku odpadov.

(12) Skladovanie odpadov je zhroma�ïovanie odpa-
dov pred niektorou z èinností zhodnocovania odpadov
alebo zne�kodòovania odpadov; za skladovanie odpa-
dov sa nepova�uje ich zhroma�ïovanie pred zberom
odpadov na mieste ich vzniku.

(13) Nebezpeèné odpady sú také odpady, ktoré majú
jednu nebezpeènú vlastnos� alebo viac nebezpeèných
vlastností uvedených v prílohe è. 4.

(14) Komunálne odpady sú odpady z domácnosti
vznikajúce na území obce pri èinnosti fyzických osôb
a odpady podobného charakteru vznikajúce pri èin-
nosti právnických osôb alebo fyzických osôb-podnika-
te¾ov, ako aj odpady vznikajúce pri èinnosti obce pri
èistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré
sú v správe obce, a pri údr�be verejnej zelene vrátane
parkov a cintorínov.

(15) Skládka odpadov je miesto so zariadením na
zne�kodòovanie odpadov, kde sa odpady trvalo ukla-
dajú na povrchu zeme alebo do zeme. Za skládku
odpadov sa pova�uje aj miesto, na ktorom pôvodca
odpadu vykonáva zne�kodòovanie svojich odpadov
v mieste výroby (interná skládka), ako aj miesto, ktoré
sa trvalo, teda dlh�ie ako jeden rok, pou�íva na doèas-
né ulo�enie odpadov. Za skládku odpadov sa nepova-
�uje zariadenie, kde sa ukladajú odpady na úèel ich
prípravy pred ich ïal�ou prepravou na miesto, kde sa
budú upravova�, zhodnocova� alebo zne�kodòova�, ak
èas ich ulo�enia pred ich zhodnotením alebo uprave-
ním nepresahuje spravidla tri roky, alebo pred ich
zne�kodnením nepresahuje jeden rok.

§ 3

Úèel odpadového hospodárstva

Úèelom odpadového hospodárstva je
a) predchádza� vzniku odpadov a obmedzova� ich

tvorbu najmä
1. rozvojom technológií �etriacich prírodné zdroje,
2. výrobou výrobkov, ktorá rovnako ako výsledné

výrobky èo mo�no najmenej zvy�uje mno�stvo
odpadov a èo mo�no najviac zni�uje zneèis�ovanie
�ivotného prostredia,

3. vývojom vhodných metód zne�kodòovania nebez-
peèných látok obsiahnutých v odpadoch urèe-
ných na zhodnotenie,

b) zhodnocova� odpady recykláciou, opätovným pou-
�itím alebo inými procesmi umo�òujúcimi získava-
nie druhotných surovín, ak nie je mo�ný alebo
úèelný postup pod¾a písmena a),

c) vyu�íva� odpady ako zdroj energie, ak nie je mo�ný
alebo úèelný postup pod¾a písmena a) alebo b),

d) zne�kodòova� odpady spôsobom neohrozujúcim
zdravie ¾udí a nepo�kodzujúcim �ivotné prostredie
nad mieru ustanovenú zákonom,11) ak nie je mo�ný
alebo úèelný postup pod¾a písmena a), b) alebo c).

DRUHÁ ÈAS�

PROGRAMY ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA

§ 4

Základné ustanovenie

(1) Program odpadového hospodárstva (ïalej len
�program�) urèuje ciele odpadového hospodárstva Slo-
venskej republiky, územného celku, jeho èasti alebo
pôvodcu odpadu a opatrenia na ich plnenie v súlade
s týmto zákonom. Program sa vypracúva pre odpady
uvedené v Katalógu odpadov [§ 68 ods. 3 písm. e)].

(2) Program obsahuje názov orgánu, ktorý program
vydáva, základné údaje o území, pre ktoré sa program
vydáva, základné údaje o pôvodcovi odpadu a obci,
ktorí program vypracúvajú, charakteristiku aktuálne-
ho stavu odpadového hospodárstva, rozpoèet odpado-
vého hospodárstva, záväznú èas� a smernú èas�.

§ 5

Programy vydávané orgánmi �tátnej správy
odpadového hospodárstva

(1) Program Slovenskej republiky vypracúva Minis-
terstvo �ivotného prostredia Slovenskej republiky (ïa-
lej len �ministerstvo�) najmä na základe podkladov od
krajských úradov a okresných úradov a schva¾uje ho
vláda. Program Slovenskej republiky uverejní minis-
terstvo vo Vestníku Ministerstva �ivotného prostredia
Slovenskej republiky.

(2) Krajský úrad a okresný úrad vydávajú formou
v�eobecne záväznej vyhlá�ky záväznú èas� programu
kraja a  záväznú èas� programu okresu na obdobie
ustanovené v programe Slovenskej republiky spravid-
la na pä� rokov.

(3) Program podriadeného orgánu �tátnej správy od-
padového hospodárstva musí by� v súlade so záväznou
èas�ou programu nadriadeného orgánu �tátnej správy
odpadového hospodárstva.

(4) Záväzná èas� programu Slovenskej republiky, zá-
väzná èas� programu kraja a záväzná èas� programu
okresu obsahujú cie¾ové smerovanie nakladania s ur-
èenými druhmi a mno�stvami odpadov (prúdy odpa-
dov) v urèenom èase a opatrenia na zni�ovanie mno�-
stva biologicky rozlo�ite¾ných odpadov ukladaných na
skládky odpadov.

(5) Smerná èas� programu Slovenskej republiky ob-
sahuje zámery na vybudovanie zariadení nadregionál-
neho významu. Smerná èas� programu kraja a prog-

11) Napríklad zákon è. 138/1973 Zb., zákon è. 309/1991 Zb., zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody
a krajiny v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 222/1996 Z. z. a zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 272/1994
Z. z.
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ramu okresu obsahuje zámery na vybudovanie nových
zariadení na zhodnocovanie odpadov, zne�kodòovanie
odpadov, ako aj zariadení na iné nakladanie s odpad-
mi.

 (6) Krajský úrad a okresný úrad sú povinné zverej-
ni� návrhy svojich programov v mieste svojho sídla
obvyklým spôsobom najmenej na 30 dní tak, aby sa
s nimi mohla oboznámi� verejnos� z dotknutého úze-
mia; návrhy programov za�lú aj orgánom �tátnej sprá-
vy dotknutým pod¾a osobitných predpisov12) a okresný
úrad aj obciam z dotknutého územia.

 (7) Verejnos�, dotknuté orgány �tátnej správy a ob-
ce majú právo poda� v lehote, poèas ktorej je návrh
programu verejne prístupný pod¾a odseku 6, písomné
pripomienky príslu�nému úradu.

 (8) Krajský úrad a okresný úrad sú povinné najne-
skôr do 30 dní od uplynutia lehoty pod¾a odseku 6
uskutoèni� verejné prerokovanie návrhu programu
a prihliada� na podané písomné pripomienky pri do-
pracúvaní programu.

 (9) Program mo�no po dohode príslu�ných úradov
vyda� spoloène i pre územie viacerých okresov alebo
ich èastí.

(10) Program je podkladom na opatrenia na obme-
dzovanie vzniku odpadov, na nakladanie s odpadmi
a na spracúvanie územnoplánovacej dokumentácie.

(11) Rozhodnutia a vyjadrenia orgánov �tátnej sprá-
vy odpadového hospodárstva vydávané pod¾a tohto
zákona nesmú by� v rozpore so záväznou èas�ou prí-
slu�ného programu kraja a so záväznou èas�ou prí-
slu�ného programu okresu.

(12) Ak sa v èase po vydaní programu zásadným
spôsobom zmenia skutoènosti, ktoré sú rozhodujúce
pre obsah programu, ministerstvo, krajský úrad alebo
okresný úrad sú povinné aktualizova� program Slo-
venskej republiky, program kraja alebo program ok-
resu. Na aktualizáciu programov platia rovnako usta-
novenia odsekov 1 a� 10.

(13) Ministerstvo, krajské úrady a okresné úrady
alebo nimi poverené osoby sú oprávnené od ka�dého,
kto je dr�ite¾om odpadu alebo nakladá s odpadmi,
po�adova� informácie potrebné na vypracovanie a ak-
tualizáciu programu. Ochrana údajov pod¾a osobit-
ných predpisov tým nie je dotknutá.13)

§ 6

Program pôvodcu odpadu a program obce

 (1) Pôvodca odpadu, ktorý je právnickou osobou
alebo fyzickou osobou-podnikate¾om a produkuje roè-
ne viac ne� 50 kg nebezpeèných odpadov alebo 1 tonu
ostatných odpadov, vypracúva vlastný program. Po-
vinnos� pôvodcu odpadu vypracova� program plní pre
komunálne odpady, ako aj pre odpady z be�ných udr-

�iavacích prác zabezpeèovaných fyzickou osobou14)
(ïalej len �drobné stavebné odpady�), obec, na ktorej
území tieto odpady vznikajú. Pôvodcovia odpadov, kto-
rí vypracúvajú program pod¾a tohto zákona, sa mô�u
dohodnú� navzájom alebo spolu s obcou na vypraco-
vaní spoloèného programu.

(2) Záväzná èas� programu pôvodcu odpadu okrem
údajov pod¾a § 5 ods. 4 obsahuje opatrenia na zní�enie
vzniku odpadov.

(3) Smerná èas� programu pôvodcu odpadu obsahu-
je údaje pod¾a § 5 ods. 5.

(4) Pôvodca odpadu je povinný ním vypracovaný
program predlo�i� na schválenie príslu�nému orgánu
�tátnej správy odpadového hospodárstva a schválený
program dodr�iava�. Nový pôvodca odpadu je povinný
predlo�i� program na schválenie do troch mesiacov od
svojho vzniku.

(5) Do �tyroch mesiacov od vydania programu ok-
resu alebo programu kraja pod¾a § 5 ods. 2 je pôvodca
odpadu povinný vypracova� nový program a predlo�i�
ho príslu�nému orgánu �tátnej správy odpadového
hospodárstva na schválenie. Ak v rozhodnutí nie je
ustanovené inak, schválením nového programu pôvod-
cu odpadu platnos� predchádzajúceho programu za-
nikne.

(6) Ak orgán �tátnej správy odpadového hospodár-
stva zastaví konanie o schva¾ovaní programu pôvodcu
odpadu pod¾a § 74 ods. 6 z dôvodu rozporu so záväz-
nou èas�ou programu okresu, pôvodca odpadu je po-
vinný bezodkladne predlo�i� na schválenie opätovne
program zosúladený a upravený s programom ok-
resu.

(7) Pôvodca iných ako komunálnych odpadov
a drobných stavebných odpadov je povinný prihliada�
pri tvorbe svojho programu na program obce, ktorej
územia sa jeho program týka. Pred predlo�ením prog-
ramu na schválenie príslu�nému orgánu �tátnej sprá-
vy odpadového hospodárstva je pôvodca odpadu po-
vinný predlo�i� svoj program na vyjadrenie obci, ktorej
územia sa jeho program týka. Pri poète obcí presahu-
júcom 30 mô�e pôvodca odpadu zasla� obciam ozná-
menie o vypracovaní programu a informáciu, kde mo�-
no do programu nahliadnu� a dokedy sa mo�no
k nemu vyjadri�. Ochrana údajov pod¾a osobitných
predpisov tým nie je dotknutá.13)

(8) Na vypracovanie programu obce platia rovnako
ustanovenia odsekov 2 a� 6.

(9) Obec je pri zostavovaní a aktualizovaní progra-
mu oprávnená bezplatne po�adova� od ka�dého, kto je
dr�ite¾om komunálneho odpadu alebo nakladá s ko-
munálnymi odpadmi na území obce, informácie po-
trebné na zostavenie a aktualizáciu programu. Ochra-
na údajov pod¾a osobitných predpisov tým nie je
dotknutá.13)

12) Napríklad zákon è. 138/1973 Zb., zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 272/1994 Z. z. a zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 287/1994 Z. z.

13) Napríklad § 17 a� 20 Obchodného zákonníka.
14) § 55 ods. 2 písm. b) a c), § 56 písm. h) zákona è. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon).
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(10) V prípade, ak sa v èase po schválení programu
pôvodcu odpadu zásadným spôsobom zmenia skutoè-
nosti, ktoré sú rozhodujúce pre obsah jeho programu,
pôvodca odpadu je povinný svoj program aktualizova�
a bezodkladne ho predlo�i� na schválenie príslu�nému
orgánu �tátnej správy odpadového hospodárstva. Toto
ustanovenie platí rovnako aj pre obce.

TRETIA  ÈAS�

PÔSOBNOS� ORGÁNOV �TÁTNEJ SPRÁVY
ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA A POVINNOSTI

PRÁVNICKÝCH OSÔB A FYZICKÝCH OSÔB
V ODPADOVOM HOSPODÁRSTVE

Prvý oddiel

Pôsobnos� orgánov �tátnej správy
odpadového hospodárstva

§ 7

Ude¾ovanie súhlasu

 (1) Orgány �tátnej správy odpadového hospodár-
stva ude¾ujú súhlas na
a) prevádzkovanie zariadenia na zne�kodòovanie od-

padov okrem spa¾ovní odpadov a zariadení na spo-
luspa¾ovanie odpadov,

b) zne�kodòovanie odpadov, na ktoré nebol daný sú-
hlas pod¾a písmena a), okrem zne�kodòovania od-
padov v spa¾ovniach a v zariadeniach na spoluspa-
¾ovanie odpadov,

c) prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpa-
dov okrem spa¾ovní odpadov a zariadení na spolu-
spa¾ovanie odpadov,

d) prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov, ak ide
o zariadenia, na ktorých prevádzku nebol daný
súhlas pod¾a písmen a) a c),

e) na zmenu a rekon�trukcie zariadení na zhodnoco-
vanie odpadov, zne�kodòovanie odpadov a zber od-
padov alebo ich èastí, na ktorých prevádzkovanie
sa vydáva súhlas pod¾a tohto zákona, ak majú vplyv
na nakladanie s odpadmi v zariadení,

f) vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na
zne�kodòovanie odpadov a zariadenia na zhodno-
covanie nebezpeèných odpadov,

g) nakladanie s nebezpeènými odpadmi vrátane ich
prepravy, ak nie je súèas�ou súhlasu pod¾a pred-
chádzajúcich ustanovení, a to v prípade, ak pôvod-
ca odpadu roène nakladá v súhrne s väè�ím mno�-
stvom ako 100 kg alebo ak prepravca prepravuje
roène väè�ie mno�stvo ako 100 kg nebezpeèných
odpadov,

h) pou�itie technológie na nakladanie s nebezpeènými
odpadmi na mobilných zariadeniach vrátane v�e-
obecných podmienok prevádzkovania mobilného
zariadenia,

i) prvé uvedenie technológie na nakladanie s nebez-
peènými odpadmi na trh v Slovenskej republike,

j) zhroma�ïovanie odpadov dr�ite¾om odpadu bez
predchádzajúceho triedenia, ak vzh¾adom na ná-
sledný spôsob ich zhodnocovania alebo zne�kodòo-

vania nie je triedenie a oddelené zhroma�ïovanie
mo�né alebo úèelné,

k) uzavretie skládky odpadov alebo jej èasti, vykona-
nie jej rekultivácie a jej následné monitorovanie,

l) zber a spracovanie starých vozidiel.

(2) Súhlas pod¾a odseku 1 obsahuje
a) druh, kategóriu a mno�stvo odpadov,
b) urèenie miesta nakladania s odpadmi,
c) spôsob nakladania s odpadmi,
d) èas, na ktorý sa súhlas ude¾uje,
e) pri zariadeniach na nakladanie s nebezpeènými od-

padmi aj spôsob ukonèenia èinnosti zariadenia,
f) ïal�ie podmienky výkonu èinnosti, na ktorú sa

súhlas ude¾uje.

(3) Súhlas pod¾a odseku 1 písm. a), c), d), e) a h)
obsahuje okrem nále�itostí pod¾a odseku 2 aj
a) technické po�iadavky prevádzky zariadenia,
b) bezpeènostné opatrenia pri prevádzke zariadenia.

(4) Súhlas na prevádzkovanie skládky odpadov ok-
rem nále�itostí pod¾a odsekov 2 a 3 ïalej obsahuje
a) triedu skládky odpadov,
b) podmienky prevádzkovania skládky odpadov, mo-

nitorovania skládky odpadov, postupov kontroly
prevádzky skládky odpadov vrátane havarijného
plánu,

c) parametre, ktoré sa majú mera�, a látky, ktoré sa
majú analyzova� v priesakových vodách a vo vzor-
kách z pozorovacích objektov,

d) schválenie projektovej dokumentácie na uzatvore-
nie skládky odpadov, jej rekultiváciu a monitorova-
nie skládky odpadov po jej uzatvorení.

(5) Súhlas na nakladanie s nebezpeènými odpadmi
mo�no udeli� len na urèitý èas, najviac na tri roky.

(6) Platnos� súhlasu pod¾a odseku 5 sa predå�i, a to
aj opakovane, ak nedo�lo k zmene skutoèností, ktoré
sú rozhodujúce na vydanie súhlasu, a ak sa �iados�
o predå�enie súhlasu doruèí príslu�nému orgánu �tát-
nej správy odpadového hospodárstva najneskôr tri
mesiace pred skonèením platnosti súhlasu.

(7) Ak navrhovaný spôsob nakladania s odpadmi nie
je v súlade s týmto zákonom a so v�eobecne záväzný-
mi právnymi predpismi vydanými na jeho vykonanie
alebo so záväznou èas�ou programu kraja a programu
okresu, súhlas pod¾a odseku 1 sa neudelí alebo sa
súhlas pod¾a odseku 6 nepredå�i.

(8) Uzatvorenie skládky odpadov v súlade s odse-
kom 1 písm. k) overí príslu�ný okresný úrad vrátane
vykonania miestnej obhliadky a o uzatvorení skládky
vydá potvrdenie.

§ 8

Autorizácia

(1) Autorizácia je udelenie oprávnenia podnikate¾o-
vi15) na výkon èinností uvedených v odseku 3.

(2) Vykonáva� èinnosti pod¾a odseku 3 mô�e za pod-
mienok ustanovených týmto zákonom podnikate¾ len

15) § 2 ods. 2 písm. b) Obchodného zákonníka.
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na základe autorizácie udelenej ministerstvom, ak ten-
to zákon neustanovuje inak.

(3) Autorizácia udelená ministerstvom sa vy�aduje
na
a) nakladanie s opotrebovanými batériami a akumu-

látormi (§ 41),
b) nakladanie s odpadovými olejmi (§ 42),
c) zber a spracovanie starých vozidiel (§ 49 a� 54).

(4) Ministerstvo mô�e autorizáciu udeli� jednotlivo
na ka�dú èinnos� alebo spolu na viac èinností.

§ 9

Podmienky udelenia autorizácie

(1) Podmienkou udelenia autorizácie fyzickej oso-
be-podnikate¾ovi je
a) bezúhonnos�,
b) trvalý pobyt16) na území Slovenskej republiky,
c) ustanovenie odborne spôsobilej osoby, ak òou nie

je sám �iadate¾ o udelenie autorizácie alebo jeho
zodpovedný zástupca,17)

d) technické, materiálne a personálne zabezpeèenie
výkonu po�adovanej èinnosti.

(2) Podmienkou udelenia autorizácie právnickej oso-
be-podnikate¾ovi je
a) bezúhonnos� �tatutárneho orgánu alebo jeho èle-

nov,
b) sídlo alebo organizaèná zlo�ka na území Slovenskej

republiky,
c) ustanovenie odborne spôsobilej osoby,
d) technické, materiálne a personálne zabezpeèenie

výkonu po�adovanej èinnosti.

(3) Za bezúhonného sa na úèely tohto zákona pova-
�uje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za úmyselný
trestný èin alebo trestný èin, pri ktorom dôjde k ohro-
zeniu �ivota ¾udí alebo �ivotného prostredia.18)

(4) Technické, materiálne a personálne zabezpeèe-
nie èinnosti, na ktorú sa ude¾uje autorizácia, sa pre-
ukazuje odborným posudkom osoby oprávnenej na
jeho vydanie pod¾a tohto zákona (§ 76).

§ 10

Obsah �iadosti o udelenie autorizácie

(1) Fyzická osoba-podnikate¾ v �iadosti o udelenie
autorizácie uvedie
a) obchodné meno a miesto podnikania,
b) meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné èíslo

a trvalý pobyt (ïalej len �osobné údaje�); ak bol
ustanovený zodpovedný zástupca,17) uvedie aj jeho
osobné údaje,

c) èinnos� a druhy odpadov, pre ktoré �iada o udele-
nie autorizácie,

d) èas, na ktorý �iada udelenie autorizácie,

e) identifikaèné èíslo (IÈO),
f) osobné údaje ustanovenej odborne spôsobilej oso-

by (§ 11), èíslo osvedèenia o  odbornej spôsobilosti
a údaje o jej pracovnoprávnom vz�ahu alebo inom
právnom vz�ahu k �iadate¾ovi19) o udelenie autori-
zácie,

g) technické, materiálne a personálne predpoklady
zabezpeèenia výkonu po�adovanej èinnosti.

(2) K �iadosti pod¾a odseku 1 sa prilo�í
a) výpis z registra trestov �iadate¾a o udelenie autori-

zácie nie star�í ako tri mesiace,
b) oprávnenie na podnikanie na èinnosti a druhy od-

padov, pre ktoré sa �iada o udelenie autorizácie,
a výpis zo �ivnostenského registra alebo obchodné-
ho registra nie star�í ako 30 dní,

c) doklad o pracovnoprávnom vz�ahu alebo inom
právnom vz�ahu odborne spôsobilej osoby k �iada-
te¾ovi19) o udelenie autorizácie,

d) odborný posudok v zmysle § 9 ods. 4.

(3) Právnická osoba-podnikate¾ v �iadosti o udelenie
autorizácie uvedie
a) obchodné meno a sídlo,
b) osobné údaje osôb, ktoré sú �tatutárnym orgánom

�iadate¾a o udelenie autorizácie alebo ktoré sú jeho
èlenmi; ak bol ustanovený zodpovedný zástupca,17)
uvedie aj jeho osobné údaje,

c) èinnos� a druhy odpadov, pre ktoré �iada o udele-
nie autorizácie,

d) èas, na ktorý �iada udelenie autorizácie,
e) identifikaèné èíslo (IÈO),
f) osobné údaje ustanovenej odborne spôsobilej oso-

by (§ 11), èíslo osvedèenia o odbornej spôsobilosti
a údaje o jej pracovnoprávnom vz�ahu alebo inom
právnom vz�ahu k �iadate¾ovi,19)

g) technické, materiálne a personálne predpoklady
zabezpeèenia výkonu po�adovanej èinnosti.

(4) K �iadosti pod¾a odseku 3 sa prilo�í
a) výpis z registra trestov �tatutárneho orgánu �iada-

te¾a o udelenie autorizácie alebo jeho èlenov nie
star�í ako tri mesiace,

b) oprávnenie na podnikanie na èinnosti a druhy od-
padov, pre ktoré sa �iada o udelenie autorizácie,
a výpis z obchodného registra nie star�í ako 30 dní,

c) doklad o pracovnoprávnom vz�ahu alebo inom
právnom vz�ahu odborne spôsobilej osoby k �iada-
te¾ovi19) o udelenie autorizácie,

d) odborný posudok pod¾a § 9 ods. 4.

§ 11

Odborne spôsobilá osoba

(1) Odborne spôsobilá osoba zodpovedá za odborné
prevádzkovanie èinnosti, na ktorú bola udelená auto-
rizácia.

16) Zákon è. 135/1982 Zb. o hlásení a evidencii pobytu obèanov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 73/1995 Z. z. o pobyte cudzincov na území Slovenskej republiky v znení neskor�ích
predpisov.

17) § 11 a 12 zákona è. 455/1991 Zb. o �ivnostenskom podnikaní (�ivnostenský zákon) v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 132/1994 Z. z.

18) Trestný zákon.
19) Napríklad § 27 Zákonníka práce, § 566 a 577 Obchodného zákonníka a § 724 Obèianskeho zákonníka.
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(2) Za odborne spôsobilú osobu mo�no ustanovi�
fyzickú osobu, ktorá
a) je bezúhonná (§ 9 ods. 3),
b) má vysoko�kolské alebo bakalárske vzdelanie prí-

slu�ného technického smeru alebo prírodovedného
smeru a najmenej tri roky praxe v príslu�nom od-
bore alebo má stredo�kolské vzdelanie príslu�ného
technického smeru ukonèené maturitou a najme-
nej pä� rokov praxe v príslu�nom odbore,

c) úspe�ne vykonala skú�ku pod¾a odseku 3.

(3) Predmetom skú�ky je overenie súhrnu teoretic-
kých vedomostí a znalostí v�eobecne záväzných práv-
nych predpisov upravujúcich odpadové hospodárstvo
a ostatných súvisiacich v�eobecne záväzných práv-
nych predpisov12) a súvisiacich slovenských technic-
kých noriem. Skú�ku zabezpeèuje ministerstvo.

(4) Odbornú spôsobilos� potvrdí ministerstvo vyda-
ním osvedèenia o odbornej spôsobilosti.

(5) Ministerstvo vedie register odborne spôsobilých
osôb.

§ 12

Postup pri ude¾ovaní autorizácie

(1) �iados� o udelenie autorizácie podáva podnikate¾
písomne okresnému úradu príslu�nému pod¾a sídla
�iadate¾a, miesta jeho organizaènej zlo�ky alebo byd-
liska �iadate¾a. Okresný úrad �iados� v lehote do
30 dní od jej podania posúdi a spolu so svojím stano-
viskom postúpi ministerstvu na rozhodnutie o udelení
autorizácie.

(2) Okresný úrad a ministerstvo sú oprávnené na
vydanie rozhodnutia o udelení autorizácie vy�adova�
od �iadate¾a doplnenie podkladov a preverova� skutoè-
nosti uvádzané v �iadosti.

§ 13

Udelenie autorizácie, predå�enie autorizácie
a zmena autorizácie

(1) Rozhodnutie o udelení autorizácie fyzickej oso-
be-podnikate¾ovi obsahuje
a) jej obchodné meno a miesto podnikania,
b) osobné údaje fyzickej osoby a jej zodpovedného zá-

stupcu, ak bol ustanovený, a osobné údaje o odbor-
ne spôsobilej osobe (§ 11),

c) èinnosti a druhy odpadov, na ktoré sa ude¾uje auto-
rizácia,

d) èas, na ktorý sa autorizácia ude¾uje,
e) dátum zaèatia vykonávania autorizovanej èinnosti,
f) spôsob a postupy vykonávania autorizovanej èin-

nosti.

(2) Rozhodnutie o udelení autorizácie právnickej
osobe-podnikate¾ovi obsahuje
a) jej obchodné meno a sídlo,
b) osobné údaje osôb, ktoré sú �tatutárnym orgánom

alebo jeho èlenmi, osobné údaje jej zodpovedného

zástupcu, ak bol ustanovený, ako aj osobné údaje
o odborne spôsobilej osobe (§ 11),

c) èinnosti a druhy odpadov, na ktoré sa ude¾uje auto-
rizácia,

d) èas, na ktorý sa autorizácia ude¾uje,
e) dátum zaèatia vykonávania autorizovanej èinnosti,
f) spôsob a postupy vykonávania autorizovanej èin-

nosti.

(3) Osoba, ktorá je dr�ite¾om autorizácie, musí raz
za tri roky zabezpeèi� odborný posudok oprávnenej
osoby o stave plnenia technických po�iadaviek usta-
novených týmto zákonom a ïal�ími v�eobecne záväz-
nými právnymi predpismi na ochranu �ivotného pro-
stredia, ako aj o stave plnenia podmienok a po�iadaviek
ustanovených v rozhodnutí o udelení autorizácie pri
výkone èinnosti, na ktorú bola autorizácia udelená.
Kópiu odborného posudku za�le ministerstvu do
14 dní od jeho prijatia od oprávnenej osoby.

(4) Dr�ite¾ autorizácie je povinný ministerstvu ozná-
mi� ka�dú zmenu údajov uvedených v rozhodnutí
o udelení autorizácie, a to do 15 dní od vzniku zmeny.
Na základe tohto oznámenia mô�e ministerstvo roz-
hodnú� o zmene alebo zru�ení autorizácie.

(5) Dr�ite¾ autorizácie mô�e po�iada� o jej predå�enie
najneskôr �es� mesiacov pred uplynutím èasu, na
ktorý bola udelená. V �iadosti o predå�enie autorizácie
sa uvedú dôvody �iadosti a prilo�í sa odborný posudok
pod¾a odseku 3.

(6) Autorizáciu mo�no predå�i� najviac v rozsahu,
v akom bola udelená.

(7) Ministerstvo vedie register osôb, ktorým bola
udelená autorizácia.

(8) Autorizácia má platnos� na celom území Sloven-
skej republiky.

§ 14

Zánik autorizácie, zru�enie autorizácie
a pozastavenie výkonu èinnosti

(1) Autorizácia zaniká
a) smr�ou fyzickej osoby-podnikate¾a, ktorá je dr�ite-

¾om autorizácie, alebo jej vyhlásením za màtveho,
ak vo výkone autorizovanej èinnosti nepokraèuje
ustanovený správca dedièstva20) alebo dediè za pod-
mienok pod¾a odsekov 2 a 3,

b) zánikom právnickej osoby, ktorá je dr�ite¾om auto-
rizácie,

c) rozhodnutím ministerstva o zru�ení autorizácie,
d) uplynutím èasu, na ktorý bola udelená,
e) zru�ením konkurzu vyhláseného na dr�ite¾a auto-

rizácie po splnení rozvrhového uznesenia alebo zru-
�ením konkurzu z dôvodu, �e majetok dr�ite¾a auto-
rizácie nepostaèuje na úhradu výdavkov a odmeny
správcu konkurznej podstaty, alebo zamietnutím
návrhu na vyhlásenie konkurzu na dr�ite¾a autori-
zácie pre nedostatok majetku.

(2) Ak v prípade smrti fyzickej osoby, ktorá bola
dr�ite¾om autorizácie a ktorá nemala ustanoveného

20) § 175e Obèianskeho súdneho poriadku.
§ 13 zákona è. 455/1991 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 132/1994 Z. z.
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zodpovedného zástupcu, nebude ustanovený správca
dedièstva, ministerstvo rozhodne o pozastavení výko-
nu èinností, na ktoré bola udelená autorizácia, a� do
skonèenia konania o prejednanie dedièstva.

(3) Ak chce dediè pokraèova� vo vykonávaní prác, na
ktoré bola udelená autorizácia, je povinný predlo�i�
ministerstvu do 30 dní od ukonèenia konania o dediè-
stve právoplatný doklad o tom, �e je dedièom, a ozná-
mi� ministerstvu údaje pod¾a § 10.

(4) Ministerstvo zru�í autorizáciu, ak
a) osoba, ktorá je dr�ite¾om autorizácie, o to po�iada,
b) dediè nepostupuje pod¾a odseku 3,
c) ustanovená odborne spôsobilá osoba prestane spå-

òa� po�iadavku odbornej spôsobilosti,
d) ten, kto je dr�ite¾om autorizácie, prestane spåòa�

niektorú z podmienok jej udelenia,
e) dr�ite¾ autorizácie nezaèal vykonáva� autorizovanú

èinnos� v lehote do �iestich mesiacov od dátumu
zaèatia vykonávania autorizovanej èinnosti uvede-
ného v rozhodnutí o udelení autorizácie.

(5) Ministerstvo mô�e zru�i� autorizáciu, ak dr�ite¾
autorizácie opätovne alebo záva�ným spôsobom poru-
�il povinnosti ustanovené týmto zákonom alebo v�e-
obecne záväznými právnymi predpismi vydanými na
jeho vykonanie; za opätovné poru�enie sa pova�uje aj
nezaslanie odborného posudku pod¾a § 13 ods. 3 v ná-
hradnej lehote urèenej ministerstvom.

§ 15

Registrácia

(1) Podnikate¾, ktorý vykonáva zber alebo prepravu
odpadov ako svoj predmet podnikania, je povinný v le-
hote do 14 dní od zaèatia výkonu tejto èinnosti sa
zaregistrova� na okresnom úrade v mieste svojho sídla
alebo miesta podnikania; to neplatí, ak je na vykoná-
vanie zberu alebo prepravy odpadov potrebný súhlas
pod¾a § 7 ods. 1 alebo autorizácia pod¾a § 8 ods. 3.

(2) Povinnos� pod¾a odseku 1 sa vz�ahuje aj na pod-
nikate¾a, ktorý zariadi, obstará alebo vykoná21) pre
tretiu osobu alebo na jej úèet zne�kodnenie odpadov
alebo zhodnotenie odpadov, ak túto èinnos� nevykoná-
va ako súèas� èinnosti, na ktorú mu bol udelený
súhlas pod¾a § 7 ods. 1 alebo autorizácia pod¾a § 8
ods. 3.

(3) Hromadný výrobca vozidiel alebo hromadný do-
vozca vozidiel, ktorý vykonáva zber starých vozidiel
a prepravu starých vozidiel, je povinný v lehote do
14 dní od zaèatia výkonu tejto èinnosti sa zaregistro-
va� na okresnom úrade v mieste svojho sídla alebo
miesta podnikania; to neplatí, ak je dr�ite¾om autori-
zácia pod¾a § 8 ods. 3 písm. c).

(4) Okresný úrad vykoná registráciu pod¾a odse-
kov 1 a� 3 na základe písomného oznámenia podnika-
te¾a o zaèatí vykonávania èinnosti, na základe ktorej

mu vzniká povinnos� registrácie; podnikate¾ovi vydá
o tom potvrdenie.

(5) Okresný úrad vedie zoznam registrovaných osôb
pod¾a odsekov 1 a� 3.

§ 16

Vyjadrenie

Orgány �tátnej správy odpadového hospodárstva dá-
vajú vyjadrenie k
a) zriadeniu spa¾ovne odpadov alebo zariadenia na

spoluspa¾ovanie odpadov, alebo k ich zmenám ako
podklad na udelenie súhlasu pod¾a osobitného
predpisu,22)

b) výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva u�
v �tádiu územného konania;23) ak sa neuskutoèòu-
je územné konanie, vyjadrenie sa dáva k stavebnej
dokumentácii predkladanej na stavebné konanie,24)

c) pripravovaným zmenám výroby súvisiacej so zme-
nou nakladania s odpadmi,

d) prepusteniu odpadov, ktoré vznikli pri spracovaní
dovezeného materiálu v colnom re�ime aktívneho
zu�¾ach�ovacieho styku, do colného re�imu vo¾ný
obeh v Slovenskej republike.25)

§ 17

Spoloèné ustanovenie

Ak má by� súhlas pod¾a § 7 alebo vyjadrenie pod¾a
§ 16 podkladom na vydanie rozhodnutia o stavbe, za-
riadení alebo èinnosti pod¾a iného zákona, orgán �tát-
nej správy vydávajúci takéto rozhodnutie mô�e roz-
hodnutie vyda� a� po oboznámení sa s obsahom
súhlasu alebo vyjadrenia pod¾a tohto zákona.

Druhý oddiel

Povinnosti právnických osôb
a fyzických osôb

§ 18

Spoloèné ustanovenia

(1) Ka�dý je povinný naklada� s odpadmi alebo inak
s nimi zaobchádza� v súlade s týmto zákonom; ten,
komu vyplývajú z rozhodnutia vydaného na základe
tohto zákona povinnosti, je povinný naklada� s odpad-
mi alebo inak s nimi zaobchádza� aj v súlade s týmto
rozhodnutím. Pri nakladaní s odpadmi alebo inom
zaobchádzaní s nimi je ka�dý povinný chráni� zdravie
¾udí a �ivotné prostredie.

(2) Pre nakladanie s odpadmi sa odpady zaraïujú
pod¾a Katalógu odpadov [§ 68 ods. 3 písm. e)].

(3) Zakazuje sa
a) ulo�i� alebo ponecha� odpad na inom mieste ako na

mieste na to urèenom v súlade s týmto zákonom,

21) Napríklad § 566 a 577 Obchodného zákonníka a § 724 a� 741 Obèianskeho zákonníka
22) § 11a ods. 2 a 11 zákona è. 309/1991 Zb. v znení zákona è. 459/2000 Z. z.
23) § 32 a� 42 zákona è. 50/1976 Zb.
24) § 60 a� 65 zákona è. 50/1976 Zb. v znení neskor�ích predpisov.
25) § 122 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 180/1996 Z. z. Colný zákon v znení zákona è. 239/2000 Z. z.
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b) zne�kodni� odpad alebo zhodnoti� odpad inak ako
v súlade s týmto zákonom,

c) zne�kodni� odpad vypú��aním a vhadzovaním do
vodného recipienta okrem morí a oceánov pod¾a
polo�ky D6 a zne�kodòovanie odpadov èinnos�ami
pod¾a polo�iek D4 a D7 uvedených v prílohe è. 3,

d) vykonáva� nedovolenú prepravu odpadov (§ 38),
e) vykonáva� bez súhlasu pod¾a § 7 alebo v rozpore

s ním èinnos�, na ktorú sa súhlas pod¾a § 7 vy�a-
duje,

f) prevádzkova� po 31. decembri 2008 skládku odpa-
dov pod¾a § 81 ods. 4 písm. b) bodu 2, ktorá nespå-
òa v�etky po�iadavky na skládky odpadov pod¾a
tohto zákona a v�eobecne záväzných právnych
predpisov vydaných na jeho vykonanie,

g) vykonáva� skládkovanie
1. kvapalných odpadov,
2. odpadov, ktoré sú v podmienkach skládky výbu�-

né, korozívne, okyslièujúce, vysoko hor¾avé alebo
hor¾avé,

3. infekèných odpadov zo zdravotníckych a veteri-
nárnych zariadení,

4. opotrebovaných pneumatík a drvených opotrebo-
vaných pneumatík okrem pneumatík, ktoré mo�-
no pou�i� ako kon�trukèný materiál pri budovaní
skládky, pneumatík z bicyklov a pneumatík
s väè�ím vonkaj�ím priemerom ako 1400 mm,

5. odpadov, ktorých obsah �kodlivých látok presa-
huje hranièné hodnoty koncentrácie pod¾a prílo-
hy è. 5,

h) riedi� alebo zmie�ava� odpady s cie¾om dosiahnu�
hranièné hodnoty koncentrácie �kodlivých látok
pod¾a prílohy è. 5,

i) výroba, dovoz a vývoz polyvinylchloridu vrátane vý-
robkov z tohto materiálu od 1. januára 2008.

(4) Ak nie je v tomto zákone ustanovené inak, nákla-
dy na èinnosti smerujúce k zne�kodòovaniu odpadov
a náklady na zne�kodòovanie odpadov zná�a dr�ite¾
odpadu, pre ktorého sa zne�kodòovanie odpadu vrá-
tane zberu a úpravy odpadu vykonáva; ak takýto dr�i-
te¾ odpadu nie je známy, zná�a ich posledný známy
dr�ite¾ odpadu alebo výrobca, z ktorého výroby odpad
pochádza.

(5) Ak je dr�ite¾ odpadu pod¾a odseku 4 známy, ale
nezdr�iava sa na území Slovenskej republiky, zabez-
peèí zne�kodnenie odpadu okresný úrad, na ktorého
území sa odpad nachádza, na náklady dr�ite¾a odpa-
du.

(6) Ak vlastník, správca alebo nájomca nehnute¾nos-
ti zistí, �e na jeho nehnute¾nosti bol umiestnený odpad
v rozpore s týmto zákonom, je povinný to oznámi�
bezodkladne okresnému úradu a obci, v ktorých
územnom obvode sa nehnute¾nos� nachádza.

(7) Okresný úrad na základe oznámenia pod¾a odse-
ku 6 z vlastného podnetu alebo z podnetu iného orgá-

nu �tátnej správy alebo obce po�iada Policajný zbor
o zistenie osoby zodpovednej za umiestnenie odpadu
na nehnute¾nosti v rozpore s týmto zákonom; takto
zistená osoba je povinná zabezpeèi� zhodnotenie odpa-
du alebo zne�kodnenie odpadu na vlastné náklady.

 (8) Ak sa pod¾a odseku 7 nezistí osoba zodpovedná
za umiestnenie odpadu na nehnute¾nosti v rozpore
s týmto zákonom, okresný úrad zaène konanie na
zistenie, èi vlastník, správca alebo nájomca tejto ne-
hnute¾nosti
a) je pôvodcom odpadu,
b) neurobil v�etky opatrenia na ochranu svojej nehnu-

te¾nosti, ktoré je povinný vykona� pod¾a osobitných
predpisov,26) alebo nesplnil povinnosti pod¾a roz-
hodnutia súdu,27) alebo

c) mal z tohto ulo�enia odpadu majetkový alebo iný
prospech.

 (9) Ak sa v konaní pod¾a odseku 8 preuká�e vlast-
níkovi, správcovi alebo nájomcovi nehnute¾nosti, na
ktorej bol umiestnený odpad v rozpore s týmto záko-
nom, niektorá zo skutoèností uvedených v odseku 8
písm. a) a� c), prejde povinnos� zabezpeèi� zhodnote-
nie odpadu alebo zne�kodnenie odpadu na tohto vlast-
níka, správcu alebo nájomcu nehnute¾nosti.

(10) Ak sa pod¾a odseku 7 nezistí osoba zodpovedná
za umiestnenie odpadu na nehnute¾nosti v rozpore
s týmto zákonom alebo sa v konaní pod¾a odseku 8
nepreuká�e niektorá zo skutoèností uvedená v odse-
ku 8 písm. a) a� c), zabezpeèí zhodnotenie odpadu
alebo zne�kodnenie odpadu na vlastné náklady prí-
slu�ný okresný úrad.

(11) Kto zabezpeèil zhodnotenie odpadu alebo zne-
�kodnenie odpadu v súlade s odsekom 9 alebo 10, má
nárok na náhradu vynalo�ených nákladov voèi osobe,
ktorá je zodpovedná za ulo�enie odpadu na nehnute¾-
nosti v rozpore s týmto zákonom.

(12) Odpad urèený na zhodnotenie je druhotnou
surovinou; nakladá sa s ním ako s odpadom a� do
zaèatia jeho zhodnocovania èinnos�ami R1 a� R10
pod¾a prílohy è. 2.

§ 19

Povinnosti dr�ite¾a odpadu

 (1) Dr�ite¾ odpadu je povinný
a) zaraïova� odpady pod¾a Katalógu odpadov [§ 68

ods. 3 písm. e)],
b) zhroma�ïova� odpady utriedené pod¾a druhov od-

padov a zabezpeèi� ich pred znehodnotením, odcu-
dzením alebo iným ne�iaducim únikom,

c) zhroma�ïova� oddelene nebezpeèné odpady pod¾a
ich druhov, oznaèova� ich urèeným spôsobom a na-
klada� s nimi v súlade s týmto zákonom a osobit-
nými predpismi,28)

26) Napríklad § 25 ods. 4 vyhlá�ky Slovenského úradu bezpeènosti práce è. 59/1982 Zb., ktorou sa urèujú základné po�iadavky na zaistenie
bezpeènosti práce a technických zariadení, § 11 a 65 vyhlá�ky Slovenského úradu bezpeènosti práce a Slovenského banského úradu
è. 374/1990 Zb. o bezpeènosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach.

27) § 127 ods. 2 Obèianskeho zákonníka v znení zákona è. 509/1991 Zb.
28) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 272/1994 Z. z., nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky è. 206/1988

Zb. o jedoch a niektorých iných látkach �kodlivých zdraviu v znení neskor�ích predpisov, vyhlá�ka Úradu jadrového dozoru Slovenskej
republiky è. 190/2000 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o nakladaní s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom
a vyhlá�ka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky è. 12/2001 Z. z.
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d) zhodnocova� odpady pri svojej èinnosti; odpad takto
nevyu�itý ponúknu� na zhodnotenie inému,

e) zabezpeèova� zne�kodnenie odpadov, ak nie je mo�né
alebo úèelné zabezpeèi� ich zhodnotenie,

f) odovzda� odpady len osobe oprávnenej naklada�
s odpadmi pod¾a tohto zákona, ak nezabezpeèuje ich
zhodnotenie alebo zne�kodnenie sám,

g) vies� a uchováva� evidenciu o druhoch a mno�stve
odpadov, s ktorými nakladá, a o ich zhodnotení
a zne�kodnení,

h) ohlasova� ustanovené údaje z evidencie príslu�nému
orgánu �tátnej správy odpadového hospodárstva,

i) umo�ni� orgánom �tátneho dozoru v odpadovom
hospodárstve (§ 73) prístup do stavieb, priestorov
a zariadení, odoberanie vzoriek odpadov a na ich
vy�iadanie predlo�i� dokumentáciu a poskytnú�
pravdivé a úplné informácie súvisiace s odpadovým
hospodárstvom; ustanovenia osobitného predpisu
týmto nie sú dotknuté,29)

j) predlo�i� na vy�iadanie prechádzajúceho dr�ite¾a od-
padu doklady preukazujúce spôsob nakladania s od-
padmi,

k) vykona� opatrenia na nápravu ulo�ené orgánom �tát-
neho dozoru v odpadovom hospodárstve (§ 73),

l) zabezpeèi� na základe vyjadrenia príslu�ného orgánu
�tátnej správy odpadového hospodárstva zhodnote-
nie odpadov, ktoré vznikli pri prechode tovaru cez
spracovate¾ské operácie,30) alebo ich vyviez� spä� na
územie toho �tátu, z ktorého územia bol tovar na
úèely uskutoènenia aktívneho zu�¾ach�ovacieho sty-
ku25) dovezený,

m) zabezpeèi� analytickú kontrolu odpadov v ustanove-
nom rozsahu,

n) na �iados� ministerstva, krajského úradu, okresného
úradu alebo nimi poverenej osoby bezplatne poskyt-
nú� informácie potrebné na vypracovanie a aktuali-
záciu programu.

(2) Pôvodca odpadu a obec sú okrem povinností po-
d¾a odseku 1 povinní vypracova� a dodr�iava� schvá-
lený program pod¾a § 6.

(3) Kto vykonáva zber odpadov vrátane ich výkupu
je okrem povinností pod¾a odseku 1 povinný
a) zverejòova� druhy zbieraných odpadov a podmienky

zberu odpadov,
b) vy�adova� preukazovanie osobných údajov fyzickej

osoby alebo zodpovedného zástupcu právnickej oso-
by, obchodné meno a miesto podnikania fyzickej
osoby-podnikate¾a alebo obchodné meno a sídlo
právnickej osoby, od ktorých sa preberajú farebné
kovy alebo iný odpad [§ 68 ods. 3 písm. n)]; bez
preukázania vy�iadaných údajov nemo�no odpad
prevzia� ani vykúpi�,

c) vies� a uchováva� evidenciu o osobách pod¾a pís-
mena b), ako aj o druhoch a mno�stve odpadov od
nich prevzatých alebo vykúpených.

(4) Ak fyzická osoba, ktorá nie je podnikate¾om, nakla-
dá alebo inak zaobchádza s inými ako komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, vz�ahujú sa
na òu rovnako ustanovenia odseku 1 písmen b), f), k)
a m) a primerane ustanovenie odseku 1 písm. i).

(5) Na fyzické osoby, ktoré nie sú podnikate¾mi, sa
ustanovenia odsekov 1 a� 3 nevz�ahujú s výnimkou
prípadu pod¾a odseku 4.

(6) Ak je dr�ite¾om odpadov dopravca, vz�ahujú sa
na neho pri preprave odpadov iba ustanovenia odse-
ku 1 písm. i), j) a k).

§ 20

Povinnosti pri preprave nebezpeèných odpadov
na území Slovenskej republiky

(1) Odosielate¾ nebezpeèných odpadov je povinný
a) zabezpeèi� prepravu nebezpeèných odpadov v súla-

de s týmto zákonom a v prípade, �e sa na prepravu
nebezpeèných odpadov vy�aduje súhlas pod¾a § 7,
aj v súlade s týmto súhlasom,

b) vykona� prepravu nebezpeèných odpadov doprav-
nými prostriedkami, ktoré vyhovujú ustanoveniam
v�eobecne záväzných právnych predpisov o prepra-
ve nebezpeèných vecí;31) ak nevykonáva prepravu
sám, je povinný zabezpeèi� ju u dopravcu oprávne-
ného pod¾a osobitných predpisov.32)

(2) Odosielate¾ nebezpeèných odpadov a príjemca
nebezpeèných odpadov sú povinní
a) vies� a uchováva� evidenciu o prepravovaných ne-

bezpeèných odpadoch,
b) ohlasova� ustanovené údaje z evidencie pod¾a pís-

mena a) okresnému úradu príslu�nému pod¾a sídla
alebo miesta podnikania odosielate¾a nebezpeè-
ných odpadov a príjemcu nebezpeèných odpadov;
v prípade, �e súhlas na prepravu nebezpeèných
odpadov vydal krajský úrad, aj tomuto úradu,

c) umo�ni� orgánom �tátneho dozoru v odpadovom
hospodárstve (§ 73) kontrolu nakladania s odpad-
mi v priebehu prepravy; na ich vy�iadanie predlo�i�
dokumentáciu33) a poskytnú� pravdivé a úplné in-
formácie súvisiace s odpadovým hospodárstvom,

d) vykona� opatrenie na nápravu ulo�ené orgánom
�tátneho dozoru v odpadovom hospodárstve (§ 73).

(3) Odosielate¾ nebezpeèných odpadov, príjemca ne-
bezpeèných odpadov a dopravca sú pri preprave ne-
bezpeèných odpadov povinní potvrdi� sprievodný list
nebezpeèných odpadov [§ 68 ods. 3 písm. f)].

29) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 100/1996 Z. z. o ochrane �tátneho tajomstva, slu�obného tajomstva, o �ifrovej ochrane
informácií a o zmene a doplnení Trestného zákona v znení neskor�ích predpisov.

30) § 2 písm. d) a § 123 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 180/1996 Z. z.
31) Vyhlá�ka ministra zahranièných vecí è. 64/1987 Zb. o Európskej dohode o medzinárodnej cestnej preprave nebezpeèných vecí (ADR).

Vyhlá�ka ministra zahranièných vecí è. 8/1985 Zb. o Dohovore o medzinárodnej �elezniènej preprave (COTIF).
Oznámenie Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej republiky è. 15/2001 Z. z. o prijatí zmien a doplnkov k Poriadku pre medzinárodnú
�elezniènú prepravu nebezpeèného tovaru (RID).

32) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona è. 455/1991 Zb. o �ivnostenskom
podnikaní (�ivnostenský zákon) v znení neskor�ích predpisov a zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 168/1996 Z. z. o cestnej
doprave v znení neskor�ích predpisov.

33) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 168/1996 Z. z. v znení neskor�ích predpisov.
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(4) Príjemca nebezpeèných odpadov je povinný do
10 dní po prevzatí zásielky odpadu zasla� sprievodný
list nebezpeèných odpadov potvrdený pod¾a odseku 3
odosielate¾ovi nebezpeèných odpadov, okresnému
úradu príslu�nému pod¾a sídla alebo miesta podnika-
nia odosielate¾a nebezpeèných odpadov a príjemcu ne-
bezpeèných odpadov a v prípade, �e súhlas na prepra-
vu nebezpeèných odpadov vydal krajský úrad, aj
tomuto úradu, ak tento zákon vo �tvrtej èasti neusta-
novuje inak.

§ 21

Povinnosti prevádzkovate¾a zariadenia
na zhodnocovanie odpadov

alebo zne�kodòovanie odpadov

(1) Prevádzkovate¾ zariadenia na zhodnocovanie od-
padov alebo zne�kodòovanie odpadov je povinný
a) zhodnocova� odpady alebo zne�kodòova� odpady

v súlade so súhlasom na prevádzkovanie zariade-
nia na zhodnocovanie odpadov alebo zne�kodòova-
nie odpadov pod¾a § 7 ods. 1 písm. a) alebo c),

b) prevádzkova� zariadenie na zhodnocovanie nebez-
peèných odpadov a zariadenie na zne�kodòovanie
odpadov v súlade so schváleným prevádzkovým po-
riadkom pod¾a § 7 ods. 1 písm. f),

c) zabezpeèova� odpady pred odcudzením alebo iným
ne�iaducim únikom,

d) zverejòova� druhy odpadov, na ktorých zne�kodòo-
vanie alebo zhodnocovanie je oprávnený,

e) vies� prevádzkovú dokumentáciu zariadenia,
f) vies� a uchováva� evidenciu o mno�stve, druhu

a pôvode odpadov prevzatých na zne�kodnenie ale-
bo zhodnotenie, o spôsobe nakladania s nimi
a o umiestnení nebezpeèných odpadov na skládke
odpadov [§ 68 ods. 3 písm. f)],

g) ohlasova� ustanovené údaje z evidencie pod¾a pís-
mena f) príslu�nému okresnému úradu,

h) na základe rozhodnutia orgánu �tátnej správy od-
padového hospodárstva v mimoriadnych prípa-
doch, najmä ak je to nevyhnutné z h¾adiska sta-
rostlivosti o zdravie ¾udí a �ivotné prostredie,
zne�kodni� odpad alebo zhodnoti� odpad, ak je to
pre prevádzkovate¾a technicky mo�né; náklady,
ktoré vznikli pri zhodnotení odpadu alebo zne�kod-
není odpadu na základe takéhoto rozhodnutia,
uhrádza dr�ite¾ odpadu,

i) umo�ni� orgánom vykonávajúcim �tátny dozor
v odpadovom hospodárstve výkon èinností pod¾a
§ 19 ods. 1 písm. i),

j) vykona� opatrenie na nápravu ulo�ené orgánom
�tátneho dozoru v odpadovom hospodárstve (§ 73),

k) oznamova� bezodkladne príslu�nému okresnému
úradu neprevzatie odpadov do zariadenia na zne-
�kodòovanie odpadov èinnos�ami pod¾a polo-
�iek D1, D5 a D10 uvedených v prílohe è. 3,

l) odstraòova� negatívne stavy a vplyvy zistené monito-
ringom skládky odpadov,

m) na �iados� ministerstva, krajského úradu, okresného
úradu alebo nimi poverenej osoby bezplatne poskyt-
nú� informácie potrebné na vypracovanie a aktuali-
záciu programu.

(2) Prevádzkovate¾ skládky odpadov je povinný spra-
cova� a ma� schválenú projektovú dokumentáciu na
uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky odpa-
dov po jej uzavretí a uzavrie�, rekultivova� a monitoro-
va� skládku odpadov v súlade s touto dokumentáciou.
Spracovanú projektovú dokumentáciu je �iadate¾
o udelenie súhlasu na prevádzkovanie skládky odpa-
dov pod¾a § 7 ods. 1 písm. a) povinný prilo�i� k �iados-
ti o udelenie súhlasu, súèas�ou rozhodnutia pod¾a § 7
ods. 1 písm. a) bude aj schválenie predlo�enej projek-
tovej dokumentácie.

(3) Návrh rie�enia spôsobu na uzavretie, rekultivá-
ciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzavretí
musí by� súèas�ou zámeru navrhovate¾a pri posudzo-
vaní vplyvov na �ivotné prostredie.34)

(4) V prípade pod¾a odseku 1 písm. h), ak je dr�ite¾
odpadu neznámy alebo ak nemô�e uhradi� náklady
spojené so zne�kodnením odpadov alebo zhodnotením
odpadov v primeranom èase a v plnej vý�ke, pova�uje
sa tento prípad za haváriu a pri úhrade nákladov
mo�no postupova� pod¾a osobitného predpisu.35)

(5) Ustanovenie odseku 1 sa vz�ahuje aj na zariade-
nia na spoluspa¾ovanie odpadov v súvislosti so spa¾o-
vaním odpadov.

(6) Prevádzkovate¾ skládky odpadov je povinný
uchováva� záznamy z monitoringu poèas prevádzko-
vania skládky odpadov a po jej uzavretí a ka�doroène
do 31. januára nasledujúceho roka ohlasova� výsledky
monitoringu príslu�nému okresnému úradu.

(7) Odpady mo�no skladova� najdlh�ie jeden rok. Na
dlh�ie skladovanie mô�e okresný úrad da� súhlas len
výnimoène, najmä ak sa na území Slovenskej republi-
ky nenachádza vhodné zariadenie na zhodnotenie ale-
bo zne�kodnenie tohto odpadu.

(8) Odpady uvedené v prílohe è. 6 sa pred ulo�ením
na skládku odpadov musia stabilizova�.

§ 22

Úèelová finanèná rezerva

(1) Prevádzkovate¾ skládky odpadov je povinný vy-
tvára� poèas prevádzky skládky odpadov úèelovú fi-
nanènú rezervu, ktorej prostriedky sa pou�ijú na uzav-
retie, rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov
po jej uzavretí.36) Ten, kto prevádzkuje viac ako jednu
skládku odpadov, vytvára úèelovú finanènú rezervu
pre ka�dú skládku odpadov osobitne.

34) § 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na �ivotné prostredie.
35) Zákon è. 69/1998 Z. z. o �tátnom fonde �ivotného prostredia.

Vyhlá�ka Ministerstva �ivotného prostredia Slovenskej republiky è. 138/2000 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon è. 69/1998 Z. z. o �tátnom
fonde �ivotného prostredia.

36) § 24 zákona è. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov.
§ 9 zákona è. 368/1999 Z. z. o rezervách a opravných polo�kách na zistenie základu dane z príjmov.
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(2) Úèelová finanèná rezerva sa vytvára roène na
�archu výdavkov (nákladov)36) vo vý�ke urèeného po-
dielu z celkových nákladov na uzavretie, rekultiváciu
a monitorovanie skládky odpadov po jej uzavretí.

(3) Roèná vý�ka úèelovej finanènej rezervy sa vypo-
èíta takto:
R = Q ×  A,
A = CN : K,
kde R je odvod na tvorbu úèelovej finanènej rezervy

v Sk za rok,
   Q je mno�stvo ulo�ených odpadov za rok

v tonách,
      A je vý�ka odvodu na jednotkové mno�stvo

odpadov v Sk vypoèítaná jednorazovo pri
zaèatí tvorby úèelovej finanènej rezervy
pod¾a tohto zákona,

    CN sú projektovou dokumentáciou navrhované
investièné náklady na uzavretie, rekultiváciu
a prevádzkové náklady na monitorovanie
skládky odpadov v Sk,

      K je vo¾ná kapacita skládky odpadov pri zaèatí
tvorby úèelovej finanènej rezervy pod¾a
tohto zákona v èase výpoètu v tonách.

(4) Pri skládkach odpadov, ktorých �ivotnos� v èase
nadobudnutia úèinnosti tohto zákona je krat�ia ako
desa� rokov, prevádzkovate¾ skládky odpadov na tvor-
bu úèelovej finanènej rezervy odvádza roène najmenej
10 % projektovou dokumentáciou navrhovaných in-
vestièných a prevádzkových nákladov na uzavretie,
rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej
uzavretí, najmenej v�ak 70 Sk za tonu odpadov ulo�e-
nej po nadobudnutí úèinnosti tohto zákona.

(5) Prostriedky tvoriace úèelovú finanènú rezervu sa
vedú na osobitnom úète37) prevádzkovate¾a skládky
odpadov. Prevádzkovate¾ skládky odpadov je pred od-
vedením prvej splátky úèelovej finanènej rezervy po-
vinný zabezpeèi� vytvorenie osobitného úètu, na ktorý
bude prostriedky úèelovej finanènej rezervy ka�doroè-
ne odvádza�, a zároveò zabezpeèi� viazanos� pou�itia
prostriedkov úèelovej finanènej rezervy na úèel uvede-
ný v odseku 1.

(6) Prevádzkovate¾ skládky odpadov odvádza roènú
vý�ku prostriedkov úèelovej finanènej rezervy do
31. januára nasledujúceho kalendárneho roka.

(7) Prostriedky úèelovej finanènej rezervy mo�no po-
u�i� po vydaní súhlasu pod¾a § 7 ods. 1 písm. k) na
èinnos�, na ktorú bol tento súhlas vydaný. Prostriedky
úèelovej finanènej rezervy mo�no èerpa� do vý�ky ur-
èenej v písomnom potvrdení, ktorým príslu�ný orgán
�tátnej správy odpadového hospodárstva vopred po-
tvrdí oprávnenos� èerpania týchto prostriedkov. Tento
postup sa neuplatní v prípadoch, keï prevádzkovate¾

skládky odpadov plní povinnos� pod¾a odseku 10 alebo
obec plní povinnos� pod¾a odseku 12, alebo keï je
vlastník prostriedkov úèelovej finanènej rezervy u�
oprávnený vo¾ne s nimi naklada� (odsek 13).

 (8) Ak sa prevádzkovate¾ skládky odpadov rozhodol
pred ukonèením uzavretia, rekultivácie alebo monito-
rovania skládky po jej uzavretí ukonèi� svoje podnika-
nie bez právneho nástupcu, prechádzajú ku dòu pred-
chádzajúcemu deò vstupu do likvidácie alebo deò
zru�enia �ivnostenského oprávnenia38) v�etky práva
a povinnosti súvisiace s uzavretím, rekultiváciou
a monitorovaním skládky odpadov na obec, na ktorej
území sa preva�ná èas� skládky odpadov nachádza; na
túto obec prejde dòom prechodu práv a povinností aj
právo naklada� s prostriedkami vytvorenej úèelovej
finanènej rezervy v súlade s odsekom 7.

 (9) Ak bol na prevádzkovate¾a skládky odpadov
vyhlásený konkurz, návrh na vyhlásenie konkurzu bol
zamietnutý pre nedostatok majetku alebo ak bolo pre-
vádzkovate¾ovi skládky odpadov povolené vyrovna-
nie39) pred ukonèením uzavretia, rekultivácie alebo
monitorovania skládky odpadov po jej uzavretí, pre-
chádzajú ku dòu predchádzajúcemu deò právoplat-
nosti uznesenia o vyhlásení konkurzu, uznesenia
o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre ne-
dostatok majetku alebo uznesenia o povolení vyrovna-
nia v�etky práva a povinnosti súvisiace s uzavretím,
rekultiváciou a monitorovaním skládky odpadov na
obec, na ktorej území sa preva�ná èas� skládky odpa-
dov nachádza; na túto obec prejde dòom prechodu
práv a povinností aj právo naklada� s prostriedkami
vytvorenej úèelovej finanènej rezervy v súlade s odse-
kom 7.

(10) Prevádzkovate¾ skládky odpadov uvedený v od-
seku 8 alebo 9 je povinný ku dòu predchádzajúcemu
deò vstupu do likvidácie, deò zru�enia �ivnostenského
oprávnenia alebo deò právoplatnosti uznesenia o vy-
hlásení konkurzu, uznesenia o zamietnutí návrhu na
vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo
uznesenia o povolení vyrovnania previes� prostriedky
vytvorenej úèelovej finanènej rezervy na úèet obce, na
ktorú prechádza právo naklada� s týmito prostriedka-
mi.

(11) V deò nadobudnutia právoplatnosti uznesenia
o zru�ení konkurzu,40) uznesenia o potvrdení nútené-
ho vyrovnania41) alebo uznesenia o potvrdení vyrovna-
nia42) prechádzajú na prevádzkovate¾a skládky odpa-
dov spä� v�etky práva a povinnosti súvisiace
s uzavretím, rekultiváciou a monitorovaním skládky
odpadov vrátane práva naklada� s prostriedkami úèe-
lovej finanènej rezervy, ktoré pre�li na obec pod¾a
odseku 9; to neplatí, ak sa v dôsledku zru�enia kon-
kurzu prevádzkovate¾ zru�uje pod¾a osobitného pred-

37) Napríklad § 708 a� 719 Obchodného zákonníka.
38) Napríklad § 70 a� 75 Obchodného zákonníka, § 15a a� 15e zákona è. 111/1990 Zb. o �tátnom podniku v znení neskor�ích predpisov

a § 57 a� 59 zákona è. 455/1991 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 132/1994 Z. z.
39) Zákon è. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskor�ích predpisov.
40) § 44 a 44a zákona è. 328/1991 Zb. v znení neskor�ích predpisov.
41) § 39 zákona è. 328/1991 Zb. v znení neskor�ích predpisov.
42) § 60 zákona è. 328/1991 Zb. v znení neskor�ích predpisov.
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pisu.43) Prechod práv a povinností súvisiacich s uza-
vretím, rekultivovaním a monitorovaním skládky odpa-
dov vrátane prechodu práva naklada� s prostriedkami
úèelovej finanènej rezervy z obce na prevádzkovate¾a
skládky oznámi obci prevádzkovate¾ skládky odpadov
bezodkladne.

(12) Obec, na ktorú pre�li práva a povinnosti vráta-
ne práva naklada� s prostriedkami úèelovej finanènej
rezervy pod¾a odseku 9, je povinná previes� prevedené
prostriedky úèelovej finanènej rezervy na osobitný
úèet prevádzkovate¾a skládky odpadov (odsek 5) do
14 dní od doruèenia oznámenia pod¾a odseku 11.

(13) Vlastník prostriedkov úèelovej finanènej rezervy
je po skonèení monitorovania skládky odpadov v leho-
te urèenej v projektovej dokumentácii (§ 21 ods. 2)
oprávnený na základe potvrdenia príslu�ného orgánu
�tátnej správy odpadového hospodárstva s nevyèerpa-
nou èas�ou úèelovej finanènej rezervy vo¾ne naklada�.

(14) Prevádzkovate¾ skládky odpadov alebo obec, na
ktorú pre�li práva a povinnosti súvisiace s uzatvore-
ním, rekultiváciou a monitorovaním skládky odpadov,
sú povinní umo�ni� orgánom �tátneho dozoru v odpa-
dovom hospodárstve (§ 73) a príslu�ným daòovým or-
gánom kontrolu správnosti tvorby úèelovej finanènej
rezervy a správnosti jej èerpania.

(15) Prostriedky tvoriace úèelovú finanènú rezervu
nemô�u by� postihnuté výkonom rozhodnutia ani exe-
kúciou pod¾a osobitných predpisov.44)

�TVRTÁ  ÈAS�

DOVOZ, VÝVOZ A TRANZIT ODPADOV

§ 23

Základné ustanovenia

 (1) Na úèely tohto zákona sa pova�uje za
a) dovoz odpadov � preprava odpadov cez �tátnu hra-

nicu na územie Slovenskej republiky,
b) vývoz odpadov � preprava odpadov cez �tátnu hranicu

z územia Slovenskej republiky na územie iného �tátu,
c) tranzit odpadov � preprava odpadov od vstupného

pohranièného colného orgánu k výstupnému po-
hraniènému colnému orgánu v Slovenskej republi-
ke bez skladovania na jej území,

d) príslu�ný úrad �tátu vývozu � úrad ustanovený
�tátom, z ktorého sa zásielka odpadov odosiela,

e) príslu�ný úrad �tátu dovozu � úrad ustanovený
�tátom, do ktorého je zásielka odpadov urèená,

f) príslu�ný úrad �tátu tranzitu � úrad ustanovený
�tátom, ktorým zásielka odpadov prechádza,

g) príslu�ný úrad na území Slovenskej republiky � mi-
nisterstvo,

h) �iadate¾a o prepravu odpadov cez �tátnu hranicu
(ïalej len ��iadate¾ o cezhraniènú prepravu odpa-
dov�) � fyzická osoba-podnikate¾ alebo právnická
osoba, ktorá je pôvodcom odpadu; ak to nie je
mo�né, tak osoba, ktorá zhroma�ïuje odpady,
spracováva odpady, obchoduje s odpadmi alebo
ktorá zariadi, obstará alebo vykoná21) pre tretiu
osobu alebo na jej úèet zne�kodnenie odpadov ale-
bo zhodnotenie odpadov, alebo ak tieto osoby nie
sú známe alebo oprávnené na danú èinnos�, tak iný
dr�ite¾ odpadu, ktorý �iada o vývoz odpadu. Pri
dovoze odpadov a tranzite odpadov sa za �iadate¾a
o cezhraniènú prepravu odpadov pova�uje osoba
urèená pod¾a práva �tátu vývozu; ak �iadate¾ o cez-
hraniènú prepravu odpadov nebol takto urèený, tak
osoba, ktorá je dr�ite¾om odpadu,

i) príjemcu odpadov � fyzická osoba-podnikate¾ alebo
právnická osoba, ku ktorej sa odpady prepravujú
na úèely ich zhodnotenia alebo zne�kodnenia,

j) tlaèivo oznámenia � doklad o oznámení prepravy
odpadov cez �tátnu hranicu, ktorý tvorí súèas�
�iadosti o povolenie dovozu odpadov, vývozu odpa-
dov alebo tranzitu odpadov a sprevádza odpady pri
ich dovoze, vývoze a tranzite,

k) tlaèivo hlásenia � doklad o preprave a trase prepra-
vy odpadov cez �tátnu hranicu, ktorý sprevádza
odpady pri ich dovoze, vývoze a tranzite.

(2) Odpady urèené na zhodnotenie sa na úèely ria-
denia, kontroly a evidencie dovozu, vývozu a tranzitu
zaraïujú do
a) Zeleného zoznamu odpadov, ak nevykazujú �iadnu

nebezpeènú vlastnos� a sú pre ne v Slovenskej re-
publike vytvorené dostatoèné podmienky na zhod-
notenie, vyhovujúce z h¾adiska ochrany �ivotného
prostredia,

b) �ltého zoznamu odpadov, ak vykazujú jednu alebo
viac nebezpeèných vlastností alebo ak pre ne nie sú
v Slovenskej republike vytvorené dostatoèné pod-
mienky na zhodnotenie, vyhovujúce z h¾adiska
ochrany �ivotného prostredia,

c) Èerveného zoznamu odpadov, ak obsahujú látky,
ktoré be�ne vykazujú jednu nebezpeènú vlastnos�
alebo nieko¾ko nebezpeèných vlastností.

(3) Zakázaný je
a) dovoz odpadov urèených na zne�kodnenie okrem

dovozu odpadov vzniknutých pri pasívnom zu-
�¾ach�ovacom styku,45) prièom predmetom zu�¾ach-
�ovania sú odpady,

b) vývoz odpadov urèených na zne�kodnenie okrem
vývozu do �tátov, ktoré sú èlenmi Organizácie pre
hospodársku spoluprácu a rozvoj a sú tie� strana-
mi Bazilejského dohovoru,46) ak medzinárodná
zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná,
neustanovuje inak. Táto výnimka neplatí v prípade,

43) § 68 ods. 3 písm. f) Obchodného zákonníka.
44) Napríklad § 251 Obèianskeho súdneho poriadku, zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch

a exekuènej èinnosti (Exekuèný poriadok) a o zmene a doplnení ïal�ích zákonov v znení neskor�ích predpisov, zákon Slovenskej národnej
rady è. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finanèných orgánov v znení neskor�ích predpisov.

45) § 157 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 180/1996 Z. z.
46) Oznámenie Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej republiky è. 60/1995 Z. z. o pristúpení Slovenskej republiky k Bazilejskému

dohovoru o riadení pohybov nebezpeèných odpadov cez hranice �tátov a ich zne�kodòovaní.
Oznámenie Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej republiky è. 132/2000 Z. z. o prijatí zmien v prílohe è. I a prijatie dvoch nových
príloh è. VIII a IX k Bazilejskému dohovoru o riadení pohybov nebezpeèných odpadov cez hranice �tátov a ich zne�kodòovaní.
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ak sa na území Slovenskej republiky nachádza
zariadenie na zne�kodòovanie odpadov s dostatoè-
nou kapacitou a na porovnate¾nej technickej úrov-
ni,

c) vývoz nebezpeèných odpadov urèených na zhodno-
tenie okrem vývozu do èlenských �tátov Organizá-
cie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj,

d) dovoz odpadov urèených na spa¾ovanie vrátane vy-
u�itia ako paliva alebo na získanie energie iným
spôsobom pod¾a polo�ky R9 prílohy è. 2.

(4) Na úèely vývozu pod¾a odseku 3 písm. c) sa za
nebezpeèný odpad pova�uje odpad, ktorý je
a) uvedený v prílohe VIII Bazilejského dohovoru,
b) oznaèený ako nebezpeèný v Katalógu odpadov,
c) zaradený do �ltého zoznamu odpadov a jeho kódové

oznaèenie zaèína písmenom A alebo je zaradený do
Èerveného zoznamu odpadov,

d) uvedený v prílohe IX Bazilejského dohovoru a ob-
sahuje látky uvedené v prílohe I Bazilejského doho-
voru v rozsahu, ktorý spôsobuje prejavenie sa ne-
bezpeèných vlastností uvedených v prílohe III
Bazilejského dohovoru.

§ 24

Kaucia

(1) �iadate¾ o cezhraniènú prepravu odpadov je po-
vinný pred zaèatím prepravy odpadov zaradených do
�ltého zoznamu odpadov a do Èerveného zoznamu
odpadov cez �tátnu hranicu zlo�i� kauciu na úhradu
nákladov spojených s navrátením odpadov do �tátu
pôvodu a s ich zne�kodnením pre prípad, ak príjemca
odpadov odpady neprevezme. Splnenie tejto povinnos-
ti je �iadate¾ o cezhraniènú prepravu odpadov povinný
preukáza� pred vydaním povolenia na dovoz odpadov
alebo povolenia na vývoz odpadov.

(2) Vý�ku kaucie urèí ministerstvo po preskúmaní
preukázate¾ných nákladov na prepravu odpadov a na
ich zne�kodnenie, a to vo vý�ke jeden a pol násobku
týchto nákladov.

(3) �iadate¾ o cezhraniènú prepravu odpadov zlo�í
kauciu vo vý�ke urèenej pod¾a odseku 2 v banke tak,
�e via�e na svojom úète finanèné prostriedky vo vý�ke
kaucie na neurèitý èas v prospech ministerstva.

(4) �iadate¾ o cezhraniènú prepravu odpadov je po-
vinný po uskutoènení prepravy bezodkladne, najne-
skôr do 30 dní od uskutoènenia prepravy, predlo�i�
ministerstvu potvrdenie o prevzatí odpadov príjemcom
odpadov. Ak �iadate¾ o cezhraniènú prepravu odpadov
neuskutoèní túto prepravu, predlo�í ministerstvu zá-
väzné prehlásenie, �e preprava sa neuskutoèní.
V oboch prípadoch dá ministerstvo bezodkladne, naj-
neskôr do 10 dní od predlo�enia potvrdenia o prevzatí
odpadov príjemcom odpadov alebo prehlásenia, �e pre-
prava sa neuskutoèní, súhlas na zru�enie vkladu zria-
deného pod¾a odseku 3.

Prvý oddiel

Dovoz odpadov urèených na zhodnotenie

§ 25

Zelený zoznam odpadov

(1) Pri dovoze odpadov urèených na zhodnotenie
zaradených do Zeleného zoznamu odpadov musia by�
odpady sprevádzané tlaèivom hlásenia [§ 68 ods. 3
písm. g)].

(2) Tlaèivo hlásenia musí by� podpísané dr�ite¾om
odpadu.

(3) Po skonèení prepravy odo�le príjemca odpadov
vyplnené tlaèivo hlásenia do troch dní po prevzatí
zásielky ministerstvu.

§ 26

�ltý zoznam odpadov

(1) �iados� o udelenie povolenia na dovoz odpadov
urèených na zhodnotenie, ktorý je zaradený do �ltého
zoznamu odpadov, podáva �iadate¾ o cezhraniènú pre-
pravu odpadov ministerstvu; kópiu za�le príjemcovi
odpadov, príslu�nému úradu �tátu vývozu a príslu�-
nému úradu �tátu tranzitu. �iados� mô�e namiesto
�iadate¾a o cezhraniènú prepravu odpadov poda� aj
príslu�ný úrad �tátu vývozu.

(2) �iados� o udelenie povolenia na dovoz odpadov,
ktoré sú v �táte vývozu zaradené do Zeleného zoznamu
odpadov a v Slovenskej republike do �ltého zoznamu
odpadov, podáva príjemca odpadov.

(3) �iadosti pod¾a odsekov 1 a 2 obsahujú najmä
a) údaje o pôvode, zlo�ení a mno�stve odpadov urèe-

ných na zhodnotenie; meno a priezvisko, dátum
narodenia a bydlisko, ak je ich pôvodcom fyzická
osoba, a obchodné meno a sídlo, ak je ich pôvod-
com právnická osoba (ïalej len �identifikaèné úda-
je�), a v prípade odpadov rôzneho pôvodu podrobný
zoznam odpadov a ak sú známi pôvodcovia, aj ich
identifikaèné údaje,

b) plány prepravnej trasy a pri nebezpeèných odpa-
doch aj spôsob poistenia zodpovednosti za spôso-
benú �kodu,

c) opatrenia na zaruèenie bezpeènej prepravy, najmä
zo strany dopravcu,

d) osobné údaje príjemcu odpadov, identifikáciu
a umiestnenie zariadenia oprávneného na zhodno-
tenie odpadov, druh a èas platnosti oprávnenia vy-
daného na úèely prevádzky zariadenia,

e) plánovanú metódu zne�kodnenia zvy�ných odpa-
dov po uskutoènení zhodnotenia,

f) mno�stvo zhodnotite¾ného materiálu v pomere
k mno�stvu zvy�ných odpadov,

g) odhadovanú hodnotu zhodnotite¾ného materiálu,
h) vyplnené tlaèivo oznámenia.

(4) �iadate¾ o cezhraniènú prepravu odpadov je po-
vinný preukáza�, �e má s príjemcom odpadov uzavretú
zmluvu,47) ktorej predmetom je zhodnotenie odpadov
a v ktorej je dohodnutý záväzok

47) Napríklad § 409 a� 470 a § 536 a� 565 Obchodného zákonníka.
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a) �iadate¾a o cezhraniènú prepravu odpadov prevzia�
odpady spä�, ak sa dovoz odpadov neuskutoèní tak,
ako sa plánoval alebo sa uskutoèní v rozpore s tým-
to zákonom,

b) príjemcu odpadov oznámi� v prípade vývozu odpa-
dov na zhodnotenie do iného �tátu túto skutoènos�
príslu�nému úradu pôvodného �tátu vývozu,

c) príjemcu odpadov zasla� bezodkladne �iadate¾ovi
o cezhraniènú prepravu odpadov, najneskôr v�ak
do 180 dní po prijatí odpadov potvrdenie, �e odpady
sa zhodnotili v súlade so v�eobecne záväznými
právnymi predpismi na ochranu �ivotného prostre-
dia.

(5) Zmluva uzatvorená pod¾a odseku 4 je prílohou
�iadostí pod¾a odsekov 1 a 2.

(6) Pri preprave odpadov cez �tátnu hranicu medzi
dvoma zariadeniami tej istej právnickej osoby sa mô�e
zmluva pod¾a odseku 4 nahradi� písomným prehláse-
ním tejto právnickej osoby o zhodnotení odpadov.

(7) V prípade prepravy odpadov urèených na zhod-
notenie cez �tátnu hranicu od pôvodného príjemcu
odpadov do iného �tátu sa takáto ïal�ia preprava
pova�uje za vývoz odpadov.

(8) �iados� podanú v súlade s odsekmi 1 a� 6 minis-
terstvo potvrdí �iadate¾ovi o cezhraniènú prepravu od-
padov do troch pracovných dní od jej doruèenia a kó-
piu potvrdenia doruèí ostatným dotknutým
príslu�ným úradom a príjemcovi odpadov. �iados�,
ktorá nespåòa nále�itosti pod¾a odsekov 1 a� 6, minis-
terstvo �iadate¾ovi o cezhraniènú prepravu odpadov
vráti.

§ 27

Námietky, povolenie a podmienky dovozu odpadov
zaradených do �ltého zoznamu odpadov

(1) V prípade dovozu odpadov zo �tátov, ktoré sú
èlenskými �tátmi Organizácie pre hospodársku spolu-
prácu a rozvoj, je ministerstvo oprávnené
a) do 30 dní od odoslania potvrdenia pod¾a § 26 ods. 8

1. vznies� k preprave odpadov písomné námietky
alebo

2. da� k preprave odpadov písomné povolenie, alebo
b) do 20 dní od odoslania potvrdenia pod¾a § 26 ods. 8

písomne urèi� podmienky prepravy odpadov a
c) v prípade pod¾a písmena a) bodu 2 a písmena b)

urèi� vý�ku kaucie, ktorú musí �iadate¾ o cezhra-
niènú prepravu odpadov zlo�i� pred zaèatím prepra-
vy.

(2) V prípade dovozu odpadov zo �tátov, ktoré nie sú
èlenskými �tátmi Organizácie pre hospodársku spolu-
prácu a rozvoj, je ministerstvo oprávnené
a) do 60 dní od odoslania potvrdenia pod¾a § 26 ods. 8

vznies� k preprave odpadov písomné námietky ale-
bo

b) do 70 dní od odoslania potvrdenia pod¾a § 26 ods. 8
udeli� k preprave odpadov písomné povolenie, alebo
prepravu zamietnu�,

c) do 60 dní od odoslania potvrdenia pod¾a § 26 ods. 8
písomne urèi� podmienky prepravy odpadov,

d) urèi� vý�ku kaucie, ktorú musí �iadate¾ o cezhra-

niènú prepravu odpadov zlo�i� pred zaèatím prepra-
vy.

(3) Námietky pod¾a odsekov 1 a 2 mo�no vznies�, ak
a) dovoz nie je v súlade s cie¾mi programu Slovenskej

republiky,
b) dovoz nie je v súlade so v�eobecne záväznými práv-

nymi predpismi ochrany �ivotného prostredia, ve-
rejného poriadku, verejnej bezpeènosti alebo ochra-
ny zdravia ¾udí,

c) �iadate¾ o cezhraniènú prepravu odpadov alebo prí-
jemca odpadov v minulosti uskutoènil nedovolenú
prepravu odpadov cez �tátnu hranicu (§ 38),

d) zásielka odpadov je v rozpore so záväzkami vyplý-
vajúcimi z medzinárodných dohovorov, ktorými je
Slovenská republika viazaná,

e) pomer zhodnotite¾nej a nezhodnotite¾nej èasti od-
padov, odhadnutá hodnota materiálu, ktorý sa má
v koneènej fáze zhodnoti�, alebo pomer nákladov na
zhodnotenie k nákladom na zne�kodnenie ne-
zhodnotite¾nej èasti je nevýhodný ekonomicky ale-
bo z h¾adiska ochrany �ivotného prostredia.

(4) Námietky, povolenie alebo podmienky pod¾a od-
sekov 1 a 3 za�le ministerstvo �iadate¾ovi o cezhraniè-
nú prepravu odpadov, ostatným dotknutým príslu�-
ným úradom a príjemcovi odpadov. Urèené podmienky
dovozu odpadov zapisuje ministerstvo do tlaèiva ozná-
menia. Ak sa uplatnia námietky, dovoz sa neuskutoè-
ní.

(5) Ak ministerstvo udelí povolenie na dovoz odpa-
dov, potvrdí ho na tlaèive oznámenia. Ak v povolení na
dovoz odpadov nie je uvedené inak, stráca povolenie
platnos� uplynutím jedného roka od jeho vydania.

§ 28

Preprava odpadov zaradených
do �ltého zoznamu cez �tátnu hranicu

(1) Preprava odpadov urèených na zhodnotenie cez
�tátnu hranicu, ktorá sa uskutoèòuje z èlenských �tá-
tov Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj,
sa mô�e zaèa� uplynutím lehoty pod¾a § 27 ods. 1
písm. a), ak k nej neboli oznámené �iadne námietky.
Ak v�etky dotknuté príslu�né úrady dajú k preprave
odpadov písomné povolenie, preprava cez �tátnu hra-
nicu sa mô�e zaèa� ihneï po tom, ako sa tieto povole-
nia �iadate¾ovi doruèili.

(2) Preprava odpadov urèených na zhodnotenie cez
�tátnu hranicu, ktorá sa uskutoèòuje zo �tátov, ktoré
nie sú èlenskými �tátmi Organizácie pre hospodársku
spoluprácu a rozvoj, sa mô�e zaèa� a� po doruèení
písomného povolenia na prepravu odpadov cez �tátnu
hranicu �iadate¾ovi.

(3) �iadate¾ o cezhraniènú prepravu odpadov doruèí
najneskôr tri pracovné dni pred zaèatím prepravy od-
padov kópiu vyplneného tlaèiva hlásenia ministerstvu,
ostatným dotknutým príslu�ným úradom a príslu�né-
mu orgánu �tátnej správy odpadového hospodárstva
v mieste príjemcu odpadov. Dopravca je povinný odo-
vzda� jednu kópiu tlaèiva hlásenia vstupnému pohra-
niènému colnému orgánu; vstupný pohranièný colný
orgán je po potvrdení vstupu odpadov na územie Slo-
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venskej republiky povinný zasla� bezodkladne ním
potvrdenú kópiu tlaèiva hlásenia ministerstvu.

(4) Ku ka�dej zásielke odpadov musí by� prilo�ená
kópia tlaèiva hlásenia a rovnopis tlaèiva oznámenia.
Osoby, ktoré sa zúèastòujú na preprave odpadov,
vyplnia tlaèivo hlásenia, podpí�u ho na urèených
miestach a ponechajú si jednu kópiu.

(5) Príjemca odpadov do troch pracovných dní po
prijatí odpadov urèených na zhodnotenie doruèí kópie
vyplneného tlaèiva hlásenia �iadate¾ovi o cezhraniènú
prepravu odpadov, ministerstvu a dotknutým príslu�-
ným úradom.

(6) Ak sa preprava odpadov cez �tátnu hranicu zaène
napriek tomu, �e boli voèi nej vznesené námietky,
príjemca odpadov odpady neprevezme.

(7) Príjemca odpadov bezodkladne, najneskôr v�ak
do 180 dní od prijatia odpadov za�le na kópii tlaèiva
hlásenia potvrdenie o zhodnotení odpadov �iadate¾ovi,
ministerstvu a dotknutým príslu�ným úradom.

§ 29

Èervený zoznam odpadov a odpady
nezaradené do zoznamov odpadov

Na odpady zaradené do Èerveného zoznamu odpa-
dov a na odpady nezaradené do �iadneho zoznamu
odpadov platí postup ako pre odpady zaradené do
�ltého zoznamu odpadov s tým, �e preprava odpadov
cez �tátnu hranicu sa mô�e zaèa� a� po doruèení
písomného povolenia dotknutých príslu�ných úradov.

Druhý oddiel

Vývoz odpadov urèených na zne�kodnenie

§ 30

�iados� o udelenie povolenia na vývoz odpadov

(1) �iados� o udelenie povolenia na vývoz odpadov
podáva �iadate¾ o cezhraniènú prepravu odpadov mi-
nisterstvu. Kópiu �iadosti za�le �iadate¾ o cezhraniènú
prepravu odpadov príjemcovi odpadov a ostatným
dotknutým príslu�ným úradom.

(2) �iados� obsahuje najmä:
a) pôvod, zlo�enie a mno�stvo odpadov a identifikaèné

údaje pôvodcu odpadu,
b) plán prepravnej trasy a spôsob poistenia zodpoved-

nosti za �kodu,
c) opatrenia na zaistenie bezpeènej prepravy v súlade

s podmienkami dotknutých �tátov,
d) identifikaèné údaje príjemcu odpadov, umiestnenie

zariadenia na zne�kodòovanie odpadov a druh
a èas platnosti oprávnenia, na ktorého základe sa
zariadenie prevádzkuje,

e) èinnosti pou�ité pri zne�kodòovaní odpadov pod¾a
prílohy è. 3,

f) vyplnené tlaèivo oznámenia.

(3) �iadate¾ o cezhraniènú prepravu odpadov je po-
vinný preukáza�, �e má s príjemcom odpadov uzavretú
zmluvu,47) ktorej predmetom je zne�kodnenie odpadov
a v ktorej je dohodnutý záväzok

a) �iadate¾a o cezhraniènú prepravu odpadov prevzia�
odpady spä�, ak sa vývoz odpadov neuskutoèní tak,
ako sa plánoval, alebo sa uskutoèní v rozpore
s týmto zákonom,

b) príjemcu odpadov zasla� do troch pracovných dní
po prijatí odpadov na zne�kodnenie �iadate¾ovi
o cezhraniènú prepravu odpadov, ministerstvu
a ostatným dotknutým príslu�ným úradom vyplne-
né tlaèivo hlásenia,

c) príjemcu odpadov zasla� bezodkladne, najneskôr
v�ak do 180 dní po prevzatí odpadov, �iadate¾ovi
o cezhraniènú prepravu odpadov, ministerstvu
a ostatným dotknutým príslu�ným úradom potvr-
denie o zne�kodnení odpadov,

d) príjemcu odpadov zná�a� náklady spojené s vráte-
ním odpadov do �tátu vývozu a s ich vhodným
zne�kodnením, ak v dôsledku ním vydaného ne-
správneho potvrdenia o zne�kodnení odpadov do-
�lo k vráteniu kaucie.

(4) Prílohou �iadosti o udelenie povolenia na vývoz
odpadov je zmluva uzatvorená pod¾a odseku 3.

(5) Pri preprave odpadov cez �tátnu hranicu medzi
dvoma zariadeniami tej istej právnickej osoby sa mô�e
zmluva pod¾a odseku 3 nahradi� písomným prehláse-
ním tejto právnickej osoby o zne�kodnení odpadov.

(6) Prílohou �iadosti o udelenie povolenia na vývoz
odpadov do �tátov, ktoré nie sú èlenskými �tátmi
Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, je
aj kópia písomného súhlasu �tátu tranzitu, ak tento
�tát takýto súhlas vydáva, a kópia písomného súhlasu
�tátu dovozu.

(7) Ministerstvo za�le kópiu �iadosti o udelenie po-
volenia na vývoz odpadov do �tátov, ktoré sú èlenské
�táty Organizácie pre hospodársku spoluprácu a roz-
voj, príjemcovi a ostatným dotknutým príslu�ným
úradom namiesto �iadate¾a o cezhraniènú prepravu
odpadov; ak by samé vznieslo námietky proti preprave
odpadov pod¾a § 31 ods. 2, nemusí kópiu �iadosti
zasla�, prièom o námietkach informuje �iadate¾a
o cezhraniènú prepravu bezodkladne.

(8) �iados� podanú v súlade s odsekmi 1 a� 6 minis-
terstvo �iadate¾ovi o cezhraniènú prepravu odpadov do
troch pracovných dní od doruèenia �iadosti potvrdí
a kópiu potvrdenia doruèí ostatným dotknutým prí-
slu�ným úradom a príjemcovi odpadov. �iados�, ktorá
nespåòa nále�itosti pod¾a odsekov 1 a� 6, minister-
stvo �iadate¾ovi o cezhraniènú prepravu odpadov
vráti.

§ 31

Povolenie na vývoz odpadov

(1) �iadate¾ o cezhraniènú prepravu odpadov je po-
vinný poskytnú� na po�iadanie príslu�ného úradu �tá-
tu dovozu a príslu�ného úradu �tátu tranzitu zo �tá-
tov, ktoré sú èlenskými �tátmi Organizácie pre
hospodársku spoluprácu a rozvoj, po�adované dopl-
òujúce informácie k �iadosti.

(2) Príslu�ný úrad �tátu dovozu a príslu�ný úrad
�tátu tranzitu, ktoré sú èlenskými �tátmi Organizácie
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pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, mô�u v lehote
do 60 dní od zaslania potvrdenia pod¾a § 30 ods. 8
vznies� k preprave odpadov písomné námietky alebo
urèi� jej podmienky, ktoré za�lú �iadate¾ovi o cezhra-
niènú prepravu odpadov a kópie za�lú ministerstvu.

(3) Ministerstvo v lehote do 70 dní od zaslania potvr-
denia pod¾a § 30 ods. 8 povolí vývoz odpadov s pod-
mienkami alebo bez nich alebo rozhodne o jeho za-
mietnutí, prièom zoh¾adní Bazilejský dohovor46)
a medzinárodné zmluvy, ktorými je Slovenská repub-
lika viazaná.

(4) Ak má ministerstvo k vývozu odpadov námietky
alebo námietky vzniesol príslu�ný úrad �tátu dovozu
alebo príslu�ný úrad �tátu tranzitu èlenských �tátov
Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, ale-
bo ak �iadate¾ o cezhraniènú prepravu odpadov ne-
predlo�il doklady pod¾a § 30 ods. 2 a� 6, ministerstvo
�iados� o povolenie na vývoz odpadov zamietne.

(5) Námietky mo�no vznies�, ak
a) vývoz odpadov nie je v súlade so v�eobecne záväz-

nými právnymi predpismi ochrany �ivotného pro-
stredia, verejného poriadku, verejnej bezpeènosti
alebo ochrany zdravia ¾udí,

b) �iadate¾ o cezhraniènú prepravu odpadov alebo prí-
jemca odpadov v minulosti uskutoènil nedovolenú
prepravu odpadov cez �tátnu hranicu (§ 38),

c) zásielka odpadov je v rozpore so záväzkami vyplý-
vajúcimi z medzinárodných dohovorov, ktorými je
Slovenská republika viazaná,

d) vývoz odpadov nie je v súlade s cie¾mi programu
Slovenskej republiky,

e) mo�no uplatni� zásadu sebestaènosti na národnej
úrovni,

f) zariadenie na zne�kodòovanie odpadov musí zne-
�kodòova� odpady, ktoré majú pôvod na bli��om
území, a príslu�ný úrad �tátu dovozu oznámil, �e
uprednostòuje zne�kodòovanie týchto odpadov.

(6) Ministerstvo neudelí povolenie na vývoz odpadov
skôr ako 61 dní od zaslania potvrdenia o prijatí �ia-
dosti; mô�e rozhodnú� skôr, ak dostane písomné po-
volenie od ostatných príslu�ných úradov �tátov, ktoré
sú èlenskými �tátmi Organizácie pre hospodársku
spoluprácu a rozvoj.

(7) Ak ministerstvo udelí povolenie na vývoz odpa-
dov, potvrdí ho na tlaèive oznámenia a za�le ho bezod-
kladne príjemcovi odpadov a ostatným dotknutým prí-
slu�ným úradom.

§ 32

Preprava odpadov cez �tátnu hranicu pri vývoze

(1) Preprava odpadov cez �tátnu hranicu sa mô�e
zaèa� a� po doruèení povolenia pod¾a § 31 ods. 7 �ia-
date¾ovi o cezhraniènú prepravu odpadov.

(2) �iadate¾ o cezhraniènú prepravu odpadov doruèí
najneskôr tri pracovné dni pred zaèatím prepravy kó-
piu vyplneného tlaèiva hlásenia ministerstvu a ostat-
ným dotknutým príslu�ným úradom.

(3) Pri výstupe odpadov z územia Slovenskej repub-
liky je dopravca povinný odovzda� vyplnenú kópiu

tlaèiva hlásenia výstupnému pohraniènému colnému
orgánu; výstupný pohranièný colný orgán je po potvr-
dení výstupu odpadov z územia Slovenskej republiky
povinný zasla� bezodkladne ním potvrdenú kópiu tla-
èiva hlásenia ministerstvu.

(4) Ku ka�dej zásielke odpadov musí by� prilo�ená
kópia tlaèiva oznámenia s odtlaèkom schva¾ovacej pe-
èiatky a kópia tlaèiva hlásenia. Osoby, ktoré sa zúèast-
òujú na preprave odpadov cez �tátnu hranicu, vyplnia
tlaèivo hlásenia na urèených miestach, podpí�u ho
a ponechajú si jednu kópiu.

(5) Ak ministerstvo do 42 dní od výstupu odpadov
z územia Slovenskej republiky nedostane informáciu
od príjemcu, �e odpady prijal, informuje o tom bezod-
kladne príslu�ný úrad �tátu dovozu; to platí aj pre
prípad, ak ministerstvo do 180 dní od výstupu odpa-
dov z územia Slovenskej republiky nedostane od prí-
jemcu odpadov potvrdenie o zne�kodnení odpadov
pod¾a § 30 ods. 3 písm. c).

Tretí  oddiel

Vývoz odpadov urèených na zhodnotenie

§ 33

Vývoz odpadov urèených na zhodnotenie

(1) Na vývoz odpadov na úèely ich zhodnotenia, ak
sú zaradené do Zeleného zoznamu odpadov, nie je
potrebné povolenie pod¾a tohto zákona.

(2) Na vývoz odpadov na úèely ich zhodnotenia, ak
sú zaradené do �ltého zoznamu odpadov, sa vz�ahujú
§ 26, 27 a 28.

(3) Na vývoz odpadov na úèely ich zhodnotenia, ak
sú zaradené do Èerveného zoznamu odpadov alebo ak
odpady nie sú zaradené do �iadneho zoznamu odpa-
dov, platí rovnako § 29.

(4) Pri vývoze odpadov uvedených v odsekoch 2 a 3
a) je dopravca povinný odovzda� jednu kópiu tlaèiva

hlásenia výstupnému pohraniènému colnému or-
gánu,

b) je výstupný pohranièný colný orgán po potvrdení
výstupu odpadov z územia Slovenskej republiky
povinný zasla� bezodkladne ním potvrdenú kópiu
tlaèiva hlásenia ministerstvu,

c) je ministerstvo povinné v prípade, ak do 42 dní od
výstupu odpadov z územia Slovenskej republiky
nedostane od príjemcu odpadov potvrdenie o jeho
prijatí, bezodkladne informova� príslu�ný úrad �tá-
tu dovozu,

d) musí zmluva medzi �iadate¾om o cezhraniènú pre-
pravu odpadov a príjemcom odpadov obsahova�
záväzok pod¾a § 26 ods. 4.

�tvrtý oddiel

Spoloèné ustanovenie pre vývoz odpadov

§ 34

Spätný dovoz vyvezených odpadov

(1) Ak príslu�ný úrad �tátu dovozu informuje minis-

Èiastka 93 Zbierka zákonov è. 223/2001 Strana 2233



terstvo, �e preprava odpadov cez �tátnu hranicu sa
neskonèila tak, ako sa plánovala, ministerstvo vyzve
�iadate¾a o cezhraniènú prepravu odpadov, aby do
90 dní od vyzvania zabezpeèil na vlastné náklady spät-
ný dovoz vyvezených odpadov na územie Slovenskej
republiky.

(2) �iadate¾ o cezhraniènú prepravu odpadov je na
spätný dovoz vyvezených odpadov povinný poda� novú
�iados�. Ak je �iados� riadne odôvodnená, ministerstvo
nemô�e bráni� spätnému dovozu vyvezených odpadov
na územie Slovenskej republiky.

(3) Povinnos� �iadate¾a o cezhraniènú prepravu od-
padov prevzia� odpady spä� pod¾a § 26 ods. 4 písm. a)
sa skonèí, keï príjemca odpadov za�le potvrdenie po-
d¾a § 28 ods. 7.

(4) Ak �iadate¾ o cezhraniènú prepravu odpadov ne-
splní povinnos� pod¾a odsekov 1 a 3, prepadne kaucia
pod¾a § 24 v prospech ministerstva v plnej vý�ke. Tie-
to prostriedky ministerstvo pou�ije na zabezpeèenie
spätného dovozu vyvezených odpadov a na zabezpeèe-
nie ich zhodnotenia alebo zne�kodnenia v súlade
so v�eobecne záväznými právnymi predpismi na
ochranu �ivotného prostredia.

Piaty oddiel

Tranzit odpadov

§ 35

Tranzit odpadov urèených na zhodnotenie
a na zne�kodnenie

(1) �iadate¾ o cezhraniènú prepravu odpadov je po-
vinný poskytnú� na po�iadanie príslu�ného úradu �tá-
tu vývozu a príslu�ného úradu �tátu dovozu po�ado-
vané doplòujúce informácie k podanej �iadosti.

(2) Pri tranzite odpadov zaradených do Zeleného zo-
znamu odpadov sa musí k zásielke odpadov prilo�i�
tlaèivo hlásenia, ktoré musí okrem údajov uvedených
v § 25 ods. 1 obsahova� aj údaj o úèele prepravy.

(3) �iados� o udelenie povolenia tranzitu odpadov
zaradených do �ltého zoznamu odpadov a Èerveného
zoznamu odpadov alebo odpadov nezaradených do
�iadneho zoznamu odpadov podáva �iadate¾ o cezhra-
niènú prepravu odpadov ministerstvu formou vyplne-
ného tlaèiva oznámenia na osobitnom tlaèive a kópiu
za�le príjemcovi odpadov a ostatným dotknutým prí-
slu�ným úradom.

(4) Ministerstvo �iadate¾ovi o cezhraniènú prepravu
odpadov bezodkladne po doruèení �iadosti o tranzit
odpadov potvrdí jej prijatie.

(5) Ministerstvo v lehote do 20 dní od zaslania potvr-
denia o prijatí �iadosti o vydanie povolenia tranzitu
odpadov udelí povolenie na tranzit s podmienkami
alebo bez nich alebo rozhodne o jeho zamietnutí. Do
podmienok premietne aj podmienky, ktoré dostalo od
dotknutého príslu�ného úradu nasledujúceho �tátu
tranzitu. Zamietnutie tranzitu a podmienky musia by�
odôvodnené.

(6) Ministerstvo nemô�e bráni� tranzitu odpadov pri

ich spätnom dovoze (§ 34), ak je �iados� o povolenie
tranzitu odpadov riadne odôvodnená.

 (7) Ak ministerstvo udelí povolenie tranzitu odpa-
dov, potvrdí ho na tlaèive oznámenia a rovnopis povo-
lenia za�le ostatným dotknutým príslu�ným úradom
a colnému úradu vstupu na územie Slovenskej repub-
liky a výstupu z územia Slovenskej republiky.

 (8) �iadate¾ o cezhraniènú prepravu odpadov po
prevzatí povolenia na tranzit odpadov vyplní tlaèivo
hlásenia a doruèí jeho kópie dotknutým príslu�ným
úradom najneskôr tri pracovné dni pred zaèatím pre-
pravy cez �tátnu hranicu.

 (9) Ku ka�dej zásielke odpadov musí by� prilo�ený
rovnopis tlaèiva oznámenia s odtlaèkom peèiatky po-
tvrdzujúcim povolenie tranzitu. Osoby zúèastòujúce
sa na preprave vyplnia tlaèivo hlásenia na urèenom
mieste, podpí�u ho a ponechajú si jeden rovnopis.

(10) Pri vstupe odpadov na územie Slovenskej re-
publiky a pri výstupe odpadov z územia Slovenskej
republiky je pohranièný colný orgán po potvrdení vstu-
pu odpadov alebo výstupu odpadov povinný bezod-
kladne zasla� ním potvrdenú kópiu tlaèiva hlásenia
ministerstvu.

§ 36

Tranzit odpadov urèených na zhodnotenie
v osobitnom prípade

 (1) Pri tranzite odpadov urèených na zhodnotenie,
ktoré sú zaradené do �ltého zoznamu odpadov, do
Èerveného zoznamu odpadov alebo odpadov nezarade-
ných do �iadneho zoznamu odpadov a prepravujú sa
cez územie Slovenskej republiky z èlenských �tátov
Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj a do
týchto �tátov, predlo�í �iadate¾ o cezhraniènú prepra-
vu odpadov �iados� o vydanie povolenia na tranzit
formou tlaèiva oznámenia v�etkým dotknutým prí-
slu�ným úradom tranzitu.

 (2) Ministerstvo do troch pracovných dní po doru-
èení �iadosti o vydanie povolenia na tranzit odpadov
za�le �iadate¾ovi o cezhraniènú prepravu odpadov
a príjemcovi odpadov potvrdenie o doruèení �iadosti.

 (3) Ministerstvo mô�e v lehote do 30 dní po odosla-
ní potvrdenia o prevzatí �iadosti na vydanie povolenia
tranzitu odpadov zaradených do �ltého zoznamu od-
padov zasla� �iadate¾ovi o cezhraniènú prepravu odpa-
dov a ostatným dotknutým príslu�ným úradom tran-
zitu písomné námietky alebo povolenie tranzitu;
v prípade odpadov zaradených do Èerveného zoznamu
odpadov alebo odpadov nezaradených do �iadneho
zoznamu odpadov v�dy vydá písomné námietky alebo
povolenie tranzitu.

 (4) Námietky mo�no vznies�, ak
a) preprava odpadov nie je v súlade so v�eobecne zá-

väznými právnymi predpismi ochrany �ivotného
prostredia, verejného poriadku, verejnej bezpeè-
nosti alebo ochrany zdravia ¾udí,

b) �iadate¾ o cezhraniènú prepravu odpadov alebo prí-
jemca odpadov v minulosti uskutoènil nedovolenú
prepravu odpadov cez �tátnu hranicu (§ 38),
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c) zásielka odpadov je v rozpore so záväzkami vyplý-
vajúcimi z medzinárodných dohovorov, ktorými je
Slovenská republika viazaná.

(5) Tranzit pod¾a odsekov 1 a� 3 sa mô�e vykona�,
len ak neboli vznesené �iadne námietky.

(6) Pri tranzite odpadov urèených na zhodnotenie,
zaradených do Zeleného zoznamu odpadov cez územie
Slovenskej republiky do �tátu, ktorý nie je èlenom
Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj,
alebo do �tátu, v ktorom nie sú tieto odpady zaradené
do Zeleného zoznamu odpadov, sa postupuje ako pri
tranzite odpadov zaradených do �ltého zoznamu od-
padov.

�iesty oddiel

Spoloèné ustanovenia pre dovoz,
vývoz a tranzit odpadov

§ 37

Spoloèné ustanovenia

(1) Ak sa pravidelne prepravujú cez �tátne hranice
odpady s rovnakými fyzikálnymi a chemickými vlast-
nos�ami rovnakému príjemcovi odpadov a po rovnakej
trase, mô�e �iadate¾ o cezhraniènú prepravu odpadov
pou�i� súhrnnú �iados�, ktorá sa mô�e týka� zásielok
odpadov zasielaných najviac poèas jedného roka. Vy-
danie povolenia na tranzit odpadov na základe sú-
hrnnej �iadosti mô�e ministerstvo podmieni� predlo�e-
ním doplòujúcich informácií.

(2) Ak je zlo�enie odpadov iné, ako je uvedené v sú-
hrnnej �iadosti pod¾a odseku 1, alebo sa nere�pektujú
podmienky urèené pre zásielky odpadov, ministerstvo
povolenie tranzitu odpadov vydané na základe sú-
hrnnej �iadosti zru�í; zru�enie �iadosti ministerstvo
oznámi dotknutým príslu�ným úradom.

(3) Odpady, na ktorých prepravu sa vz�ahujú rôzne
druhy �iadostí, sa nesmú poèas prepravy mie�a�.

(4) Tlaèivo oznámenia a tlaèivo hlásenia musia by�
vyplnené v�dy v �tátnom jazyku.48) Na po�iadanie
dotknutých príslu�ných úradov je �iadate¾ o cezhra-
niènú prepravu odpadov povinný na vlastné náklady
zabezpeèi� preklad do jazyka, o ktorý tieto úrady po-
�iadajú.

(5) Na dovoz odpadov v rámci ich aktívneho zu�¾ach-
�ovacieho styku25) platia primerane ustanovenia tohto
zákona.

(6) Na odpady, ktoré vzniknú pri èistení a údr�be
lodí a lietadiel v prístavoch a na letiskách na území
Slovenskej republiky, sa nevz�ahujú ustanovenia �tvr-
tej èasti tohto zákona. Za pôvodcu týchto odpadov sa
pova�uje prevádzkovate¾ prístavu a prevádzkovate¾ le-
tiska.

§ 38

Postup pri nedovolenej preprave odpadov

(1) Nedovolenou prepravou odpadov cez �tátnu hra-

nicu (ïalej len �nedovolená preprava odpadov�) je pre-
prava odpadov cez �tátnu hranicu, ktorá sa
a) uskutoènila bez toho, aby sa tlaèivo oznámenia

zaslalo v�etkým dotknutým príslu�ným úradom
v súlade s týmto zákonom,

b) uskutoènila bez povolenia ministerstva, ak sa vy�a-
duje jeho vydanie pod¾a tohto zákona,

c) uskutoènila na základe povolenia ministerstva,
ktoré �iadate¾ o cezhraniènú prepravu odpadov zís-
kal na základe nepravdivých údajov alebo podvo-
dom,

d) uskutoènila sa v rozpore s podmienkami uvedený-
mi v tlaèive oznámenia,

e) skonèí zhodnotením odpadov alebo zne�kodnením
odpadov v rozpore so v�eobecne záväznými právny-
mi predpismi odpadového hospodárstva alebo
s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská
republika viazaná,

f) uskutoèní v rozpore s ustanoveniami § 23 ods. 3.

(2) Ak nedovolenú prepravu odpadov vykonal �iada-
te¾ o cezhraniènú prepravu odpadov, ministerstvo do
30 dní odo dòa, keï sa dozvedelo o nedovolenej pre-
prave odpadov alebo v lehote po�adovanej dotknutými
príslu�nými úradmi skontroluje, èi odpady prevzal
spä� �iadate¾ o cezhraniènú prepravu odpadov v súla-
de s § 34 ods. 1 a� 3 alebo zabezpeèí postup pod¾a § 34
ods. 4.

(3) Ak nedovolenú prepravu odpadov vykonal prí-
jemca odpadov, ministerstvo do 30 dní odo dòa, keï
sa dozvedelo o nedovolenej preprave odpadov alebo
v lehote po�adovanej dotknutými príslu�nými úradmi
zabezpeèí, aby príjemca odpadov zhodnotil alebo zne-
�kodnil odpady v súlade so v�eobecne záväznými
právnymi predpismi odpadového hospodárstva alebo
zhodnotenie alebo zne�kodnenie odpadov zabezpeèí
ministerstvo. Na úèely splnenia tejto povinnosti minis-
terstvo spolupracuje s ostatnými dotknutými príslu�-
nými úradmi.

(4) Ak ide o nedovolenú prepravu odpadov, ktorá
nespadá do odsekov 2 a 3, ministerstvo spolupracuje
s ostatnými dotknutými príslu�nými úradmi s cie¾om
zabezpeèi� zhodnotenie alebo zne�kodnenie týchto od-
padov spôsobom nepo�kodzujúcim �ivotné prostredie.
Náklady na zne�kodnenie týchto odpadov zná�a �iada-
te¾ o cezhraniènú prepravu odpadov alebo príjemca
odpadov, prípadne obaja na základe rozhodnutia mi-
nisterstva.

PIATA ÈAS�

NAKLADANIE S ODPADMI

§ 39

Nakladanie s komunálnymi odpadmi
a s drobnými stavebnými odpadmi

(1) Zlo�ka komunálnych odpadov je ich èas�, ktorú
mo�no mechanicky oddeli� a zaradi� ako samostatný
druh odpadu.

(2) Za nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré

48) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 270/1995 Z. z. o �tátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskor�ích predpisov.
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vznikli na území obce, a s drobnými stavebnými od-
padmi, ktoré vznikli na území obce, zodpovedá obec.

(3) Obec je okrem povinností pod¾a § 19 ods. 1 a 2
povinná zavedením vhodného systému zberu odpadov
a) zabezpeèi� alebo umo�ni� zber a prepravu komu-

nálnych odpadov vznikajúcich na jej území na
úèely ich zhodnotenia alebo zne�kodnenia v súlade
s týmto zákonom vrátane zabezpeèenia zberných
nádob zodpovedajúcich systému zberu komunál-
nych odpadov v obci a zabezpeèenia priestoru, kde
mô�u obèania odovzdáva� oddelené zlo�ky komu-
nálnych odpadov v rámci separovaného zberu,

b) zabezpeèi� pod¾a potreby, najmenej dvakrát do ro-
ka, zber a prepravu objemných odpadov na úèely
ich zhodnotenia alebo zne�kodnenia, oddelene vy-
triedených odpadov z domácností s obsahom �kod-
livín a drobných stavebných odpadov.

(4) Obec upraví podrobnosti o nakladaní s komu-
nálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi
v�eobecne záväzným nariadením, v ktorom ustanoví
najmä podrobnosti o spôsobe zberu a prepravy komu-
nálnych odpadov, o spôsobe separovaného zberu jed-
notlivých zlo�iek komunálnych odpadov, o spôsobe
nakladania s drobnými stavebnými odpadmi, ako aj
miesta urèené na ukladanie týchto odpadov a na zne-
�kodòovanie odpadov.

(5) Pôvodca komunálnych odpadov a drobných sta-
vebných odpadov je povinný naklada� alebo inak s ni-
mi zaobchádza� v súlade so v�eobecne záväzným na-
riadením obce. Tie� je povinný
a) zapoji� sa do systému zberu komunálnych odpadov

v obci,
b) u�íva� zberné nádoby zodpovedajúce systému zbe-

ru komunálnych odpadov v obci,
c) uklada� komunálne odpady alebo ich oddelené zlo�-

ky a drobné stavebné odpady na úèely ich zberu na
miesta urèené obcou a do zberných nádob zodpo-
vedajúcich systému zberu komunálnych odpadov
v obci.

(6) Za zber, prepravu a zne�kodòovanie komunál-
nych odpadov a drobných stavebných odpadov sa platí
obci miestny poplatok pod¾a osobitného predpisu.49)
Výnos miestneho poplatku sa pou�ije výluène na úhra-
du nákladov spojených s nakladaním s komunálnymi
odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi, najmä na
ich zber, prepravu, zhodnocovanie a zne�kodòovanie.

(7) Vykonáva� zber, prepravu a zne�kodòovanie ko-
munálnych odpadov a drobných stavebných odpadov
na území obce mô�e len ten, kto má uzatvorenú zmlu-
vu na vykonávanie tejto èinnosti s obcou, ak túto
èinnos� nezabezpeèuje obec sama. Obec v zmluve po-
drobne upraví spôsob a podmienky zberu, prepravy
a zne�kodòovania týchto odpadov tak, aby boli v súla-
de s platným programom obce (§ 6) a so v�eobecne
záväzným nariadením pod¾a odseku 4. Zmluva sa
uzatvára spravidla na urèitý èas.

(8) Obec je na plnenie povinností pod¾a § 19 ods. 1
písm. g) a h) oprávnená po�adova� od dr�ite¾a komu-
nálneho odpadu a od dr�ite¾a drobného stavebného
odpadu alebo od toho, kto nakladá s komunálnymi
odpadmi alebo s drobnými stavebnými odpadmi na
území obce, potrebné informácie.

(9) Dr�ite¾ komunálneho odpadu a dr�ite¾ drobného
stavebného odpadu alebo ten, kto nakladá s komunál-
nymi odpadmi alebo s drobnými stavebnými odpadmi
na území obce, je povinný na vy�iadanie obce poskyt-
nú� pravdivé a úplné informácie súvisiace s naklada-
ním s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebný-
mi odpadmi.

§ 40

Nakladanie s nebezpeènými odpadmi

(1) Zakazuje sa riedi� a zmie�ava� jednotlivé druhy
nebezpeèných odpadov alebo nebezpeèné odpady s od-
padmi, ktoré nie sú nebezpeèné na úèely zní�enia
koncentrácie prítomných �kodlivín.

(2) Zmie�ava� jednotlivé druhy nebezpeèných odpa-
dov alebo zmie�ava� nebezpeèné odpady s odpadmi,
ktoré nie sú nebezpeèné, mo�no len ak je to potrebné
na zvý�enie bezpeènosti poèas zhodnocovania alebo
zne�kodòovania odpadov a ak je to v súlade so súhla-
som udeleným pod¾a § 7 ods. 1 písm. j) tohto zákona.

(3) Ak v rozpore s odsekmi 1 a 2 do�lo k zmie�aniu
odpadov, mô�e príslu�ný okresný úrad v prípadoch,
ak je to technicky a ekonomicky mo�né a ak je to
nevyhnutné na ochranu zdravia ¾udí a �ivotného pro-
stredia, rozhodnú� o povinnosti nebezpeèné odpady
oddeli�.

(4) Pri zbere, preprave a skladovaní musí by� nebez-
peèný odpad zabalený vo vhodnom obale31) a riadne
oznaèený pod¾a osobitného predpisu.50)

(5) Pôvodca nebezpeèného odpadu je povinný pri
vzniku ka�dého nového druhu nebezpeèných odpadov
alebo odpadu, ktorý vznikol pri úprave nebezpeèných
odpadov, ako aj pred zhodnotením alebo zne�kodne-
ním ním vyprodukovaného nebezpeèného odpadu za-
bezpeèi� na úèely urèenia jeho nebezpeèných vlastnos-
tí a bli��ích podmienok nakladania s ním analýzu jeho
vlastností a zlo�enia, a to spôsobom a postupom usta-
noveným vykonávacím predpisom [§ 68 ods. 3 písm. l)
a n)].

(6) Nebezpeèné odpady sa zne�kodòujú prednostne
pred ostatnými odpadmi.

(7) Nebezpeèné odpady sa v ustanovených prípa-
doch zakazuje skládkova� bez ich predchádzajúcej
úpravy, ktorá zabezpeèí podstatné zní�enie ich nebez-
peènosti, objemu alebo hmotnosti.

(8) Ustanovenia tohto zákona o nakladaní s nebez-
peènými odpadmi sa vz�ahujú aj na nakladanie s od-
padmi, ktoré obsahujú jednu alebo viac �kodlivín

49) § 1 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady è. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení neskor�ích predpisov.
50) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 330/1996 Z. z. o bezpeènosti a ochrane zdravia pri práci v znení zákona

è. 95/2000 Z. z., zákon Slovenskej národnej rady è. 126/1985 Zb. o po�iarnej ochrane v znení neskor�ích predpisov, zákon
è. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch.
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a spåòajú aspoò jedno kritérium pre posudzovanie
nebezpeèných vlastností pod¾a Katalógu odpadov.

(9) Odbornou spôsobilos�ou na podnikanie v oblasti
nakladania s nebezpeènými odpadmi je vysoko�kolské
alebo bakalárske vzdelanie príslu�ného technického,
prírodovedného, farmaceutického, po¾nohospodár-
skeho, veterinárneho alebo lekárskeho smeru a naj-
menej tri roky praxe v príslu�nom odbore alebo skon-
èené stredo�kolské vzdelanie príslu�ného technického,
po¾nohospodárskeho alebo zdravotníckeho smeru
a najmenej pä� rokov praxe v príslu�nom odbore.

§ 41

Nakladanie s opotrebovanými batériami
a akumulátormi obsahujúcimi

niektoré nebezpeèné látky

(1) Na úèely tohto zákona sa za batériu alebo aku-
mulátor pova�uje zdroj elektrickej energie generovanej
priamou premenou chemickej energie, ktorý sa skladá
z jednej primárnej batérie alebo nieko¾kých primár-
nych batérií neschopných opätovného nabitia, alebo
zo sekundárnych èlánkov schopných opätovného na-
bitia uvedených v prílohe è. 7.

(2) Za opotrebovanú batériu alebo akumulátor sa
pova�uje batéria alebo akumulátor, ktorý nie je opa-
kovane pou�ite¾ný na úèel, na ktorý bol pôvodne urèe-
ný, a je urèený na zhodnotenie alebo zne�kodnenie.

(3) Zakazuje sa s úèinnos�ou od 1. júla 2001 uvá-
dza� na trh51) batérie a akumulátory s obsahom ortuti
viac ako 0,0005 % hmotnosti. Tento zákaz sa vz�ahuje
aj na prístroje, ktorých súèas�ou sú uvedené batérie
a akumulátory; nevz�ahuje sa na gombíkové batérie
a batérie zlo�ené z gombíkových èlánkov s obsahom
ortuti do 2 % hmotnosti.

(4) Výrobca a dovozca batérií a akumulátorov, ako aj
výrobca a dovozca zariadení, do ktorých sa batérie
a akumulátory zabudovávajú, sú povinní od 1. júla
2001 zabezpeèi� ich oznaèovanie symbolmi ustanove-
nými vykonávacím predpisom [§ 68 ods. 3 písm. h)].
Oznaèenie musí obsahova� údaje o separovanom zbe-
re a mo�nej recyklácii a údaje o obsahu �a�kých kovov
v nich.

(5) Výrobca zariadení, do ktorých sa batérie a aku-
mulátory zabudovávajú, je povinný zabezpeèi� ich za-
budovanie do zariadenia tak, aby ich mohol u�ívate¾
po opotrebovaní ¾ahko vybra�. Toto ustanovenie sa
nevz�ahuje na kategórie zariadení uvedených v prílohe
è. 8.

(6) K zariadeniam uvedeným v prílohe è. 8, ktorých
batérie a akumulátory nemô�e u�ívate¾ ¾ahko vybra�,
musí by� pripojené pouèenie, ktoré u�ívate¾a upozorní
na prítomnos� batérií a akumulátorov nebezpeèných
pre �ivotné prostredie, a uvedený návod, ako sa dajú
bezpeène vybra�.

(7) Opotrebované batérie a akumulátory uvedené

v prílohe è. 7 mo�no zbera�, zhodnocova� a zne�kod-
òova� len oddelene od ostatných druhov odpadov.

 (8) Zakazuje sa opotrebované batérie a akumuláto-
ry zmie�ava� s odpadmi z domácností.

 (9) Batérie a akumulátory, na ktoré sa vz�ahuje
povinnos� uvedená v odseku 5 a ktoré sa na území
Slovenskej republiky vyrobili alebo ktoré sa na územie
Slovenskej republiky doviezli pred nadobudnutím
úèinnosti ustanovenia odseku 4, mo�no bez oznaèenia
predpísanými symbolmi uvádza� na trh do jedného
roka od nadobudnutia úèinnosti tohto zákona.

(10) Dr�ite¾ opotrebovaných batérií a akumulátorov
uvedených v prílohe è. 7 je povinný odovzda� ich na
zhodnotenie alebo zne�kodnenie len dr�ite¾ovi autori-
zácie [§ 8 ods. 3 písm. a)].

(11) Výrobca a dovozca batérií a akumulátorov uve-
dených v prílohe è. 7, ako aj výrobca a dovozca zaria-
dení, do ktorých sa tieto batérie a akumulátory zabu-
dovávajú, s výnimkou kategórií zariadení uvedených
v prílohe è. 8, sú povinní plati� príspevok do Recyklaè-
ného fondu v sume urèenej pod¾a § 56.

(12) Osoba povinná plati� príspevok pod¾a odse-
ku 12 zodpovedá aj za správnos� jeho výpoètu.

(13) Výrobca platí príspevok v �tvr�roèných rovna-
kých zálohových splátkach splatných v�dy do desiate-
ho dòa príslu�ného �tvr�roka. Doplatok príspevku sa
vypoèíta pod¾a skutoènosti príslu�ného kalendárneho
roka a je splatný do konca februára nasledujúceho
kalendárneho roka.

(14) Dovozca platí príspevok pred uskutoènením do-
vozu.

(15) Výrobca a dovozca sú povinní umo�ni� orgánom
�tátneho dozoru v odpadovom hospodárstve (§ 73)
kontrolu správnosti výpoètu príspevku a kontrolu je-
ho platenia.

(16) Plnenie povinností uvedených v odseku 3, odse-
koch 5 a� 7 a odseku 10 kontrolujú orgány �tátnej
správy zriadené pod¾a osobitného predpisu.52) Na tento
úèel sú oprávnené
a) vstupova� do skladovacích a predajných priestorov,
b) odobera� vzorky výrobkov na vykonanie skú�ky,
c) po�adova� sprievodné listiny výrobkov,
d) kontrolova� oznaèovanie výrobkov uvádzaných do

obehu,
e) upozoròova� výrobcov a dovozcov výrobkov na zis-

tené nedostatky a uklada� im povinnos� odstráni�
ich v urèenej lehote,

f) zadr�a� prepravu alebo predaj výrobkov a ich pou-
�itie, ak nezodpovedajú ustanoveniam tohto záko-
na,

g) ulo�i� stiahnutie výrobku z obehu, ak sa preuká�e,
�e nezodpovedá ustanoveniam tohto zákona.

(17) Výrobca a dovozca batérií a akumulátorov, ako
aj výrobca a dovozca zariadení, do ktorých sa tieto

51) § 2 písm. e) zákona è. 264/1999 Z. z. o technických po�iadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.

52) Zákon Slovenskej národnej rady è. 71/1986 Zb. o Slovenskej obchodnej in�pekcii v znení neskor�ích predpisov.
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batérie a akumulátory zabudovávajú, s výnimkou ka-
tegórií zariadení uvedených v prílohe è. 8, sú povinní
a) vies� a uchováva� evidenciu o objeme svojej výroby

a dovozu,
b) ohlasova� ustanovené údaje z evidencie �tvr�roène

Recyklaènému fondu a príslu�nému okresnému
úradu.

(18) Ten, kto zabezpeèuje zber, zhodnocovanie alebo
zne�kodòovanie opotrebovaných batérií a akumuláto-
rov, ako aj ten, kto zbiera odpady zo zariadení, do
ktorých sa tieto batérie a akumulátory zabudovávajú,
s výnimkou kategórií zariadení uvedených v prílohe
è. 8, je povinný
a) vies� a uchováva� evidenciu opotrebovaných batérií

a akumulátorov a odpadov z uvedených zariadení
a evidenciu o objeme ich zhodnotenia zo zberu od-
padov na území Slovenskej republiky,

b) ohlasova� ustanovené údaje z evidencie �tvr�roène
Recyklaènému fondu a príslu�nému okresnému
úradu.

§ 42

Nakladanie s odpadovými olejmi

 (1) Za odpadové oleje sa na úèely tohto zákona
pova�ujú v�etky minerálne mazacie alebo priemyselné
oleje, ktoré sa stali nepou�ite¾nými na úèel, na ktorý
boli pôvodne urèené, a to najmä pou�ité mazacie oleje
spa¾ovacích motorov, prevodové oleje, minerálne ma-
zacie oleje, oleje pre turbíny a hydraulické oleje.

 (2) Regeneráciou odpadových olejov sa rozumie
proces, ktorým sa mô�u z odpadových olejov vyrobi�
základné oleje predov�etkým odstránením kontami-
nantov, produktov oxidácie a prímesí obsiahnutých
v týchto olejoch. Základné oleje nesmú obsahova� ne-
bezpeèný odpad.

 (3) Zakazuje sa
a) vypú��anie odpadových olejov do povrchových vôd,

podzemných vôd a do kanalizácie,
b) ulo�enie alebo vypú��anie odpadových olejov a aké-

ko¾vek vypú��anie zostatkov po spracovaní odpado-
vých olejov do pôdy.

 (4) Ak to technické, ekonomické a organizaèné
podmienky dovo¾ujú, je dr�ite¾ odpadových olejov po-
vinný prednostne zabezpeèi� ich zhodnotenie regene-
ráciou; ak to nie je mo�né, tento dr�ite¾ je povinný
zabezpeèi� ich energetické zhodnotenie v súlade s oso-
bitnými predpismi.2) Ak nie je mo�né ich zhodnotenie,
dr�ite¾ odpadových olejov je povinný zabezpeèi� ich
zne�kodnenie.

 (5) Ten, kto zabezpeèuje zber, regeneráciu alebo iný
spôsob zhodnotenia alebo zne�kodnenie odpadových
olejov, je povinný
a) vies� a uchováva� evidenciu o odpadových olejoch

a evidenciu o objeme ich zhodnotenia zo zberu od-
padov na území Slovenskej republiky,

b) ohlasova� ustanovené údaje z evidencie �tvr�roène
Recyklaènému fondu a príslu�nému okresnému
úradu.

 (6) Odpadové oleje mo�no zbera�, prepravova�,
zhodnocova� a zne�kodòova� len oddelene od ostat-
ných druhov odpadov.

 (7) Dr�ite¾ odpadových olejov je povinný ich odo-
vzda� na regeneráciu a na iný spôsob zhodnotenia
alebo na zne�kodnenie len dr�ite¾ovi autorizácie [§ 8
ods. 3 písm. b)].

 (8) Výrobca a dovozca v�etkých minerálnych maza-
cích olejov do spa¾ovacích motorov, prevodových ole-
jov, olejov pre turbíny a hydraulických olejov sú povin-
ní plati� príspevok do Recyklaèného fondu v sume
urèenej pod¾a § 56.

 (9) Osoba povinná plati� príspevok pod¾a odseku 8
zodpovedá aj za správnos� jeho výpoètu.

(10) Výrobca platí príspevok pod¾a § 41 ods. 13. Do-
vozca platí príspevok pod¾a § 41 ods. 14.

(11) Výrobca a dovozca sú povinní umo�ni� orgánom
�tátneho dozoru v odpadovom hospodárstve (§ 73)
kontrolu správnosti výpoètu príspevku a kontrolu je-
ho platenia.

(12) Výrobca a dovozca uvedení v odseku 8 sú po-
vinní
a) vies� a uchováva� evidenciu o objeme svojej výroby

a dovozu,
b) ohlasova� ustanovené údaje z evidencie �tvr�roène

Recyklaènému fondu a príslu�nému okresnému
úradu.

§ 43

Nakladanie s opotrebovanými pneumatikami

 (1) Výrobca a dovozca pneumatík pre motorové vo-
zidlá a nemotorové vozidlá,53) ktoré sa v Slovenskej
republike predávajú samostatne alebo na kolesách
týchto vozidiel, sú povinní plati� príspevok do Recyk-
laèného fondu v sume urèenej pod¾a § 56.

 (2) Príspevok platia a za správnos� jeho výpoètu
zodpovedajú výrobca a dovozca, ktorí uvádzajú výrob-
ky uvedené v odseku 1 na trh v Slovenskej republike.

 (3) Výrobca platí príspevok pod¾a § 41 ods. 13. Do-
vozca platí príspevok pod¾a § 41 ods. 14.

 (4) Výrobca a dovozca sú povinní umo�ni� orgánom
�tátneho dozoru v odpadovom hospodárstve (§ 73)
kontrolu správnosti výpoètu príspevku a kontrolu je-
ho platenia.

 (5) Výrobca a dovozca uvedení v odseku 4 sú po-
vinní
a) vies� a uchováva� evidenciu o objeme svojej výroby

a dovozu,
b) ohlasova� ustanovené údaje z evidencie �tvr�roène

Recyklaènému fondu a príslu�nému okresnému
úradu.

 (6) Dr�ite¾ pneumatík, ktoré sú odpadom (ïalej len
�opotrebované pneumatiky�), prednostne zabezpeèí
ich zhodnotenie èinnos�ou pod¾a polo�ky R2 prílohy

53) § 2 písm. x) a y) zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách.
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è. 2, a ak to nie je mo�né, ostatnými èinnos�ami pod¾a
prílohy è. 2.

(7) Ten, kto zabezpeèuje zber, zhodnocovanie alebo
zne�kodòovanie opotrebovaných pneumatík, je povin-
ný
a) vies� a uchováva� evidenciu o opotrebovaných

pneumatikách a evidenciu o objeme ich zhodnote-
nia zo zberu odpadov na území Slovenskej republi-
ky,

b) ohlasova� ustanovené údaje z evidencie �tvr�roène
Recyklaènému fondu a príslu�nému okresnému
úradu.

§ 44

Príspevok do Recyklaèného fondu na odpady
z viacvrstvových kombinovaných materiálov

(1) Výrobca a dovozca viacvrstvových kombinova-
ných materiálov vyrobených na báze lepenky a dovoz-
ca výrobkov balených v týchto materiáloch sú povinní
plati� príspevok do Recyklaèného fondu v sume urèe-
nej pod¾a § 56.

(2) Za viacvrstvové kombinované materiály sa na
úèely tohto zákona pova�ujú materiály tvorené mini-
málne dvoma kompaktne spojenými vrstvami, ktoré sú
urèené na manipuláciu a prepravu tovaru.

(3) Príspevok platia a za správnos� jeho výpoètu zod-
povedajú výrobca a dovozca, ktorí uvádzajú výrobky
uvedené v odseku 1 na trh v Slovenskej republike.

(4) Výrobca platí príspevok pod¾a § 41 ods. 13. Do-
vozca platí príspevok pod¾a § 41 ods. 14.

(5) Výrobca a dovozca sú povinní umo�ni� orgánom
�tátneho dozoru v odpadovom hospodárstve (§ 73)
kontrolu správnosti výpoètu príspevku a kontrolu je-
ho platenia.

(6) Výrobca a dovozca viacvrstvových kombinova-
ných materiálov, ako aj dovozca výrobkov balených
v týchto materiáloch, sú povinní
a) vies� a uchováva� evidenciu o objeme svojej výroby,

dovozu, vývozu a reexportu,
b) ohlasova� ustanovené údaje z evidencie �tvr�roène

Recyklaènému fondu a príslu�nému okresnému
úradu.

(7) Ten, kto zabezpeèuje zber, zhodnocovanie alebo
zne�kodòovanie odpadov z materiálov uvedených
v odseku 1, je povinný
a) vies� a uchováva� evidenciu o týchto odpadoch

a o objeme ich zhodnotenia zo zberu odpadov na
území Slovenskej republiky,

b) ohlasova� ustanovené údaje z evidencie �tvr�roène
Recyklaènému fondu a príslu�nému okresnému
úradu.

§ 45

Príspevok do Recyklaèného fondu
za výrobky spotrebnej elektroniky

(1) Výrobca a dovozca výrobkov spotrebnej elektro-
niky sú povinní plati� príspevok do Recyklaèného fon-
du v sume urèenej pod¾a § 56.

(2) Príspevok platia a za správnos� jeho výpoètu zod-
povedajú výrobca a dovozca, ktorí uvádzajú výrobky
uvedené v odseku 1 na trh v Slovenskej republike.

(3) Výrobca platí príspevok pod¾a § 41 ods. 13. Do-
vozca platí príspevok pod¾a § 41 ods. 14.

(4) Výrobca a dovozca sú povinní umo�ni� orgánom
�tátneho dozoru v odpadovom hospodárstve (§ 73)
kontrolu správnosti výpoètu príspevku a kontrolu je-
ho platenia.

(5) Výrobca a dovozca výrobkov spotrebnej elektro-
niky sú povinní
a) vies� a uchováva� evidenciu o objeme svojej výroby,

dovozu, vývozu a reexportu,
b) ohlasova� ustanovené údaje z evidencie �tvr�roène

Recyklaènému fondu a príslu�nému okresnému
úradu.

(6) Ten, kto zabezpeèuje zber, zhodnocovanie alebo
zne�kodòovanie odpadov z výrobkov spotrebnej elek-
troniky (ïalej len �elektronický �rot�), je povinný
a) vies� a uchováva� evidenciu o elektronickom �rote

a o objeme jeho zhodnotenia zo zberu odpadov na
území Slovenskej republiky,

b) ohlasova� ustanovené údaje z evidencie �tvr�roène
Recyklaènému fondu a príslu�nému okresnému
úradu.

§ 46

Príspevok do Recyklaèného fondu za výrobky z plastov

(1) Výrobca a dovozca výrobkov z polyetylénterefta-
látu a dovozca výrobkov balených v tomto materiáli sú
povinní plati� príspevok do Recyklaèného fondu v su-
me urèenej pod¾a § 56. Táto povinnos� sa nevz�ahuje
na suroviny, predlisky a vlákna.

(2) Výrobca a dovozca výrobkov z polyetylénu, poly-
propylénu, polystyrénu a z polyvinylchloridu a dovoz-
ca výrobkov balených v týchto materiáloch sú povinní
plati� príspevok do Recyklaèného fondu v sume urèe-
nej pod¾a § 56. Táto povinnos� sa nevz�ahuje na suro-
viny, vlákna a výrobky urèené na priemyselné pou�i-
tie.

(3) Príspevky platia a za správnos� ich výpoètu zod-
povedajú výrobca a dovozca, ktorí uvádzajú výrobky
uvedené v odsekoch 1 a 2 na trh v Slovenskej repub-
like.

(4) Výrobca platí príspevok pod¾a § 41 ods. 13. Do-
vozca platí príspevok pod¾a § 41 ods. 14.

(5) Výrobca a dovozca sú povinní umo�ni� orgánom
�tátneho dozoru v odpadovom hospodárstve (§ 73)
kontrolu správnosti výpoètu príspevku a kontrolu je-
ho platenia.

(6) Výrobca a dovozca plastov uvedených v odse-
koch 1 a 2 sú povinní
a) vies� a uchováva� evidenciu o objeme svojej výroby,

dovozu, vývozu a reexportu,
b) ohlasova� ustanovené údaje z evidencie �tvr�roène

Recyklaènému fondu a príslu�nému okresnému
úradu.

(7) Ten, kto zabezpeèuje zber, zhodnocovanie alebo

Èiastka 93 Zbierka zákonov è. 223/2001 Strana 2239



zne�kodòovanie odpadov z výrobkov uvedených v od-
seku 1 a 2, je povinný
a) vies� a uchováva� evidenciu o týchto odpadoch

a o objeme ich zhodnotenia zo zberu odpadov na
území Slovenskej republiky,

b) ohlasova� ustanovené údaje z evidencie �tvr�roène
Recyklaènému fondu a príslu�nému okresnému
úradu.

§ 47

Príspevok do Recyklaèného fondu
za �iarivky s obsahom ortuti

(1) Výrobca a dovozca �iariviek s obsahom ortuti sú
povinní plati� príspevok do Recyklaèného fondu v su-
me urèenej pod¾a § 56.

(2) Príspevok platia a za správnos� jeho výpoètu zod-
povedajú výrobca a dovozca, ktorí uvádzajú výrobky
uvedené v odseku 1 na trh v Slovenskej republike.

(3) Výrobca platí príspevok pod¾a § 41 ods. 13. Do-
vozca platí príspevok pod¾a § 41 ods. 14.

(4) Výrobca a dovozca sú povinní umo�ni� orgánom
�tátneho dozoru v odpadovom hospodárstve (§ 73)
kontrolu správnosti výpoètu príspevku a kontrolu je-
ho platenia.

(5) Výrobca a dovozca �iariviek s obsahom ortuti sú
povinní
a) vies� a uchováva� evidenciu o objeme svojej výroby,

dovozu, vývozu a reexportu,
b) ohlasova� ustanovené údaje z evidencie �tvr�roène

Recyklaènému fondu a príslu�nému okresnému
úradu.

(6) Ten, kto zabezpeèuje zber, zhodnocovanie alebo
zne�kodòovanie odpadov zo �iariviek s obsahom ortu-
ti, je povinný
a) vies� a uchováva� evidenciu o týchto odpadoch

a o objeme ich zhodnotenia zo zberu odpadov na
území Slovenskej republiky,

b) ohlasova� ustanovené údaje z evidencie �tvr�roène
Recyklaènému fondu a príslu�nému okresnému
úradu.

§ 48

Príspevky do Recyklaèného fondu za papier a sklo

(1) Výrobca a dovozca papiera a lepenky, ako aj do-
vozca výrobkov balených v lepenke sú povinní plati�
príspevok do Recyklaèného fondu v sume urèenej po-
d¾a § 56. Táto povinnos� sa nevz�ahuje na hygienický
papier.

(2) Výrobca a dovozca skla (vrátane obalového a ta-
bu¾ového obloèného skla), ako aj dovozca výrobkov

balených v sklených obaloch sú povinní plati� príspe-
vok do Recyklaèného fondu v sume urèenej pod¾a § 56.

(3) Príspevok uvedený v odseku 1 sa platí, ak výroba
alebo dovoz presiahne 10 ton roène.

(4) Príspevok uvedený v odseku 2 sa platí, ak výroba
alebo dovoz presiahne 10 ton roène.

(5) Príspevok pod¾a odseku 1 a 2 platia a za správ-
nos� jeho výpoètu zodpovedajú výrobca a dovozca, kto-
rí uvádzajú výrobky uvedené v týchto odsekoch na trh
v Slovenskej republike.

(6) Výrobca platí príspevok pod¾a § 41 ods. 13. Do-
vozca platí príspevok pod¾a § 41 ods. 14.

(7) Výrobca a dovozca sú povinní umo�ni� orgánom
�tátneho dozoru v odpadovom hospodárstve (§ 73)
kontrolu správnosti výpoètu príspevkov a kontrolu ich
platenia.

(8) Výrobca a dovozca výrobkov uvedených v odse-
koch 1 a 2 sú povinní
a) vies� a uchováva� evidenciu o objeme svojej výroby

a dovozu,
b) ohlasova� ustanovené údaje z evidencie �tvr�roène

Recyklaènému fondu a príslu�nému okresnému
úradu.

(9) Ten, kto zabezpeèuje zber, zhodnocovanie alebo
zne�kodòovanie odpadov z výrobkov uvedených v od-
sekoch 1 a 2, je povinný
a) vies� a uchováva� evidenciu o týchto odpadoch

a o objeme ich zhodnotenia zo zberu odpadov na
území Slovenskej republiky,

b) ohlasova� ustanovené údaje z evidencie �tvr�roène
Recyklaènému fondu a príslu�nému okresnému
úradu.

�IESTA  ÈAS�

SPRACOVANIE STARÝCH VOZIDIEL

§ 49

Základné ustanovenie

(1) Na spracovanie starých vozidiel sa vz�ahujú v�e-
obecné ustanovenia tohto zákona, ak v tejto èasti zá-
kona nie je uvedené inak.

(2) Starým vozidlom je motorové vozidlo54) kategórie
M1 a N1,55) ktoré jeho dr�ite¾56) chce da� vyradi� z evi-
dencie vozidiel alebo má by� vyradené, alebo bolo
vyradené z evidencie vozidiel pod¾a osobitných predpi-
sov.57) Starým vozidlom je aj motorové vozidlo kategó-
rie M1 a N1, ktorého dr�ite¾ nie je známy, ak je odsta-
vené dlh�ie ako 30 dní na ceste58) alebo verejnom
priestranstve, alebo na inom mieste, ak je jeho odstrá-
nenie potrebné z h¾adiska ochrany �ivotného prostre-

54) § 2 písm. x) zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 315/1996 Z. z.
55) § 2 ods. 5 písm. a) a ods. 7 písm. a) vyhlá�ky Ministerstva dopravy, pô�t a telekomunikácií Slovenskej republiky è. 116/1997 Z. z.

o podmienkach premávky vozidiel na pozemných komunikáciách.
56) § 2 písm. f) zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 315/1996 Z. z.
57) § 91, 92, 103 a § 129 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 315/1996 Z. z.
58) § 2 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 315/1996 Z. z.
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dia59) alebo zachovania estetického vzh¾adu obce èi
osobitne chránenej èasti prírody a krajiny.60)

(3) Dr�ite¾om starého vozidla je fyzická osoba alebo
právnická osoba, u ktorej sa staré vozidlo nachádza.

(4) Spracovaním starých vozidiel je èinnos� súvisia-
ca so zhodnotením alebo zne�kodnením starých vozi-
diel alebo ich èastí po ich odovzdaní spracovate¾ovi
starých vozidiel, najmä odobratie ich súèastí a náplní,
ktoré mô�u ohrozi� �ivotné prostredie, rozobratie a zo-
�rotovanie vrátane zhodnotenia alebo zne�kodnenia
�rotových odpadov.

(5) Spracovate¾om starých vozidiel je právnická oso-
ba-podnikate¾ alebo fyzická osoba-podnikate¾, ktorej
ministerstvo udelilo autorizáciu na spracovanie sta-
rých vozidiel pod¾a § 8 ods. 3 písm. c).

§ 50

Povinnosti hromadných výrobcov vozidiel
a hromadných dovozcov vozidiel

(1) Hromadný výrobca vozidiel61) je pri výrobe moto-
rových vozidiel povinný pou�íva� také materiály, súèiast-
ky a kon�trukèné prvky, ktoré umo�nia bez nepriaznivé-
ho vplyvu na ich kvalitu a bezpeènos� ich opätovné
vyu�itie alebo recykláciu tak, aby mno�stvo nevyu�ite¾-
ných odpadov zo starého vozidla bolo èo najmen�ie.

(2) Hromadný výrobca vozidiel alebo hromadný do-
vozca vozidiel62) je povinný do �iestich mesiacov po
uvedení nimi vyrábaného typu motorového vozidla
alebo nimi dová�aného typu motorového vozidla do
obehu poskytnú� informácie o rozoberaní starého vo-
zidla. Tieto informácie musia umo�ni� identifikáciu
jednotlivých èastí a materiálov a umiestnenie v�et-
kých nebezpeèných látok v motorovom vozidle tak, aby
umo�nili pri spracovaní starých vozidiel postupova�
v súlade s týmto zákonom; tým nie je dotknutá ochra-
na údajov pod¾a osobitných predpisov.13)

(3) Hromadný výrobca vozidiel alebo hromadný do-
vozca vozidiel, ktorý nie je dr�ite¾om autorizácie, je
oprávnený vykonáva� zber starých vozidiel výhradne
na úèel ich prepravy na spracovanie dr�ite¾ovi autori-
zácie pod¾a § 8 ods. 3 písm. c).

(4) Ustanovenie § 52 ods. 1 sa vz�ahuje primerane aj
na hromadného výrobcu vozidiel alebo hromadného
dovozcu vozidiel, ktorému dr�ite¾ starého vozidla odo-
vzdá staré vozidlo. Hromadný výrobca vozidiel alebo
hromadný dovozca vozidiel je oprávnený vystavi� po-
tvrdenie o prevzatí starého vozidla na spracovanie len
v mene dr�ite¾a autorizácie pod¾a § 8 ods. 3 písm. c).

§ 51

Povinnosti dr�ite¾a starého vozidla

(1) Ak dr�ite¾ starého vozidla neprevedie toto vozidlo
na iného na úèely jeho ïal�ieho vyu�itia ako motoro-

vého vozidla alebo ak nepostupuje pod¾a odseku 3, je
povinný zabezpeèi� odovzdanie starého vozidla na
spracovanie dr�ite¾ovi autorizácie pod¾a § 8 ods. 3
písm. c) alebo odovzdanie starého vozidla hromadné-
mu výrobcovi alebo hromadnému dovozcovi (§ 50).

(2) K �iadosti o vyradenie starého vozidla z evidencie
vozidiel pod¾a osobitných predpisov63) dr�ite¾ starého
vozidla v prípade pod¾a odseku 1 predlo�í okresnému
dopravnému in�pektorátu potvrdenie o prevzatí staré-
ho vozidla na spracovanie vystavené oprávneným sub-
jektom pod¾a odseku 1.

(3) Ak si dr�ite¾ starého vozidla chce ponecha� staré
vozidlo, je povinný
a) predlo�i� pri vyradení starého vozidla z evidencie

vozidiel pod¾a osobitných predpisov63) okresnému
dopravnému in�pektorátu èestné vyhlásenie o po-
nechaní si starého vozidla,

b) zabezpeèi� na vlastné náklady odstránenie takého
vozidla z miesta, na ktorom po�kodzuje alebo
ohrozuje �ivotné prostredie, alebo naru�uje estetic-
ký vzh¾ad obce èi osobitne chránenej èasti prírody
a krajiny, do 30 dní odo dòa jeho vyradenia z evi-
dencie vozidiel,

c) zasla� v lehote pod¾a písmena b) príslu�nému ok-
resnému úradu kópiu èestného vyhlásenia pod¾a
písmena a),

d) umiestni� a uchováva� staré vozidlo tak, aby nepo-
�kodzovalo alebo neohrozovalo �ivotné prostre-
die, aby sa zachoval estetický vzh¾ad obce alebo
osobitne chránenej èasti prírody a krajiny a aby sa
zabránilo odcudzeniu starého vozidla alebo jeho èastí.

(4) Ak dr�ite¾ starého vozidla nesplní povinnos� po-
d¾a odseku 3 písm. b), urobí tak správca cesty (na
ceste alebo verejnom priestranstve) alebo obec (na
inom mieste), a to odovzdaním starého vozidla na par-
kovisko urèené okresným úradom (ïalej len �urèené
parkovisko�); náklady s tým spojené je povinný uhra-
di� dr�ite¾ starého vozidla. O odstránení starého vozid-
la jeho odovzdaním na urèené parkovisko ten, kto ho
zabezpeèil, bezodkladne písomne upovedomí
a) dr�ite¾a starého vozidla a súèasne ho oboznámi aj

s dôsledkami pod¾a odseku 6 v prípade jeho neèin-
nosti,

b) Slovenskú in�pekciu �ivotného prostredia (ïalej len
�in�pekcia�),

c) okresný úrad,
d) obec.

(5) Ak si do dvoch mesiacov od upovedomenia pod¾a
odseku 4 písm. a) dr�ite¾ starého vozidla neprevezme
staré vozidlo z urèeného parkoviska, okresný úrad
zaène konanie o tom, èi vlastníctvo k starému vozidlu
nadobudne �tát. Dòom právoplatnosti tohto rozhod-
nutia sa dr�ite¾om starého vozidla stáva �tát.

(6) Ten, èieho staré vozidlo pripadlo pod¾a odseku 5
�tátu, má nárok na náhradu vo vý�ke rozdielu ceny
starého vozidla urèenej ku dòu, keï sa �tát stal dr�i-

59) § 2 a 9 zákona è. 17/1992 Zb. o �ivotnom prostredí v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 287/1994 Z. z.
60) § 3 písm. l) zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 287/1994 Z. z.
61) § 2 písm. k) zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 315/1996 Z. z.
62) § 2 písm. j) zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 315/1996 Z. z.
63) § 91 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 315/1996 Z. z.
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te¾om starého vozidla, a súètu nákladov spojených
s urèením tejto ceny, neuhradených nákladov spoje-
ných s postupom pod¾a odseku 4 a trov konania pod¾a
odseku 5; nárok na náhradu mo�no uplatni� na okres-
nom úrade, ktorý rozhodnutie o pripadnutí starého
vozidla �tátu vydal, do jedného roka odo dòa právo-
platnosti tohto rozhodnutia.

(7) Ten, komu dr�ite¾ starého vozidla neuhradil ná-
klady spojené s postupom pod¾a odseku 4, mô�e nárok
na náhradu týchto nákladov uplatni� na okresnom
úrade, ktorý rozhodnutie o pripadnutí starého vozidla
�tátu vydal, do jedného roka odo dòa právoplatnosti
tohto rozhodnutia, a to vo vý�ke, ktorú oznámil okres-
nému úradu na úèel náhrady pod¾a odseku 6; uspo-
kojením tohto nároku sa povinnos� dr�ite¾a starého
vozidla uhradi� náklady pod¾a odseku 4 pova�uje za
splnenú.

(8) Ak chce dr�ite¾ starého vozidla nalo�i� s ním iným
spôsobom, ne� uviedol v èestnom vyhlásení pod¾a od-
seku 3 písm. a), najmä preda� alebo darova� staré
vozidlo alebo jeho èas� inej osobe, prípadne ho znova
prihlási� do evidencie vozidiel,64) je povinný oznámi�
túto skutoènos� bezodkladne, najneskôr do 14 dní po
tom, ako so starým vozidlom takto nalo�il, okresnému
úradu.

(9) Ustanovenia odsekov 1 a� 8 platia rovnako aj
v prípade, ak sa o vyradení starého vozidla z evidencie
vozidiel koná bez �iadosti jeho dr�ite¾a.65)

§ 52

Povinnosti spracovate¾a starých vozidiel

(1) Spracovate¾ starých vozidiel je povinný
a) pri výstavbe nových zariadení na spracovanie sta-

rých vozidiel alebo pri modernizácii jestvujúcich
zariadení voli� najlep�ie dostupné technológie s pri-
hliadnutím na primeranos� výdavkov na ich obsta-
ranie a prevádzku,

b) uvádza� do prevádzky a prevádzkova� stroje a za-
riadenia na spracovanie starých vozidiel v súlade
s platnou dokumentáciou a s podmienkami urèe-
nými v súhlase okresného úradu vydanom pod¾a
§ 7 ods. 1 písm. l),

c) vykona� opatrenia na nápravu ulo�ené príslu�ným
orgánom �tátnej správy odpadového hospodárstva,

d) vies� prevádzkovú dokumentáciu o spracovaní sta-
rých vozidiel,

e) vies� a uchováva� evidenciu o spracovaní starých
vozidiel,

f) vies� a uchováva� evidenciu o vyplatenom finanè-
nom príspevku,

g) ohlasova� ustanovené údaje z evidencie �tvr�roène
Recyklaènému fondu a príslu�nému okresnému
úradu,

h) naklada� so starým vozidlom tak, aby bolo predo-
v�etkým zbavené látok nebezpeèných pre �ivotné
prostredie, a vykona� ïal�ie opatrenia na zní�enie
negatívnych vplyvov na �ivotné prostredie,

i) zabezpeèi� úplné spracovanie starého vozidla vrátane
zne�kodnenia jeho nevyu�ite¾ných zvy�kov,

j) zverejni� svoje preberacie podmienky,
k) vystavi� pri prevzatí starého vozidla na spracovanie

potvrdenie o prevzatí starého vozidla na spracovanie
pod¾a vzoru ustanoveného vykonávacím predpisom
[§ 68 ods. 3 písm. j)] a jeden exemplár odovzda� dr�i-
te¾ovi starého vozidla, prípadne inej osobe, od ktorej
staré vozidlo prevzal,

l) prevzia� vo svojej prevádzke staré vozidlo na spraco-
vanie bez po�adovania poplatku alebo inej platby od
osoby, od ktorej ho prevzal,

m) plni� povinnosti pôvodcu odpadu vo vz�ahu k odpa-
dom produkovaným ním.

(2) Spracovate¾ starých vozidiel je povinný okrem
kúpnej ceny vyplati� finanèný príspevok za podmienok
pod¾a odseku 3 dr�ite¾ovi starého vozidla, prípadne
inej osobe, ktorá staré vozidlo odovzdala na spracova-
nie, a to bez oh¾adu na trhovú hodnotu starého vo-
zidla.

(3) Nárok na vyplatenie finanèného príspevku
a) 2 000 Sk má dr�ite¾ starého vozidla, ktorý doviezol

alebo inak dopravil staré vozidlo na svoje náklady
a odovzdal ho spracovate¾ovi starých vozidiel v spra-
covate¾skom zariadení, ak je staré vozidlo kompletné,
hoci je primerane opotrebené,

b) 1 000 Sk má dr�ite¾ starého vozidla, ktorý doviezol
alebo inak dopravil staré vozidlo na svoje náklady
a odovzdal ho spracovate¾ovi starých vozidiel v spra-
covate¾skom zariadení, ak staré vozidlo nie je kom-
pletné, ale nechýbajú v òom základné èasti (motor,
karoséria).

§ 53

Staré vozidlo, ktorého dr�ite¾ nie je známy

(1) Odstránenie starého vozidla, ktorého dr�ite¾ nie
je známy a ktoré je odstavené
a) na ceste alebo na inom verejnom priestranstve, za-

bezpeèí správca cesty,
b) na inom mieste ne� pod¾a písmena a), zabezpeèí so

súhlasom vlastníka nehnute¾nosti obec; v prípade
nesúhlasu vlastníka nehnute¾nosti prechádza povin-
nos� na tohto vlastníka.

(2) Odstránenie starého vozidla zabezpeèí osoba
zodpovedná za jeho odstránenie pod¾a odseku 1 jeho
odovzdaním na urèené parkovisko (odsek 6), a to bez-
odkladne po zistení, �e staré vozidlo, ktorého dr�ite¾a
sa nepodarilo zisti� ani s pomocou okresného doprav-
ného in�pektorátu,66) je na pozemku odstavené viac
ne� 30 dní. Náklady spojené s odstránením starého
vozidla zná�a prevádzkovate¾ urèeného parkoviska;
mô�e v�ak po�iada� o následnú úhradu z Recyklaèné-
ho fondu pod¾a § 63 ods. 1 písm. b) alebo od dr�ite¾a
starého vozidla, ak sa ho dodatoène podarilo zisti�
(odsek 4).

(3) Ak sa do jedného roka od odovzdania starého

64) § 91 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 315/1996 Z. z.
65) § 92, § 103 ods. 1 písm. a) a § 129 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 315/1996 Z. z.
66) § 86 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 315/1996 Z. z.
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vozidla na urèené parkovisko neprihlási alebo inak
nezistí jeho dr�ite¾ alebo iná oprávnená osoba, pova-
�uje sa staré vozidlo za opustenú vec.67)

(4) V prípade zistenia dr�ite¾a starého vozidla v leho-
te pod¾a odseku 3 zodpovedá dr�ite¾ starého vozidla za
náhradu nákladov spojených s odstránením tohto vo-
zidla a s jeho ulo�ením na urèenom parkovisku tomu,
kto tieto náklady vynalo�il.

(5) Ak sa v lehote pod¾a odseku 3 zistí dr�ite¾ starého
vozidla umiestneného na urèenom parkovisku, ten,
kto túto skutoènos� zistil, oznámi to bezodkladne
správcovi urèeného parkoviska, dr�ite¾ovi starého vo-
zidla a okresnému úradu. Ustanovenia § 51 ods. 4
a� 8 platia rovnako.

(6) Urèené parkovisko musí by� zriadené a prevádz-
kované tak, aby nedochádzalo k ohrozeniu alebo po-
�kodeniu �ivotného prostredia,68) ani k odcudzeniu
starých vozidiel alebo ich èastí.

(7) Prevádzkovate¾ urèeného parkoviska vedie evi-
denciu prevzatých a odovzdaných starých vozidiel.

§ 54

Príspevok do Recyklaèného fondu

(1) Predajca motorových vozidiel kategórie M1 a N1
55)

je povinný za ka�dé motorové vozidlo kategórie M1 a N1
predané po 1. júli 2002 zaplati� najneskôr do jedného
mesiaca odo dòa predaja do Recyklaèného fondu prí-
spevok 5 000 Sk.

(2) Príspevok pod¾a odseku 1 je povinná zaplati� aj
právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá nie je
predajcom a ktorá dovezie motorové vozidlo kategórie
M1 a N1 na územie Slovenskej republiky, a to najne-
skôr v deò prvého zapísania motorového vozidla do
evidencie motorových vozidiel pod¾a osobitných pred-
pisov.69)

S IEDMA ÈAS�

RECYKLAÈNÝ FOND

§ 55

Zriadenie Recyklaèného fondu

(1) Zriaïuje sa Recyklaèný fond ako ne�tátny úèelo-
vý fond, v ktorom sa sústreïujú peòa�né prostriedky
na podporu zberu, zhodnotenia a spracovania
a) opotrebovaných batérií a akumulátorov (§ 41),
b) odpadových olejov (§ 42),
c) opotrebovaných pneumatík (§ 43),
d) viacvrstvových kombinovaných materiálov (§ 44),
e) elektronického �rotu (§ 45),
f) plastov (§ 46),
g) �iariviek s obsahom ortuti (§ 47),
h) papiera (§ 48),
i) skla (§ 48),
j) vozidiel (§ 49 a� 54).

(2) Recyklaèný fond sa vnútorne èlení na ústredie
a na sektor
a) opotrebovaných batérií a akumulátorov,
b) odpadových olejov,
c) opotrebovaných pneumatík,
d) viacvrstvových kombinovaných materiálov,
e) elektronického �rotu,
f) plastov,
g) �iariviek s obsahom ortuti,
h) papiera,
i) skla,
j) vozidiel,

k) v�eobecný.

(3) Recyklaèný fond je právnická osoba so sídlom
v Bratislave, ktorá sa zapisuje do obchodného regis-
tra.70)

§ 56

Výpoèet príspevku výrobcu a príspevku dovozcu
do Recyklaèného fondu

(1) Príspevok výrobcu a príspevok dovozcu do Re-
cyklaèného fondu sa vypoèíta ako súèin mno�stva
alebo hmotnosti výrobkov alebo materiálov, za ktoré
sa tento príspevok platí, a sadzby. Sadzba sa ustanoví
na základe predpokladaných nákladov na zber a zhod-
notenie odpadov z výrobkov, za ktoré sa platí príspe-
vok do Recyklaèného fondu, uvedených na trh v Slo-
venskej republike.

(2) Do mno�stva výrobkov uvedených na trh v Slo-
venskej republike sa na úèely výpoètu príspevku
a ustanovenia sadzby nezapoèítava mno�stvo vyveze-
ných výrobkov.

(3) Príspevok výrobcu a príspevok dovozcu sa zní�i
o príspevok za to mno�stvo výrobkov a materiálov, za
ktoré sa platí príspevok do Recyklaèného fondu a pri
ktorých výrobca alebo dovozca preuká�e, �e sám alebo
prostredníctvom zmluvného partnera zabezpeèil ich
zhodnotenie; na túto èinnos� nemo�no zmluvnému
partnerovi poskytnú� prostriedky z Recyklaèného fon-
du.

(4) Ak výrobca alebo dovozca preuká�e, �e po zapla-
tení príspevku do Recyklaèného fondu zhodnotí v prie-
behu kalendárneho roka spôsobom pod¾a odseku 3
odpady z výrobkov, za ktoré zaplatil tento príspevok,
vráti mu Recyklaèný fond tú èas� ním uhradeného
príspevku, na ktorú sa vz�ahuje mo�nos� zní�enia
príspevku pod¾a odseku 3, najviac v�ak do vý�ky za-
plateného príspevku.

(5) O zaplatení príspevku vydá Recyklaèný fond do-
vozcovi bez zbytoèného odkladu potvrdenie.

§ 57

Orgány Recyklaèného fondu

(1) Orgánmi Recyklaèného fondu sú
a) správna rada,

67) § 135 Obèianskeho zákonníka.
68) Napríklad § 8 zákona è. 17/1992 Zb.
69) § 88 a 89 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 315/1996 Z. z.
70) § 27 Obchodného zákonníka.
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b) dozorná rada,
c) riadite¾.

(2) Na úèely tohto zákona sa zástupcom podnikate-
¾ov rozumie èlen správnej rady alebo èlen dozornej
rady vymenovaný ministrom hospodárstva Slovenskej
republiky na návrh reprezentatívneho zdru�enia za-
mestnávate¾ov71) a zástupcom �tátu sa rozumie èlen
správnej rady alebo èlen dozornej rady vymenovaný
ministrom financií Slovenskej republiky, ministrom
hospodárstva Slovenskej republiky s výnimkou zá-
stupcu podnikate¾ov alebo ministrom �ivotného pro-
stredia Slovenskej republiky s výnimkou èlena dozor-
nej rady vymenovaného na návrh mimovládnych
organizácií, ktorých predmetom èinnosti je ochrana �i-
votného prostredia, a záujmových zdru�ení miest a obcí.

§ 58

Správna rada

(1) Správna rada je najvy��í orgán Recyklaèného
fondu. Vykonáva správu Recyklaèného fondu a riadi
jeho èinnos�.

(2) Správna rada má pätnás� èlenov, z ktorých
a) desa� èlenov vymenúva a odvoláva minister hospo-

dárstva Slovenskej republiky na návrh reprezenta-
tívneho zdru�enia zamestnávate¾ov tak, aby v nej
mali svoje zastúpenie výrobcovia alebo dovozcovia
za ka�dý sektor pod¾a § 55 ods. 2 písm. a) a� j),
prièom je viazaný predlo�enými návrhmi,

b) jedného èlena vymenúva a odvoláva minister �ivot-
ného prostredia Slovenskej republiky,

c) jedného èlena vymenúva a odvoláva minister finan-
cií Slovenskej republiky,

d) troch èlenov vymenúva a odvoláva minister �ivotné-
ho prostredia Slovenskej republiky na návrh záuj-
mových zdru�ení miest a obcí, prièom je viazaný
predlo�enými návrhmi.

(3) Funkèné obdobie èlenov správnej rady je tri roky;
èlenstvo v správnej rade je nezastupite¾né. Èlenovia
správnej rady mô�u by� vymenovaní najviac na dve po
sebe nasledujúce funkèné obdobia.

(4) Èlenom správnej rady nemô�e by� èlen dozornej
rady, riadite¾ a zamestnanec Recyklaèného fondu.

(5) Správna rada volí spomedzi svojich èlenov pred-
sedu a podpredsedu. Ak je do funkcie predsedu zvole-
ný zástupca podnikate¾ov, do funkcie podpredsedu
bude zvolený zástupca záujmových zdru�ení miest
a obcí alebo zástupca �tátu.

(6) Správna rada najmä
a) schva¾uje rozpoèet Recyklaèného fondu a rozhodu-

je o zásadných otázkach týkajúcich sa rozvoja èin-
nosti a politiky Recyklaèného fondu a zodpovedá za
hospodárenie s prostriedkami Recyklaèného fondu,

b) rozhoduje o poskytnutí prostriedkov Recyklaèného
fondu v súlade s § 63,

c) schva¾uje výroènú správu o hospodárení a èinnosti
Recyklaèného fondu za kalendárny rok najneskôr
do 31. marca nasledujúceho roka,

d) schva¾uje a zverejòuje roènú úètovnú závierku Re-
cyklaèného fondu overenú audítorom,72)

e) prijíma opatrenia na odstránenie nedostatkov
v èinnosti a hospodárení Recyklaèného fondu,

f) schva¾uje �tatút Recyklaèného fondu a rokovací
poriadok správnej rady a dozornej rady,

g) vymenúva a odvoláva riadite¾a a urèuje jeho odme-
nu pod¾a osobitného predpisu.73)

(7) �tatút Recyklaèného fondu upraví najmä
a) úlohy èlenov správnej rady a dozornej rady,
b) postavenie sektorov, ich úlohy, vzájomné vz�ahy

a vz�ahy k orgánom Recyklaèného fondu,
c) vymedzenie rozsahu vecí vyhradených do rozhodo-

vacej právomoci správnej rady a dozornej rady,
d) vymedzenie prípadov, keï sa pri rozhodovaní

správnej rady vy�aduje iná ako nadpolovièná väè-
�ina èlenov správnej rady,

e) pravidlá upravujúce poskytovanie prostriedkov
z Recyklaèného fondu,

f) zásady hospodárenia s finanènými prostriedkami,
g) frekvenciu zasadnutí správnej rady a dozornej rady

a spôsob ich zvolávania,
h) organizaènú �truktúru Recyklaèného fondu.

(8) Èlenovi správnej rady v súvislosti s výkonom je-
ho funkcie patrí náhrada pod¾a osobitných predpi-
sov.74)

§ 59

Dozorná rada

(1) Dozorná rada dohliada na hospodárenie Recyk-
laèného fondu, najmä na poskytovanie a pou�itie pro-
striedkov Recyklaèného fondu a na èinnos� riadite¾a.

(2) Dozorná rada má sedem èlenov, z ktorých
a) troch èlenov vymenúva a odvoláva minister hospo-

dárstva Slovenskej republiky, z toho dvoch na ná-
vrh reprezentatívneho zdru�enia zamestnávate¾ov
z výrobcov a dovozcov, prièom je viazaný predlo�e-
nými návrhmi,

b) troch èlenov vymenúva a odvoláva minister �ivotné-
ho prostredia Slovenskej republiky, z toho jedného
na návrh mimovládnych organizácií, ktorých pred-
metom èinnosti je ochrana �ivotného prostredia,
a jedného na návrh záujmových zdru�ení miest
a obcí, prièom je viazaný predlo�enými návrhmi,

c) jedného èlena vymenúva a odvoláva minister finan-
cií Slovenskej republiky.

(3) Èlenovia dozornej rady sú do funkcie vymenovaní
na pä� rokov; ich èlenstvo v dozornej rade je nezastu-
pite¾né. Funkciu èlena dozornej rady nemo�no vyko-
náva� dve po sebe nasledujúce funkèné obdobia.

(4) Dozorná rada volí spomedzi svojich èlenov pred-

71) § 2 ods. 2 zákona è. 106/1999 Z. z. o hospodárskom a sociálnom partnerstve (zákon o tripartite).
72) Zákon Slovenskej národnej rady è. 73/1992 Zb. o audítoroch a o Slovenskej komore audítorov v znení neskor�ích predpisov.
73) Zákon è. 1/1992 Zb. o mzde, odmene za pracovnú pohotovos� a o priemernom zárobku v znení neskor�ích predpisov.
74) Zákon è. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách v znení neskor�ích predpisov.
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sedu a podpredsedu. Ak je do funkcie predsedu zvole-
ný zástupca podnikate¾ov, do funkcie podpredsedu
bude zvolený zástupca záujmových zdru�ení miest
a obcí, zástupca �tátu alebo zástupca mimovládnych
organizácií, ktorých predmetom èinnosti je ochrana
�ivotného prostredia.

(5) Za predsedu dozornej rady nemo�no zvoli� zá-
stupcu �tátu, ak by bol zástupca �tátu zároveò aj
predsedom správnej rady. Za predsedu dozornej rady
nemo�no zvoli� zástupcu podnikate¾ov, ak by bol zá-
stupca podnikate¾ov zároveò aj predsedom správnej
rady. Za podpredsedu dozornej rady nemo�no zvoli�
zástupcu �tátu, ak by bol zástupca �tátu zároveò aj
podpredsedom správnej rady. Za podpredsedu dozor-
nej rady nemo�no zvoli� zástupcu podnikate¾ov, ak by
bol zástupca podnikate¾ov zároveò aj podpredsedom
správnej rady.

(6) Èlenom dozornej rady nemô�e by� èlen správnej
rady, riadite¾ a zamestnanec Recyklaèného fondu.

(7) Dozorná rada najmä
a) dozerá na hospodárne a úèelné nakladanie s pro-

striedkami Recyklaèného fondu,
b) preskúmava návrh rozpoètu, roènú úètovnú závier-

ku, výroènú správu o hospodárení a èinnosti Re-
cyklaèného fondu za kalendárny rok a stanoviská
k nim predkladá správnej rade,

c) kontroluje èinnos� riadite¾a pri plnení rozhodnutí
správnej rady a vo veciach súvisiacich s èinnos�ou
Recyklaèného fondu,

d) predkladá príslu�ným ministrom a správnej rade
správy o èinnosti dozornej rady, výsledkoch kontrol
a návrhy opatrení na odstránenie zistených nedos-
tatkov,

e) predkladá správnej rade návrh na odvolanie riadi-
te¾a,

f) dáva podnety na odvolanie èlena správnej rady
tomu, kto podal návrh na jeho vymenovanie za
èlena správnej rady.

(8) Èlenovia dozornej rady sú oprávnení nahliada�
do v�etkých dokladov týkajúcich sa hospodárenia
a èinnosti Recyklaèného fondu.

(9) Èlenovi dozornej rady v súvislosti s výkonom je-
ho funkcie patrí náhrada pod¾a osobitných predpi-
sov.74)

§ 60

Zánik èlenstva v správnej rade
a èlenstva v dozornej rade

(1) Èlenstvo v správnej rade alebo èlenstvo v dozor-
nej rade zaniká uplynutím obdobia, na ktoré je èlen
správnej rady alebo dozornej rady vymenovaný, alebo
jeho odvolaním, alebo vzdaním sa funkcie, alebo smr-
�ou, alebo vyhlásením za màtveho.

(2) Èlena správnej rady a èlena dozornej rady mo�no
odvola� z jeho funkcie, ak
a) bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný èin

alebo ak bol právoplatne odsúdený za trestný èin
spáchaný pri výkone svojej funkcie alebo v priamej
súvislosti s ním,

b) neplní povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo �tatútu,
c) zaèal vykonáva� funkciu, ktorá je nezluèite¾ná

s èlenstvom v správnej rade alebo v dozornej rade.

(3) Nového èlena správnej rady a nového èlena do-
zornej rady do funkcie vymenúva minister toho rezor-
tu, ktorý do funkcie vymenoval pôvodného èlena; v prí-
padoch pod¾a § 58 ods. 2 písm. a) a § 59 ods. 2
písm. a) tak urobí do 10 dní od predlo�enia návrhu
reprezentatívneho zdru�enia zamestnávate¾ov,
v ostatných prípadoch do 30 dní od odvolania alebo od
vzdania sa funkcie èlena správnej rady alebo èlena
dozornej rady.

(4) Funkèné obdobie èlena správnej rady alebo èlena
dozornej rady, ktorý sa vzdal funkcie, sa konèí dòom
vymenovania nového èlena pod¾a odseku 3.

§ 61

Riadite¾

(1) Riadite¾ je �tatutárnym orgánom Recyklaèného
fondu; koná v mene Recyklaèného fondu, prièom roz-
hoduje o v�etkých veciach s výnimkou tých vecí, ktoré
sú týmto zákonom alebo �tatútom Recyklaèného fon-
du vyhradené správnej rade alebo dozornej rade. Za
svoju èinnos� zodpovedá správnej rade.

(2) Riadite¾ je oprávnený zúèastòova� sa na rokova-
niach správnej rady s poradným hlasom.

(3) Riadite¾ zodpovedá za
a) vedenie úètovníctva Recyklaèného fondu,75)
b) plnenie rozhodnutí správnej rady,
c) uvo¾òovanie prostriedkov na základe rozhodnutia

správnej rady na úèely pod¾a § 63,
d) uzatváranie zmlúv o poskytnutí prostriedkov Re-

cyklaèného fondu so �iadate¾mi o poskytnutie pro-
striedkov Recyklaèného fondu v súlade s rozhod-
nutiami správnej rady,

e) kontrolu dodr�iavania zmluvných podmienok po-
èas platnosti zmluvy o poskytnutí prostriedkov Re-
cyklaèného fondu,

f) vymáhanie zmluvných pokút zo zmlúv o poskytnutí
prostriedkov Recyklaèného fondu a za vymáhanie
iných poh¾adávok Recyklaèného fondu,

g) vypracovanie roènej úètovnej závierky Recyklaèné-
ho fondu a jej predlo�enie správnej rade a dozornej
rade do 15. februára nasledujúceho roka,

h) vypracovanie výroènej správy o hospodárení a èin-
nosti Recyklaèného fondu za kalendárny rok a jej
predlo�enie správnej rade a dozornej rade do
1. marca nasledujúceho roka,

i) vykonanie opatrení na odstránenie zistených ne-
dostatkov v hospodárení a èinnosti Recyklaèného
fondu,

j) plnenie úloh �tatutárneho orgánu pod¾a osobitných
predpisov,76)

k) plnenie ostatných úloh ulo�ených správnou radou.

75) Zákon è. 563/1991 Zb. o úètovníctve v znení neskor�ích predpisov.
76) Napríklad Zákonník práce.
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(4) Okrem materiálov pod¾a odseku 3 písm. g) a h)
predkladá riadite¾ správnej rade
a) návrh rozpoètu Recyklaèného fondu na príslu�ný

kalendárny rok,
b) �iadosti o poskytnutie prostriedkov Recyklaèného

fondu (§ 64 ods. 4).

(5) Riadite¾ urèuje mzdy a rozhoduje o poskytovaní
cestovných náhrad zamestnancom pod¾a osobitných
predpisov.77)

(6) Riadite¾ je povinný informova� dvakrát roène ve-
rejnos� o vý�ke príspevkov do Recyklaèného fondu
a o pou�ití prostriedkov Recyklaèného fondu.

§ 62

Zdroje Recyklaèného fondu

(1) Zdrojom príjmov Recyklaèného fondu sú
a) príspevky výrobcov a dovozcov za

1. výrobu a dovoz batérií a akumulátorov (§ 41
ods. 11),

2. výrobu a dovoz olejov (§ 42 ods. 8),
3. výrobu a dovoz pneumatík (§ 43 ods. 1),
4. výrobu a dovoz viacvrstvových kombinovaných

materiálov (§ 44 ods. 1),
5. výrobu a dovoz spotrebnej elektroniky (§ 45

ods. 1),
6. výrobu a dovoz plastov (§ 46 ods. 1 a 2),
7. výrobu a dovoz �iariviek s obsahom ortuti (§ 47

ods. 1),
8. výrobu a dovoz papiera (§ 48 ods. 1),
9. výrobu a dovoz skla (§ 48 ods. 2),

10. výrobu a dovoz vozidiel (§ 54),
b) dary a príspevky domácich a zahranièných práv-

nických osôb a fyzických osôb,
c) príjmy zo zmluvných pokút (§ 64 ods. 11),
d) ïal�ie zdroje, ak tak ustanoví osobitný zákon.

(2) Zdroje príjmov Recyklaèného fondu uvedené
v odseku 1 písm. a) plynú vo vý�ke 88 % do toho
sektora, ktorý zodpovedá oblasti ich vzniku, a vo vý�ke
12 % do v�eobecného sektora. Zdroje príjmov Recyk-
laèného fondu uvedené v odseku 1 písm. b) a� d) plynú
do v�eobecného sektora.

§ 63

Pou�itie prostriedkov Recyklaèného fondu

(1) Prostriedky Recyklaèného fondu mo�no v súlade
s úèelom odpadového hospodárstva (§ 3) pou�i� na
a) úhradu investièných a prevádzkových nákladov

potrebných na zabezpeèenie zberu a zhodnotenia
odpadov a spracovania starých vozidiel (§ 55
ods. 1),

b) úhradu nákladov súvisiacich s dopravou nie-
ktorých starých vozidiel, najmä v prípadoch, ak ich
dr�ite¾ nie je známy alebo neexistuje,

c) úhradu nákladov súvisiacich so zabezpeèovaním
prevádzky urèeného parkoviska (§ 57 ods. 6),

d) úhradu vyplatených finanèných príspevkov (§ 52
ods. 2),

e) úhradu výdavkov spojených so správou Recyklaè-
ného fondu vrátane èinnosti sekretariátu Recyklaè-
ného fondu.

(2) Prostriedky Recyklaèného fondu vedené na oso-
bitných podúètoch jednotlivých sektorov (§ 65 ods. 3)
mo�no pou�i� len v súlade s jeho vnútorným èlenením.
Prostriedky Recyklaèného fondu vedené na osobitnom
podúète v�eobecného sektora mo�no pou�i� pre oblasti
v�etkých sektorov na úèely pod¾a odsekov 3 a 4. Pre-
suny prostriedkov Recyklaèného fondu v rámci osobit-
ných podúètov jednotlivých sektorov sú zakázané.

(3) Prostriedky Recyklaèného fondu vedené na oso-
bitnom podúète v�eobecného sektora mo�no pou�i� na
odpady za výrobky a materiály, za ktoré plynú príspev-
ky do Recyklaèného fondu, a to na
a) propagáciu zhodnocovania odpadov,
b) podporu separovaného zberu odpadov,
c) zabezpeèovanie informaèných systémov na podpo-

ru zhodnocovania odpadov,
d) podporu zameranú na vyh¾adávanie a aplikáciu no-

vých technológií zhodnocovania odpadov.

(4) Výdavky na správu Recyklaèného fondu sa hra-
dia z prostriedkov Recyklaèného fondu vedených na
osobitnom podúète v�eobecného sektora a nesmú pre-
kroèi� tri percentá z roèných príjmov Recyklaèného
fondu.

§ 64

Poskytovanie prostriedkov Recyklaèného fondu

(1) Nárokovate¾nos� príspevku obcí vzniká pri hod-
novernom preukázaní separácie, recyklácie príslu�nej
komodity na základe zmluvy, ktorú Recyklaèný fond
musí uzatvori�.

(2) Na poskytnutie prostriedkov Recyklaèného fon-
du s výnimkou úhrady vyplatených finanèných prí-
spevkov pod¾a odsekov 13 a 14 a vrátenia príspevku
pod¾a § 56 ods. 4 nie je právny nárok.

(3) O poskytnutí prostriedkov Recyklaèného fondu
rozhoduje správna rada s výnimkou poskytnutia pro-
striedkov Recyklaèného fondu na úhradu vyplatených
finanèných príspevkov pod¾a odsekov 13 a 14 a vráte-
nia príspevkov pod¾a § 56 ods. 4.

(4) Správna rada rozhodne o poskytnutí prostried-
kov z Recyklaèného fondu na základe písomnej �iados-
ti �iadate¾a. �iados� obsahuje
a) osobné údaje �iadate¾a; u právnických osôb výpis

z obchodného registra, u fyzických osôb �ivnosten-
ský list alebo iné oprávnenie na podnikanie,

b) vý�ku po�adovaných prostriedkov Recyklaèného
fondu a navrhovaný úèel a spôsob ich vyu�itia,

c) odôvodnenie �iadosti vrátane prilo�enia príslu�-
ných dokladov a projekt èinnosti, na ktorú sa pro-
striedky Recyklaèného fondu �iadajú.

(5) �iadate¾ k �iadosti prilo�í kópiu rozhodnutia
o udelení autorizácie (§ 13), ak ide o èinnos�, pre ktorú
sa autorizácia pod¾a tohto zákona po�aduje.

77) Napríklad zákon è. 1/1992 Zb. v znení neskor�ích predpisov, zákon è. 119/1992 Zb.
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 (6) Prostriedky Recyklaèného fondu na úèely pod¾a
§ 63 ods. 1 písm. a) a� c) sa poskytujú ako úèelová
dotácia alebo úver.

 (7) Správna rada rozhodne o poskytnutí prostried-
kov z Recyklaèného fondu do 30 dní od doruèenia
�iadosti. Ak �iadosti chýbajú nále�itosti pod¾a odse-
kov 4 a 5 alebo má iné nedostatky, riadite¾ vyzve �ia-
date¾a o poskytnutie prostriedkov Recyklaèného fon-
du, aby v urèenej lehote nedostatky odstránil; ak
�iadate¾ v urèenej lehote nedostatky �iadosti neodstrá-
ni, správna rada �iados� zamietne.

 (8) Pri rozhodovaní o poskytnutí prostriedkov Re-
cyklaèného fondu správna rada prihliada najmä na
súlad navrhovaného vyu�itia prostriedkov s úèelom
odpadového hospodárstva (§ 3), súlad so schváleným
rozpoètom Recyklaèného fondu, na schválené priority
�tátnej environmentálnej politiky Slovenskej republi-
ky a na schválený program Slovenskej republiky. Pod-
kladom na rozhodnutie správnej rady o poskytnutí
prostriedkov Recyklaèného fondu v príslu�nom sekto-
re musí by� projekt realizácie systému zberu a zhod-
notenia odpadov príslu�ného sektora (komoditný prog-
ram sektora), ktorý musí by� v súlade s programom.

 (9) Ak správna rada rozhodne o poskytnutí pro-
striedkov z Recyklaèného fondu �iadate¾ovi, riadite¾ je
povinný vyzva� �iadate¾a do 15 dní odo dòa rozhodnu-
tia správnej rady na uzavretie zmluvy. Ak správna
rada �iadosti nevyhovie, oznámi to riadite¾ písomne
�iadate¾ovi do piatich dní odo dòa rozhodnutia správ-
nej rady.

(10) Na základe rozhodnutia správnej rady uzatvára
riadite¾ v mene Recyklaèného fondu so �iadate¾om
o poskytnutie prostriedkov Recyklaèného fondu pí-
somnú zmluvu o poskytnutí prostriedkov Recyklaèné-
ho fondu. Táto zmluva obsahuje najmä
a) identifikaèné údaje zmluvných strán,
b) úèel, druh a vý�ku prostriedkov poskytnutých

z Recyklaèného fondu,
c) podmienky pou�itia prostriedkov poskytnutých

z Recyklaèného fondu,
d) spôsob plnenia záväzkov zmluvných strán,
e) zabezpeèenie záväzkov �iadate¾a o poskytnutie

prostriedkov Recyklaèného fondu,
f) vý�ku splátok a termíny ich splatnosti pri poskyt-

nutí pô�ièky,
g) zmluvnú pokutu, prípadne iné sankcie za poru�e-

nie zmluvných podmienok.

(11) Prostriedky Recyklaèného fondu mo�no pou�i�
len na úèel, na ktorý boli poskytnuté pod¾a rozhodnu-
tia správnej rady, a za podmienok uvedených v zmluve
o poskytnutí prostriedkov Recyklaèného fondu. Nepo-
u�ité prostriedky je �iadate¾ o poskytnutie prostried-
kov Recyklaèného fondu povinný bezodkladne vráti�
Recyklaènému fondu.

(12) Ak �iadate¾ neoprávnene pou�il alebo zadr�al
prostriedky Recyklaèného fondu v rozpore s urèenými
alebo dohodnutými podmienkami, je povinný vráti� ich
Recyklaènému fondu a zaplati� zmluvnú pokutu, prí-

padne iné sankcie za poru�enie zmluvných podmie-
nok.

(13) Recyklaèný fond uhradí spracovate¾ovi starých
vozidiel �tvr�roène celkovú sumu preukázate¾ne vypla-
tených finanèných príspevkov pod¾a § 52 ods. 2, a to
do 15 dní od predlo�enia dokladov pod¾a odseku 14.

(14) Spracovate¾ starých vozidiel predkladá Recyk-
laènému fondu doklady preukazujúce vý�ku skutoène
vyplatených finanèných príspevkov pod¾a § 52 ods. 2
do 15. dòa mesiaca nasledujúceho po skonèení kalen-
dárneho �tvr�roka. Ak tak neurobí ani do troch mesia-
cov od uplynutia uvedenej lehoty, jeho nárok na po-
skytnutie prostriedkov z Recyklaèného fondu za
príslu�ný �tvr�rok zaniká.

§ 65

Hospodárenie Recyklaèného fondu

 (1) Hospodárenie Recyklaèného fondu sa riadi
rozpoètom Recyklaèného fondu na príslu�ný kalendárny
rok.

 (2) Prostriedky Recyklaèného fondu sa vedú na
osobitnom úète v Národnej banke Slovenska.

 (3) Zdroje príjmu Recyklaèného fondu v jednotli-
vých sektoroch uvedených v § 55 ods. 2 sa vedú na
osobitných podúètoch.

§ 66

Ochrana informácií

 (1) Èlenovia orgánov Recyklaèného fondu, zamest-
nanci Recyklaèného fondu a iné osoby, ktoré prichá-
dzajú do styku s dôvernými informáciami pri výkone
svojej funkcie alebo v súvislosti s èinnos�ou Recyklaè-
ného fondu, sú povinné zachováva� o nich mlèanlivos�
a informácie na elektronických nosièoch zabezpeèi�
pred ich zneu�itím. Povinnos� zachováva� mlèanlivos�
trvá aj po zániku èlenstva v orgánoch Recyklaèného
fondu, po skonèení pracovnoprávneho vz�ahu zamest-
nanca Recyklaèného fondu alebo po skonèení obdob-
ného vz�ahu iných osôb.

 (2) Pod¾a tohto zákona sa dôvernou informáciou
rozumie informácia, ktorú Recyklaèný fond alebo �ia-
date¾ o poskytnutie prostriedkov Recyklaèného fondu
oznaèil ako dôvernú, urèil obdobie zachovávania ml-
èanlivosti a ktorej zverejnenie by znamenalo vý-
znamnú výhodu pre iné osoby alebo ktorá by mala
nepriaznivý vplyv na osobu, ktorá túto informáciu
poskytla alebo ktorej sa informácia týka.

 (3) Z dôvodov verejného záujmu mô�e osobu povin-
nú zachováva� mlèanlivos� o dôverných informáciách
oslobodi� od tejto povinnosti len osoba, ktorá informá-
ciu poskytla a oznaèila ako dôvernú, alebo osoba,
ktorej sa informácia týka, alebo súd.

 (4) Sprístupòovanie informácií pod¾a osobitného
predpisu78) nie je odsekmi 1 a� 3 dotknuté.

78) Zákon è. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).
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ÔSMA ÈAS�

ORGÁNY �TÁTNEJ SPRÁVY ODPADOVÉHO
HOSPODÁRSTVA, OBCE A ICH PÔSOBNOS�

§ 67

Základné ustanovenie

(1) Orgánmi �tátnej správy odpadového hospodár-
stva sú
a) ministerstvo,
b) in�pekcia,
c) krajské úrady,
d) okresné úrady.

(2) �tátnu správu v odpadovom hospodárstve vyko-
návajú aj obce (§ 72).

§ 68

Ministerstvo

(1) Ministerstvo je ústredný orgán �tátnej správy
odpadového hospodárstva.

(2) Ministerstvo
a) riadi a kontroluje výkon �tátnej správy v odpadovom

hospodárstve,
b) vypracúva, vydáva, aktualizuje a zverejòuje program

Slovenskej republiky,
c) dáva námietky, povolenia a urèuje podmienky pri

dovoze, vývoze a tranzite odpadov pod¾a �tvrtej èasti
tohto zákona,

d) ukladá prevádzkovate¾ovi zariadenia na zhodnocova-
nie odpadov a zariadenia na zne�kodòovanie odpa-
dov v mimoriadnych prípadoch zhodnoti� alebo zne-
�kodni� odpad [§ 21 ods. 1 písm. h)],

e) dáva súhlas na prepravu nebezpeèných odpadov pre-
sahujúcu územie kraja, ak si to vyhradí,

f) dáva súhlas na pou�itie technológie na nakladanie
s nebezpeènými odpadmi na mobilných zariadeniach
vrátane v�eobecných podmienok prevádzkovania
mobilného zariadenia [§ 7 ods. 1 písm. h)],

g) dáva súhlas na prvé uvedenie technológie na nakla-
danie s nebezpeènými odpadmi na trh v Slovenskej
republike [§ 7 ods. 1 písm. i)],

h) schva¾uje program pôvodcu odpadu s celosloven-
skou pôsobnos�ou, ak si to vyhradí,

i) spolupracuje s ústrednými orgánmi �tátnej správy
a s inými právnickými osobami pri zabezpeèovaní
jednotného uplatòovania v�eobecne záväzných práv-
nych predpisov v odpadovom hospodárstve,

j) je orgánom �tátneho dozoru v odpadovom hospodár-
stve (§ 73),

k) dáva vyjadrenie k prepusteniu odpadu do colného
re�imu vo¾ný obeh v Slovenskej republike [§ 16
písm. d)],

l) vedie evidenciu o preprave odpadov cez �tátnu hra-
nicu pod¾a �tvrtej èasti tohto zákona,

m) ude¾uje autorizáciu pod¾a § 8 a� 14 tohto zákona,
n) vedie register odborne spôsobilých osôb (§ 11 ods. 5),

register osôb, ktorým bola udelená autorizácia (§ 13
ods. 7) a register oprávnených osôb (§ 76 ods. 9),

o) zabezpeèuje vykonanie skú�ok odbornej spôsobilosti

(§ 11 ods. 3) a ustanovuje oprávnenú osobu (§ 76
ods. 2),

p) zabezpeèuje poskytovanie informácií z oblasti odpa-
dového hospodárstva medzinárodným in�titúciám,
ktorých je Slovenská republika èlenom, alebo ak taká
povinnos� vyplýva z medzinárodných dohôd, ktorými
je Slovenská republika viazaná,

r) zabezpeèuje prostredníctvom poverenej organizácie
èinnos� ohniskového bodu pri preprave odpadov cez
�tátnu hranicu,46)

s) na po�iadanie informuje o zariadeniach na zhodno-
covanie odpadov a zariadeniach na zne�kodòovanie
odpadov.

(3) V�eobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá
ministerstvo, ustanoví
a) podrobnosti o obsahu programov a o spôsobe vypra-

cúvania programu kraja, programu okresu, progra-
mu pôvodcu odpadu a programu obce,

b) podrobnosti o technickom, materiálnom a personál-
nom zabezpeèení autorizovanej èinnosti a o obsahu
a spôsobe overovania odbornej spôsobilosti,

c) obsah a spôsob vedenia registra odborne spôsobilých
osôb (§ 11 ods. 5),

d) obsah a spôsob vedenia registra osôb, ktorým bola
udelená autorizácia (§ 13 ods. 7),

e) zoznam odpadov, zoznam nebezpeèných vlastností
pod¾a Bazilejského dohovoru, zoznam skupín odpa-
dov a zoznam �kodlivín pod¾a Bazilejského dohovoru,
ako aj zoznam kritérií na posudzovanie nebezpeèných
vlastností odpadov, ktoré tvoria Katalóg odpadov,

f) obsah a spôsob vedenia a uchovávania evidencie od-
padov dr�ite¾a odpadu, prepravcu nebezpeèných od-
padov, prevádzkovate¾a zariadenia na zhodnocovanie
odpadov a prevádzkovate¾a zariadenia na zne�kod-
òovanie odpadov a èas jej uchovávania, ako aj obsah
a spôsob vedenia a uchovávania evidencie objemu
výroby a dovozu výrobkov pod¾a piatej èasti tohto
zákona a odpadov z nich a èas jej uchovávania a ob-
sah a spôsob vedenia zoznamu registrovaných osôb,

g) zaradenie odpadov do Zeleného zoznamu odpadov,
�ltého zoznamu odpadov a Èerveného zoznamu od-
padov a vzory dokladov po�adovaných pri preprave
odpadov pod¾a �tvrtej èasti tohto zákona,

h) podrobnosti o spôsobe oznaèovania batérií a akumu-
látorov,

i) prípady, v ktorých je alebo mô�e by� súèas�ou �ia-
dosti o vydanie rozhodnutia a vyjadrenia orgánu
�tátnej správy odpadového hospodárstva a udelenia
autorizácie odborný posudok o vplyve uva�ovanej
èinnosti alebo zariadenia na �ivotné prostredie, po-
drobnosti o postupe pri ustanovovaní oprávnených
osôb, nále�itosti odborného posudku, podrobnosti
o podmienkach výkonu posudkovej èinnosti
a podrobnosti o vedení registra oprávnených osôb
(§ 76 ods. 9),

j) podrobnosti o po�iadavkách na zariadenie na spra-
covanie starých vozidiel a na urèené parkoviská,
o vedení dokumentácie o starých vozidlách umiest-
nených na urèenom parkovisku, o podmienkach na-
kladania so starými vozidlami pri ich spracúvaní
a o vedení prevádzkovej dokumentácie a evidencie
o spracovaní starých vozidiel vrátane vzoru potvrde-
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nia o prevzatí starého vozidla na spracovanie a èest-
ného vyhlásenia o ponechaní si starého vozidla,

k) podrobnosti o prípadoch, v ktorých spracovate¾ sta-
rých vozidiel vyplatí dr�ite¾ovi starého vozidla, prí-
padne inej osobe, ktorá staré vozidlo odovzdala na
spracovanie, finanèný príspevok, a podrobnosti o ob-
sahu a spôsobe vedenia evidencie o vyplatených fi-
nanèných príspevkoch,

l) jednotné metódy analytickej kontroly odpadov,
m) sadzby pre výpoèet príspevkov do Recyklaèného fon-

du,
n) podrobnosti o nakladaní s odpadmi, po�iadavky na

zariadenia na nakladanie s odpadmi, podrobnosti
o prevádzkovaní zariadenia na nakladanie s odpad-
mi, podrobnosti o obsahu �iadostí o vydanie rozhod-
nutia a vyjadrenia orgánu �tátnej správy odpadového
hospodárstva.

§ 69

In�pekcia

In�pekcia
a) je orgánom �tátneho dozoru v odpadovom hospodár-

stve (§ 73),
b) ukladá pokuty (§ 78),
c) rozhoduje v sporných prípadoch, èi je daný tovar

v prípade prepravy cez �tátnu hranicu odpadom.

§ 70

Krajský úrad

Krajský úrad vo veciach �tátnej správy odpadového
hospodárstva
a) vypracúva, vydáva, aktualizuje a zverejòuje program

kraja a uskutoèòuje verejné prerokovanie návrhu
tohto programu,

b) poskytuje na po�iadanie informácie o existencii
a umiestnení zariadení vhodných na zhodnotenie
a zne�kodnenie odpadov na území kraja,

c) rozhoduje v prípade pochybností, èi vec je, alebo nie
je odpadom, s výnimkou prípadu pod¾a § 69 písm. c),

d) schva¾uje program pôvodcu odpadu a program obce
presahujúci územie okresu,

e) dáva vyjadrenie k zriadeniu spa¾ovne odpadov alebo
zariadenia na spoluspa¾ovanie odpadov a k ich zme-
nám pod¾a § 16 písm. a),

f) dáva vyjadrenie k výstavbe dotýkajúcej sa odpadové-
ho hospodárstva pod¾a § 16 písm. b), ak svojím vply-
vom presahuje územie okresu,

g) dáva súhlas na prepravu nebezpeèných odpadov pre-
sahujúcu územie okresu a súhlas na prepravu ne-
bezpeèných odpadov presahujúcu územie kraja, ak
si ho nevyhradilo ministerstvo,

h) rozhoduje o zaradení odpadu, ak dr�ite¾ odpadu nemô-
�e odpad jednoznaène zaradi� pod¾a Katalógu odpadov,

i) je oprávnený do odstránenia závady zakáza� èinnos�
1. pôvodcovi odpadu, ak nemá zabezpeèené zhodno-

tenie odpadov alebo zne�kodnenie odpadov a ak
by v dôsledku toho mohlo dôjs� k záva�nému po-
�kodeniu �ivotného prostredia10) alebo záva�nej
ekologickej ujme,79)

2. prevádzkovate¾ovi zariadenia na nakladanie s od-
padmi, ak ten neplní povinnosti ustanovené zá-
konom o odpadoch alebo jeho vykonávacími
predpismi a ak by v dôsledku toho mohlo dôjs�
k záva�nému po�kodeniu �ivotného prostredia
alebo k záva�nej ekologickej ujme,

j) vedie evidenciu sprievodných listov nebezpeèných
odpadov pod¾a § 20 ods. 2 písm. b),

k) je orgánom �tátneho dozoru v odpadovom hospodár-
stve (§ 73),

l) ukladá pokuty (§ 78).

§ 71

Okresný úrad

(1) Okresný úrad vo veciach �tátnej správy odpado-
vého hospodárstva
a) vypracúva, vydáva, aktualizuje a zverejòuje program

okresu a uskutoèòuje verejné prerokovanie návrhu
tohto programu,

b) vydáva potvrdenie o uzatvorení skládky odpadov
pod¾a § 7 ods. 8 a potvrdenie na èerpanie finanènej
rezervy pod¾a § 22 ods. 7,

c) vykonáva registráciu pod¾a § 15 a § 81 ods. 8,
d) posudzuje �iados� o udelenie autorizácie pod¾a

§ 12,
e) schva¾uje program pôvodcu odpadu a program obce,

ktoré nepresahujú územie okresu,
f) vedie evidenciu

1. hlásení o vzniku a nakladaní s odpadmi pod¾a
§ 19 ods. 1 písm. h), § 21 ods. 1 písm. g), § 41
ods. 18 písm. b), § 42 ods. 5 písm. b), § 43 ods. 7
písm. b), § 44 ods. 7 písm. b), § 45 ods. 6
písm. b), § 46 ods. 7 písm. b), § 47 ods. 6
písm. b), § 48 ods. 9 písm. b) a § 52 ods. 1
písm. g),

2. prepravných listov nebezpeèných odpadov pod¾a
§ 20 ods. 2 písm. b),

3. evidenèných listov výroby a dovozu pod¾a § 41
ods. 17 písm. b), § 42 ods. 12 písm. b), § 43
ods. 5 písm. b), § 44 ods. 6 písm. b), § 45 ods. 5
písm. b), § 46 ods. 6 písm. b), § 47 ods. 5 písm. b)
a § 48 ods. 8 písm. b),

4. vydaných vyjadrení pod¾a § 16 a rozhodnutí vy-
daných pod¾a tohto zákona,

g) schva¾uje projektovú dokumentáciu na uzavretie,
rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov (§ 21
ods. 2),

h) rozhoduje o povinnosti oddeli� nebezpeèný odpad
(§ 40 ods. 3),

i) uskutoèòuje konanie pod¾a § 51 ods. 4 a� 7 a 9
a rozhoduje o prepadnutí starého vozidla �tátu,

j) je orgánom �tátneho dozoru v odpadovom hospodár-
stve (§ 73),

k) ukladá pokuty (§ 78),
l) poskytuje na po�iadanie informácie o existencii

a umiestnení zariadení vhodných na zhodnotenie da-
ného odpadu a na zne�kodnenie daného odpadu na
území okresu,

m) prejednáva priestupky [§ 80 ods. 3 písm. b)],
n) rozhoduje v správnom konaní v prvom stupni vo ve-

79) § 10 zákona è. 17/1992 Zb.
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ciach pod¾a tohto zákona a dáva vyjadrenia s výnim-
kou vecí patriacich iným orgánom �tátnej správy
odpadového hospodárstva,

o) vykonáva v druhom stupni �tátnu správu vo veciach,
v ktorých v správnom konaní v prvom stupni konajú
obce.

(2) Okresný úrad pri ude¾ovaní súhlasu na prevádz-
kovanie mobilného zariadenia na zne�kodòovanie od-
padov pod¾a § 7 ods. 1 písm. a) tohto zákona je viazaný
u� udeleným súhlasom ministerstva pod¾a § 7 ods. 1
písm. h) a technológiu vrátane v�eobecných podmie-
nok prevádzkovania mobilného zariadenia u� neposu-
dzuje.

§ 72

Obec

Obec vo veciach �tátnej správy odpadového hospo-
dárstva
a) prejednáva priestupky v odpadovom hospodárstve

[§ 80 ods. 3 písm. a)],
b) poskytuje dr�ite¾ovi odpadu informácie o umiestnení

a èinnosti zariadení na nakladanie s odpadmi na
území obce,

c) dáva v stavebnom konaní80) vyjadrenie o zamý�¾a-
nom spôsobe nakladania s odpadmi zo stavebnej
èinnosti s výnimkou drobného stavebného odpa-
du.

§ 73

�tátny dozor v odpadovom hospodárstve

(1) �tátny dozor v odpadovom hospodárstve (ïalej
len ��tátny dozor�) je zis�ovanie, ako právnické osoby
a fyzické osoby-podnikatelia dodr�iavajú tento zákon,
v�eobecne záväzné právne predpisy vydané na jeho
vykonanie a povinnosti vyplývajúce z rozhodnutí vy-
daných na základe tohto zákona.

(2) Ak orgán �tátneho dozoru zistí poru�enie povin-
nosti alebo iný nedostatok v èinnosti kontrolovaného,
upozorní ho na to a ulo�í mu opatrenie na nápravu.

(3) Osoba vykonávajúca �tátny dozor je v súvislosti
s touto èinnos�ou oprávnená vstupova� na pozemky
a do prevádzkových priestorov kontrolovaného, na-
hliada� do jeho prevádzkovej evidencie a dokladov,
vykonáva� potrebné zis�ovania vrátane odoberania
vzoriek, zhotovovania fotodokumentácie a videodoku-
mentácie a po�adova� potrebné údaje a vysvetlenia;
preukazuje sa preukazom alebo poverením orgánu
�tátneho dozoru, ak sa nevy�aduje povolenie pod¾a
osobitného predpisu.81)

(4) Kontrolovaná osoba je povinná osobám vykoná-
vajúcim �tátny dozor a prizvaným osobám umo�ni�
vstup na pozemky a do prevádzkových priestorov, sta-

vieb a zariadení, nahliada� do prevádzkovej evidencie
a dokladov, vykonáva� potrebné zis�ovanie vrátane
odoberania vzoriek, zhotovovania fotodokumentácie
a videodokumentácie a poskytnú� potrebné písom-
nosti, vysvetlenia a pravdivé a úplné informácie súvi-
siace s odpadovým hospodárstvom.

(5) Pri výkone �tátneho dozoru sa postupuje pod¾a
osobitného predpisu.82)

§ 74

Konanie

(1) Ak nie je v tomto zákone výslovne ustanovené
inak, na konanie sa pod¾a tohto zákona vz�ahujú
v�eobecné predpisy o správnom konaní.83)

(2) V�eobecné predpisy o správnom konaní s výnim-
kou ustanovení o miestnej príslu�nosti sa nevz�ahu-
jú na
a) vydávanie programu Slovenskej republiky, progra-

mu kraja a programu okresu pod¾a § 5,
b) vydávanie potvrdenia pod¾a § 7 ods. 8 a § 22

ods. 7,
c) rozhodovanie o udelení autorizácie pod¾a § 8 a� 14,
d) registráciu pod¾a § 15,
e) vydávanie vyjadrenia pod¾a § 16,
f) rozhodovanie o vý�ke kaucie pod¾a § 24 ods. 2,
g) konania pod¾a �tvrtej èasti tohto zákona s výnim-

kou § 38 ods. 4,
h) rozhodovanie o poskytovaní prostriedkov z Recyk-

laèného fondu pod¾a § 64,
i) rozhodovanie pod¾a § 69 písm. c),
j) vydávanie osvedèenia o odbornej spôsobilosti pod¾a

§ 76 ods. 5.

(3) Rozklad podaný proti rozhodnutiu o zne�kodne-
ní odpadu v mimoriadnych prípadoch pod¾a § 21
ods. 1 písm. h) nemá odkladný úèinok.

(4) Úèastníkom konania o udelení súhlasu pod¾a § 7
ods. 1 písm. a), c) a� e) a k) je v�dy aj obec, na ktorej
území sa zariadenie na zne�kodòovanie odpadov alebo
zariadenie na zhodnocovanie odpadov nachádza alebo
sa zamý�¾a umiestni�.

(5) Konanie o ulo�ení opatrenia na nápravu alebo
pokuty vykonáva orgán, ktorý prvý zaèal konanie. Ak
súèasne zaènú konanie dva alebo viaceré orgány a ne-
dôjde medzi nimi k dohode, kto konanie dokonèí, je na
dokonèenie konania príslu�ný najbli��í spoloèný or-
gán vy��ieho stupòa; ak je v�ak jedným z týchto orgá-
nov in�pekcia, konanie dokonèí in�pekcia.

(6) Orgán �tátnej správy odpadového hospodárstva
konanie zastaví, ak úèastník vzal spä� návrh na jeho
zaèatie a ak s tým súhlasia ostatní úèastníci konania,
ïalej ak odpadol dôvod konania zaèatého na podnet
orgánu �tátnej správy odpadového hospodárstva alebo
ak úèastník nedoplnil �iados� o zaèatie konania v ur-

80) § 61 zákona è. 50/1976 Zb. v znení neskor�ích predpisov.
81) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 100/1996 Z. z. v znení neskor�ích predpisov.
82) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 10/1996 Z. z. o kontrole v �tátnej správe.
83) Zákon è. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
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èenej lehote, ktorá mu bola daná vo výzve na doplnenie
�iadosti; konanie o schva¾ovaní programu pôvodcu od-
padu pod¾a § 6 sa zastaví aj v prípade, ak predlo�ený
program pôvodcu odpadu je v rozpore so záväznou
èas�ou programu okresu alebo kraja.

(7) Miestna príslu�nos� orgánov �tátnej správy v od-
padovom hospodárstve je pri preprave odpadu urèená
miestom urèenia odpadu.

(8) Zo �iadosti o vydanie rozhodnutia alebo vyjadre-
nia orgánov �tátnej správy odpadového hospodárstva
musí by� najmä zrejmé, kto ju podáva, akých druhov
odpadov a akej èinnosti patriacej do odpadového hos-
podárstva sa týka a èo sa navrhuje.

§ 75

Zmena, zru�enie a strata platnosti rozhodnutia

(1) Orgán �tátnej správy odpadového hospodárstva
mô�e z vlastného podnetu alebo na návrh úèastníka
konania vydané rozhodnutie
a) zmeni�,

1. ak to vy�adujú po�iadavky na ochranu �ivotného
prostredia, ochranu �ivotov alebo zdravia ¾udí,
alebo iné dôle�ité záujmy spoloènosti,

2. ak dôjde k zmene skutoèností rozhodujúcich pre
vydanie rozhodnutia,

3. ak sa nedodr�ia podmienky urèené v rozhodnutí,
b) zru�i�

1. v prípadoch uvedených v písmene a), ak vznikla
alebo hrozí vznik záva�nej ekologickej ujmy alebo
inej záva�nej �kody,

2. ak pou�ívané technické zariadenie nie je schopné
zabezpeèi� plnenie podmienok na ochranu �ivot-
ného prostredia urèené vo v�eobecne záväznom
právnom predpise alebo v záväznej technickej
norme,

3. ak oprávnený bez záva�ného dôvodu nevyu�ije
súhlas po èas dlh�í ako jeden rok,

4. ak povinný nesplní ulo�ené opatrenie na nápravu
a pokraèovaním èinnosti sú bezprostredne ohro-
zené �ivoty alebo zdravie ¾udí alebo zvierat, alebo
hrozí vznik záva�nej ekologickej ujmy alebo inej
záva�nej �kody,

5. ak prevádzkovate¾ skládky odpadov, ktorému bo-
la ulo�ená pokuta pod¾a § 78 ods. 2 písm. v),
neodvedie celú vý�ku prostriedkov úèelovej finan-
ènej rezervy v náhradnej lehote urèenej v opatre-
ní na nápravu pod¾a § 73 ods. 2 alebo opätovne
neodvedie roènú vý�ku prostriedkov úèelovej fi-
nanènej rezervy v lehote pod¾a § 22 ods. 6.

(2) Trovy konania vzniknuté pod¾a odseku 1 zná�a
úèastník konania okrem prípadu, keï rozhodujúca
skutoènos� vznikla bez jeho zavinenia; v takom prípa-
de zná�a náklady ten, kto zavinil vznik rozhodujúcej
skutoènosti. Ak je v konaní viac úèastníkov, náklady
zná�a ten z nich, ktorý vznik rozhodujúcej skutoènosti
zavinil.

(3) Rozhodnutie vydané pod¾a tohto zákona stráca
platnos�:
a) uplynutím èasu, na ktorú bolo vydané,

b) zánikom zariadenia, na ktorého èinnos� bolo vyda-
né,

c) skonèením èinnosti, na ktorú bolo vydané,
d) neoznámením zmeny osoby prevádzkovate¾a zaria-

denia v lehote pod¾a odseku 4.

(4) Ak orgán �tátnej správy odpadového hospodár-
stva neustanovil v rozhodnutí inak, prechádzajú práva
a povinnosti vyplývajúce z rozhodnutia, ktoré bolo vy-
dané na prevádzku zariadenia, na nového prevádzko-
vate¾a tohto zariadenia, ak toto zariadenie naïalej
slú�i èinnosti, na ktorú bolo rozhodnutie vydané. Nový
prevádzkovate¾ je povinný oznámi� orgánu �tátnej
správy odpadového hospodárstva, �e do�lo k zmene
prevádzkovate¾a do 30 dní odo dòa tejto zmeny.

§ 76

Odborný posudok oprávnenej osoby a jej ustanovenie

(1) Súèas�ou �iadosti o vydanie rozhodnutia a vy-
jadrenia orgánu �tátnej správy odpadového hospodár-
stva a o udelenie autorizácie pod¾a tohto zákona je
v ustanovených prípadoch odborný posudok oprávne-
nej osoby [§ 68 ods. 3 písm. i)].

(2) Oprávnenú osobu ustanovuje ministerstvo po
overení jej odbornej spôsobilosti skú�kou.

(3) Za oprávnenú osobu mo�no ustanovi� fyzickú
osobu, ktorá
a) je bezúhonná (§ 9 ods. 3),
b) má vysoko�kolské vzdelanie príslu�ného technic-

kého alebo prírodovedného smeru a najmenej �tyri
roky praxe v príslu�nom odbore, bakalárske vzde-
lanie príslu�ného technického alebo prírodovedné-
ho smeru a najmenej �es� rokov praxe v príslu�nom
odbore alebo má stredo�kolské vzdelanie príslu�né-
ho technického smeru ukonèené maturitou a naj-
menej devä� rokov praxe v príslu�nom odbore,

c) absolvovala odbornú prípravu zabezpeèovanú orga-
nizáciou poverenou ministerstvom,

d) úspe�ne vykonala skú�ku.

(4) Odbornou spôsobilos�ou sa na úèely tohto záko-
na rozumie vzdelanie, prax a súhrn teoretických vedo-
mostí a znalostí v�eobecne záväzných právnych pred-
pisov a súèasného stavu techniky v oblasti
odpadového hospodárstva.

(5) Odbornú spôsobilos� ministerstvo potvrdí vyda-
ním osvedèenia o odbornej spôsobilosti.

(6) Èas platnosti osvedèenia o odbornej spôsobilosti
je najviac pä� rokov.

(7) Právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na
podnikanie mô�u vydáva� odborné posudky iba pro-
stredníctvom oprávnenej osoby.

(8) Vo výnimoèných prípadoch, ak nemo�no zabez-
peèi� vydanie odborného posudku oprávnenou oso-
bou, mô�e ministerstvo povoli� vydanie odborného
posudku na základe jednorazového povolenia aj osobe,
ktorá nie je oprávnenou osobou, ak má na vydanie
odborného posudku potrebné odborné predpoklady.

(9) Ministerstvo vedie register oprávnených osôb;
register je verejne prístupný.
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§ 77

Povinnosti oprávnenej osoby

Oprávnená osoba je povinná
a) oznamova� ministerstvu bezodkladne zmenu údajov,

na ktorých základe jej bolo vydané osvedèenie o od-
bornej spôsobilosti,

b) dodr�iava� podmienky výkonu posudkovej èinnosti
ustanovené pod¾a tohto zákona,

c) zúèastni� sa na základe výzvy ministerstva pre�kole-
nia alebo nového overenia odbornej spôsobilosti, ak
dôjde k zásadným zmenám stavu techniky odpado-
vého hospodárstva alebo v�eobecne záväzných práv-
nych predpisov v odpadovom hospodárstve.

DEVIATA  ÈAS�

ZODPOVEDNOS� ZA PORU�ENIE POVINNOSTÍ

§ 78

Správne delikty

(1) Pokutu do 200 000 Sk ulo�í príslu�ný orgán
�tátnej správy odpadového hospodárstva právnickej
osobe alebo fyzickej osobe-podnikate¾ovi, ktorá
a) nepredlo�ila na schválenie program pod¾a § 6 alebo

schválený program neplní,
b) neposkytne súèinnos� pri vypracúvaní programu ob-

ce alebo neposkytne obcou po�adované údaje pod¾a
§ 6 ods. 9 a § 39 ods. 10,

c) nezabezpeèí odborný posudok oprávnenej osoby
pod¾a § 13 ods. 3,

d) neoznámi ministerstvu ka�dú zmenu údajov pod¾a
§ 13 ods. 4,

e) sa nezaregistruje na okresnom úrade pod¾a § 15
a § 81 ods. 8,

f) neoznámi príslu�nému okresnému úradu a obci
pod¾a § 18 ods. 6, �e na jej nehnute¾nosti umiestnila
odpad neznáma osoba,

g) nesplní ohlasovaciu povinnos� ustanovenú v § 19
ods. 1 písm. h), § 20 ods. 2 písm. b) a v § 21 ods. 1
písm. g),

h) poru�í povinnosti pri zbere odpadov vrátane ich vý-
kupu ustanovené v § 19 ods. 3,

i) nesplní povinnos� pri preprave nebezpeèných odpa-
dov pod¾a § 20 ods. 3 a 4,

j) nezverejní zoznam druhov odpadov v súlade s § 21
ods. 1 písm. d),

k) neoznámi neprevzatie odpadov do zariadenia na
zne�kodòovanie odpadov pod¾a § 21 ods. 1 písm. k),

l) nezabezpeèí zber komunálnych odpadov alebo zber
drobných stavebných odpadov v súlade s § 39 ods. 3,

m) vykonáva zber a prepravu komunálnych odpadov
alebo drobných stavebných odpadov v rozpore s § 39
ods. 8 a § 81 ods. 9,

n) nakladá s odpadmi urèenými na zhodnotenie v roz-
pore s § 18 ods. 12,

o) nepodá návrh na zaèatie konania pod¾a § 81 ods. 2
a 5,

p) nesplní povinnos� pod¾a § 53 ods. 1.

(2) Pokutu do 500 000 Sk ulo�í príslu�ný orgán

�tátnej správy odpadového hospodárstva právnickej
osobe alebo fyzickej osobe-podnikate¾ovi, ktorá
a) vykonáva èinnos�, na ktorú sa vy�aduje súhlas pod¾a

§ 7, bez tohto súhlasu alebo v rozpore s ním okrem
prípadu pod¾a § 21 ods. 1 písm. a),

b) nakladá s odpadmi v rozpore s § 18 ods. 1,
c) ulo�í alebo zne�kodní odpad v rozpore s § 18 ods. 3

písm. a) a� c),
d) nezaraïuje odpad pod¾a Katalógu odpadov v súlade

s § 19 ods. 1 písm. a),
e) nezabezpeèí zhroma�ïovanie odpadov utriedených

pod¾a druhu alebo ich nezabezpeèí pred znehodnote-
ním, odcudzením alebo iným únikom pod¾a § 19
ods. 1 písm. b),

f) nezabezpeèí pod¾a § 19 ods. 1 písm. d), e) a f) zhod-
notenie alebo zne�kodòovanie odpadov,

g) nevedie alebo neuchováva evidenciu o odpadoch
pod¾a § 19 ods. 1 písm. g), § 20 ods. 2 písm. a) a § 21
ods. 1 písm. f),

h) neumo�ní èinnos� orgánov �tátneho dozoru v súlade
s § 19 ods. 1 písm. i), § 20 ods. 2 písm. c) , § 21
ods. 1 písm. i), § 22 ods. 6, § 41 ods. 16, § 42
ods. 11, § 43 ods. 4, § 44 ods. 5, § 45 ods. 4, § 46
ods. 5, § 47 ods. 4, § 48 ods. 7 a § 73 ods. 4,

i) nepredlo�í doklady pod¾a § 19 ods. 1 písm. j),
j) nevykoná opatrenie na nápravu ulo�ené pod¾a § 19

ods. 1 písm. k), § 20 ods. 2 písm. d) a § 21 ods. 1
písm. j),

k) nezabezpeèí vyu�itie odpadov v súlade s § 19 ods. 1
písm. l),

l) nezabezpeèí analytickú kontrolu odpadov pod¾a § 19
ods. 1 písm. m),

m) vykoná prepravu nebezpeèných odpadov v rozpore
s § 20 ods. 1,

n) nezabezpeèí prepravu odpadov pod¾a § 20 ods. 1
písm. b),

o) prevádzkuje zariadenie na zhodnocovanie nebez-
peèných odpadov a zariadenie na zne�kodòovanie
nebezpeèných odpadov v rozpore so schváleným
prevádzkovým poriadkom pod¾a § 21 ods. 1
písm. b) alebo bez schváleného prevádzkového po-
riadku,

p) nezabezpeèí odpady pred odcudzením alebo iným
únikom pod¾a § 21 ods. 1 písm. c),

r) nezne�kodní alebo neznehodnotí odpady v súlade
s § 21 ods. 1 písm. h), alebo skladuje odpady v roz-
pore s § 21 ods. 7,

s) neodstráni negatívne stavy a vplyvy zistené monito-
ringom skládky odpadov pod¾a § 21 ods. 1 písm. l),

t) nepredlo�í na schválenie projektovú dokumentáciu
na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky
odpadov po jej uzavretí pod¾a § 21 ods. 2 alebo schvá-
lenú projektovú dokumentáciu nedodr�iava,

u) neuchováva záznamy z monitoringu alebo neohlási
výsledky z monitoringu pod¾a § 21 ods. 6,

v) nevytvára finanènú rezervu alebo s òou nakladá
v rozpore s § 22,

w) nezlo�í kauciu pod¾a § 24,
x) nenakladá s komunálnymi odpadmi alebo s drobný-

mi stavebnými odpadmi spôsobom ustanoveným
v súlade s § 39 ods. 5,

y) nakladá s nebezpeènými odpadmi v rozpore s § 40,
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z) nakladá s opotrebovanými batériami a akumulátor-
mi v rozpore s § 41,

za) nakladá s odpadovými olejmi v rozpore s § 42,
zb) nakladá s opotrebovanými pneumatikami v rozpore

s § 43,
zc) ak je dr�ite¾om starého vozidla, nesplní povinnos�

pod¾a § 51,
zd) neplní schválený plán úprav skládky odpadov pod¾a

§ 81 ods. 4 písm. b) bodu 2 a § 81 ods. 7.

(3) Pokutu do 5 000 000 Sk ulo�í príslu�ný orgán
�tátnej správy odpadového hospodárstva právnickej
osobe alebo fyzickej osobe-podnikate¾ovi, ktorá
a) vykoná nedovolenú prepravu odpadov [§ 18 ods. 3

písm. d)],
b) nezabezpeèí pod¾a § 19 ods. 1 písm. c) oddelené

zhroma�ïovanie nebezpeèných odpadov, ich oznaèo-
vanie, alebo s nimi inak nakladá v rozpore s týmto
zákonom a osobitnými predpismi,

c) zhodnotí alebo zne�kodní odpady bez súhlasu prí-
slu�ného orgánu �tátnej správy odpadového hos-
podárstva alebo v rozpore s ním [§ 21 ods. 1
písm. a)],

d) poru�í zákaz alebo povinnosti ustanovené v § 23, 25
a� 38 pre dovoz, vývoz a tranzit odpadov,

e) nezaplatí príspevok do Recyklaèného fondu pod¾a
§ 41 ods. 11, § 42 ods. 8, § 43 ods. 1, § 44 ods. 1,
§ 45 ods. 1, § 46 ods. 1 a 2, § 47 ods. 1, § 48 ods. 1
a 2 a § 54 ods. 1 alebo ho nezaplatí vèas alebo v plnej
vý�ke,

f) nedodr�í ustanovenie § 18 ods. 3 písm. i).

(4) Pokutu do 10 000 000 Sk ulo�í príslu�ný orgán
�tátnej správy odpadového hospodárstva dovozcovi
alebo vývozcovi (§ 54), ktorý nesplní povinnos� pod¾a
§ 54 ods. 1.

§ 79

Ukladanie pokút

(1) Pokutu právnickým osobám a fyzickým oso-
bám-podnikate¾om ulo�í príslu�ný orgán �tátnej sprá-
vy odpadového hospodárstva do jedného roka odo dòa,
keï sa o poru�ení povinnosti dozvedel, najneskôr v�ak
do troch rokov odo dòa, keï k poru�eniu povinnosti
do�lo.

(2) Pri ukladaní pokuty sa prihliada najmä na záva�-
nos� a èas trvania protiprávneho konania, na rozsah
ohrozenia zdravia ¾udí a �ivotného prostredia, prípad-
ne na mieru ich po�kodenia.

(3) Orgán �tátnej správy odpadového hospodárstva
mô�e v rozhodnutí o ulo�ení pokuty povinnému súèas-
ne ulo�i�, aby v urèenej lehote vykonal opatrenia na
nápravu následkov protiprávneho konania, za ktoré
mu bola pokuta ulo�ená. Ak povinný v urèenej lehote
tieto opatrenia nevykoná, mô�e mu orgán �tátnej sprá-
vy odpadového hospodárstva ulo�i� ïal�iu pokutu a�
do dvojnásobku hornej hranice pokuty ustanovenej
týmto zákonom.

(4) Ak právnická osoba alebo fyzická osoba-podnika-
te¾ znovu poru�í v èase jedného roka od právoplatnosti

rozhodnutia o ulo�ení pokuty pod¾a tohto zákona po-
vinnos�, za ktorú mu bola pokuta ulo�ená, alebo ne-
splní opatrenie na nápravu, ulo�í sa mu ïal�ia pokuta
a� do dvojnásobku hornej hranice pokuty ustanovenej
týmto zákonom.

(5) Pokuta je splatná do 30 dní od nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola ulo�ená, ak
v tomto rozhodnutí nie je urèená dlh�ia lehota jej
splatnosti.

(6) Výnos z pokút je príjmom �tátneho fondu �ivot-
ného prostredia.35)

§ 80

Priestupky

(1) Priestupku sa dopustí ten, kto
a) zne�kodní odpad alebo zhodnotí odpad v rozpore

s týmto zákonom [§ 18 ods. 3 písm. b)],
b) ulo�í odpad na iné miesto ne� na miesto urèené

obcou [§ 18 ods. 3 písm. a) a § 39 ods. 5 písm. c)],
c) nesplní oznamovaciu povinnos� pod¾a § 18 ods. 6,
d) nakladá s inými ako komunálnymi odpadmi alebo

s inými ako drobnými stavebnými odpadmi v rozpore
s § 19 ods. 1 písm. b), f) a k), alebo nesplní povinnos�
pod¾a § 19 ods. 1 písm. i),

e) vykoná nedovolenú prepravu odpadov [§ 18 ods. 3
písm. d)],

f) neposkytne obcou po�adované údaje pod¾a § 39
ods. 9,

g) nakladá s nebezpeènými odpadmi v rozpore s § 40,
h) nakladá s opotrebovanými batériami a akumulátor-

mi v rozpore s § 41,
i) nakladá s odpadovými olejmi v rozpore s § 42,
j) nakladá s opotrebovanými pneumatikami v rozpore

s § 43,
k) ak je dr�ite¾om starého vozidla, nesplní povinnos�

pod¾a § 51,
l) vypracuje odborný posudok v rozpore s týmto záko-

nom alebo v odbornom posudku uvedie nepravdivé
údaje,

m) nezaplatí príspevok do Recyklaèného fondu pod¾a
§ 54 ods. 2 alebo nezaplatí ho vèas alebo v ustanove-
nej sume,

n) nesplní povinnos� pod¾a § 53 ods. 1 písm. b).

(2) Za priestupok pod¾a
a) odseku 1 písm. a) a� c) a f) mo�no ulo�i� pokutu do

5 000 Sk,
b) odseku 1 písm. d), e), g) a� m) mo�no ulo�i� pokutu

do 20 000 Sk.

(3) Priestupky pod¾a
a) odseku 1 písm. a) a� c) a f) prejednáva obec,
b) odseku 1 písm. d), e), g) a� m) prejednáva okresný

úrad.

(4) Na priestupky a na ich prejednávanie sa vz�ahu-
jú v�eobecné predpisy o prejednávaní priestupkov,84)
ak tento zákon neustanovuje inak.

(5) Výnosy z pokút ulo�ených za priestupky pod¾a
a) odseku 1 písm. a) a� c) a f) sú príjmom rozpoètu

obce,

84) Zákon Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskor�ích predpisov.
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b) odseku 1 písm. d), e), g) a� m) sú príjmom �tátneho
fondu �ivotného prostredia.

DESIATA  ÈAS�

PRECHODNÉ A ZÁVEREÈNÉ USTANOVENIA

§ 81

Prechodné ustanovenia

(1) Správne konanie zaèaté pred nadobudnutím
úèinnosti tohto zákona dokonèí orgán �tátnej správy
odpadového hospodárstva, ktorý vo veci koná, pod¾a
v�eobecne záväzných právnych predpisov úèinných
v èase zaèatia konania.

(2) Kto vykonáva èinnos�, na ktorú nebolo pod¾a
doteraj�ích v�eobecne záväzných právnych predpisov
potrebné rozhodnutie orgánu �tátnej správy odpado-
vého hospodárstva, ale na ktorej výkon je potrebné
rozhodnutie pod¾a tohto zákona, podá návrh na zaèa-
tie konania o vydaní rozhodnutia príslu�nému orgánu
�tátnej správy odpadového hospodárstva do �iestich
mesiacov od nadobudnutia úèinnosti tohto zákona,
inak sa jeho èinnos� pova�uje za èinnos� v rozpore
s týmto zákonom.

(3) Kto nakladá s odpadmi na základe rozhodnutia
orgánu �tátnej správy odpadového hospodárstva vyda-
ného pod¾a doteraj�ích v�eobecne záväzných právnych
predpisov, je povinný predlo�i� toto rozhodnutie prí-
slu�nému orgánu �tátnej správy odpadového hospo-
dárstva v lehote troch mesiacov od nadobudnutia
úèinnosti tohto zákona na preskúmanie; spolu s týmto
rozhodnutím predlo�í aj návrh na zaradenie odpadu
pod¾a Katalógu odpadov.

(4) Prevádzkovate¾ skládky odpadov uvedenej do
prevádzky pred nadobudnutím úèinnosti tohto zákona
je povinný
a) do troch mesiacov od nadobudnutia úèinnosti tohto

zákona splni� povinnos� pod¾a odseku 3; zároveò
predlo�í pôvodnú dokumentáciu, ktorá slú�ila ako
podklad na vydanie stavebného povolenia na vý-
stavbu skládky odpadov a odborný posudok opráv-
nenej osoby ako podklad na zaradenie skládky
odpadov do príslu�nej triedy skládok odpadov,

b) do �iestich mesiacov od nadobudnutia úèinnosti
tohto zákona
1. spracova� a predlo�i� na schválenie projektovú

dokumentáciu na uzavretie, rekultiváciu a moni-
torovanie skládky odpadov po jej uzavretí,

2. v prípadoch, ak skládka odpadov nespåòa v�etky
po�iadavky na skládku odpadov pod¾a tohto zá-
kona a v�eobecne záväzných právnych predpisov
vydaných na jeho vykonanie, spracova� a predlo-
�i� na schválenie plán úprav skládky odpadov
vrátane èasového harmonogramu na dosiahnutie
splnenia v�etkých po�iadaviek na skládku odpa-
dov najneskôr do 31. decembra 2008.

(5) Ak sa rozhodnutie orgánu �tátnej správy odpa-
dového hospodárstva, ktoré treba predlo�i� pod¾a od-
seku 3 a odseku 4 písm. a) na preskúmanie, nepred-
lo�í na preskúmanie v ustanovenej lehote a v rovnakej
lehote sa neurobí úkon dr�ite¾a rozhodnutia smerujúci

ku skonèeniu nakladania s odpadmi pod¾a tohto roz-
hodnutia, zaène orgán �tátnej správy odpadového hos-
podárstva konanie z vlastného podnetu, ktorého vý-
sledkom bude zru�enie rozhodnutia a urèenie postupu
skonèenia nakladania s odpadmi; orgán �tátnej sprá-
vy odpadového hospodárstva pri rozhodovaní prihliad-
ne najmä na mo�nos� dr�ite¾a rozhodnutia skonèi�
èinnos� v súlade s týmto zákonom.

 (6) Orgán �tátnej správy odpadového hospodárstva
rozhodne o preskúmaní rozhodnutia predlo�eného
pod¾a odseku 3 do jedného roka od uplynutia lehoty
uvedenej v odseku 3 a o preskúmaní rozhodnutia
predlo�eného pod¾a odseku 4 písm. a) do troch mesia-
cov od uplynutia lehoty uvedenej v odseku 3.

 (7) Orgán �tátnej správy odpadového hospodárstva
rozhodne o schválení projektovej dokumentácie na
uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky odpa-
dov po jej uzavretí pod¾a odseku 4 písm. b) bodu 1
a o schválení plánu úprav skládky odpadov vrátane
èasového harmonogramu na dosiahnutie splnenia
v�etkých po�iadaviek na skládku odpadov pod¾a odse-
ku 4 písm. b) bodu 2 do jedného roka od ich predlo�e-
nia.

 (8) Kto vykonáva èinnos�, na ktorú sa vy�aduje
registrácia pod¾a § 15, je povinný zaregistrova� sa do
troch mesiacov od nadobudnutia úèinnosti tohto zá-
kona.

 (9) Kto nakladá na území obce s komunálnymi od-
padmi alebo s drobnými stavebnými odpadmi bez uza-
tvorenia zmluvy na túto èinnos� s obcou a neuzatvorí
zmluvu pod¾a § 39 ods. 8 tohto zákona do �iestich
mesiacov od nadobudnutia úèinnosti tohto zákona,
nemô�e túto èinnos� ïalej na území obce vykonáva�.

(10) Prvé zasadnutie Správnej rady Recyklaèného
fondu zvolá èlen správnej rady, ktorého vymenoval
a touto úlohou poveril minister �ivotného prostredia,
tak, aby sa konalo do 60 dní od nadobudnutia úèin-
nosti tohto zákona; tento èlen správnej rady vedie
a predsedá zasadnutiam správnej rady, dokia¾ nie je
zvolený predseda Správnej rady Recyklaèného fondu
pod¾a § 58 ods. 5. Na zaèatie svojej èinnosti mô�e
Recyklaèný fond pou�i� jednorazový úver.

§ 82

Zru�ovacie ustanovenia

Zru�ujú sa:
1. zákon è. 238/1991 Zb. o odpadoch v znení záko-

na Národnej rady Slovenskej republiky
è. 255/1993 Z. z.,

2. zákon Slovenskej národnej rady è. 494/1991 Zb.
o �tátnej správe v odpadovom hospodárstve
v znení zákonného opatrenia Predsedníctva Slo-
venskej národnej rady è. 371/1992 Zb., zákona
Slovenskej národnej rady è. 309/1992 Zb., záko-
na Slovenskej národnej rady è. 453/1992 Zb.,
zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 255/1994 Z. z. a zákona Národnej rady Sloven-
skej republiky è. 222/1996 Z. z.,

3. polo�ky 67 a� 72 prílohy zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 222/1996 Z. z. o organi-
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zácii miestnej �tátnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov,

4. § 47 ods. 1 písm. h) zákona Slovenskej národnej
rady è. 372/1990 Zb. o priestupkoch,

5. nariadenie vlády Slovenskej republiky
è. 605/1992 Zb. o vedení evidencie odpadov,

6. nariadenie vlády Slovenskej republiky
è. 606/1992 Zb. o nakladaní s odpadmi.

Èl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komuni-
káciách v znení zákona è. 359/2000 Z. z. a zákona
è. 405/2000 Z. z. sa mení a dopåòa takto:

V § 91 ods. 2 v prvej vete sa slová �osvedèenie a ta-
bu¾ku s evidenèným èíslom.� nahrádzajú slovami
�osvedèenie, tabu¾ku s evidenèným èíslom a potvrde-
nie alebo èestné vyhlásenie pod¾a osobitného predpi-
su.35a)�.

Poznámka pod èiarou k  odkazu 35a znie:
�35a) § 51 ods. 2 a § 51 ods. 3 písm. a) zákona è. 223/2001 Z. z.

o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.�.

Èl. III

Zákon Slovenskej národnej rady è. 544/1990 Zb.
o miestnych poplatkoch v znení zákona Slovenskej ná-
rodnej rady è. 72/1992 Zb., zákona Slovenskej národ-
nej rady è. 317/1992 Zb., zákona Národnej rady Slo-
venskej republiky è. 44/1993 Z. z., zákona Národnej
rady Slovenskej republiky è. 122/1996 Z. z., zákona
è. 219/1999 Z. z., zákona è. 339/2000 Z. z. a zákona
è. 58/2001 Z. z. sa mení a dopåòa takto:

1. Doteraj�í text § 1 sa oznaèuje ako odsek 1 a do-
påòa sa odsekom 2, ktorý znie:

�(2) Obec vyberá miestny poplatok za zber, prepravu
a zne�kodòovanie komunálnych odpadov, ktoré vznik-
li na území obce, a drobných stavebných odpadov,
ktoré vznikli na území obce.�.

2. Za § 10c sa vkladá § 10d, ktorý znie:

�§ 10d

Poplatok za zber, prepravu
a zne�kodòovanie komunálnych odpadov

a drobných stavebných odpadov

 (1) Poplatok za zber, prepravu a zne�kodòovanie
komunálnych odpadov a drobných stavebných odpa-
dov sa platí za komunálne odpady, ktoré vznikli na
území obce, a za drobné stavebné odpady, ktoré vznik-
li na území obce.

 (2) Poplatok platí
a) fyzická osoba, ktorá nie je podnikate¾om a má v ob-

ci trvalý pobyt9b) alebo prechodný pobyt,9c)
b) právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikate¾,

pri ktorej èinnosti vzniká komunálny odpad a ktorá
vlastní alebo má v prenájme nehnute¾nos� nachá-
dzajúcu sa na území obce, urèenú na podnikanie,

c) fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlast-

níkom alebo u�ívate¾om nehnute¾nosti nachádzajú-
cej sa na území obce a slú�iacej na prechodné
ubytovanie, individuálnu rekreáciu, ako je záhra-
da, byt alebo nebytový priestor,

(ïalej len �poplatník za odpady�).

(3) Platite¾om poplatku je vlastník, správca alebo
nájomca nehnute¾nosti, bytu alebo nebytového pries-
toru; ak je nehnute¾nos�, byt alebo nebytový priestor
v spoluvlastníctve viacerých vlastníkov, je platite¾om
zástupca alebo správca urèený vlastníkmi. Ak si vlast-
níci neurèia zástupcu alebo správcu, urèí platite¾a
obec. Ak je vlastníkom �tát alebo obec, je platite¾om
správca.9d)

(4) Sadzba poplatku je
a) najmenej 80 Sk a najviac 1 200 Sk za osobu a ka-

lendárny rok alebo
b) najmenej 80 Sk za osobu a kalendárny rok, ak

poplatník za odpady preuká�e, �e vyu�íva mno�-
stvový zber.

(5) Sadzba poplatku sa vo v�eobecne záväznom na-
riadení obce urèí na príslu�né obdobie
a) pri nehnute¾nosti a byte slú�iacom na bývanie ale-

bo individuálnu rekreáciu pod¾a poètu osôb prihlá-
sených na trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v ob-
ci,

b) pri nehnute¾nosti, byte alebo nebytovom priestore,
ktorého vlastníkom alebo u�ívate¾om je právnická
osoba alebo fyzická osoba-podnikate¾, pod¾a prie-
merného poètu zamestnancov, pri ktorých èinnosti
vzniká komunálny odpad,

c) pri nehnute¾nosti alebo byte, slú�iacom na posky-
tovanie rekreaèných alebo ubytovacích slu�ieb,
pod¾a lô�kovej kapacity a pod¾a poètu zamestnan-
cov tohto zariadenia,

d) pri mno�stvovom zbere pod¾a mno�stva vzniknu-
tých komunálnych odpadov.

(6) Pri vydávaní v�eobecne záväzného nariadenia
obec postupuje pod¾a § 15.

(7) Príjem z poplatku za zber, prepravu a zne�kod-
òovanie komunálnych odpadov a drobných staveb-
ných odpadov mô�e obec pou�i� výhradne na tieto
úèely.�.

Poznámky pod èiarou k odkazom 9b) a� 9d) znejú:
�9b) § 3 a� 7 zákona è. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu obèanov

Slovenskej republiky a registri obyvate¾ov Slovenskej republi-
ky v znení zákona è. 369/1999 Z. z.
§ 6 a� 11 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 73/1995 Z. z. o pobyte cudzincov na území Slovenskej re-
publiky v znení neskor�ích predpisov.

 9c) § 8 zákona è. 253/1998 Z. z.
§ 16 ods. 7 zákona è. 73/1995 Z. z.

 9d) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 278/1993 Z. z.
o správe majetku �tátu v znení neskor�ích predpisov.
Zákon Slovenskej národnej rady è. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskor�ích predpisov.�.

3. V § 11 odsek 1 znie:
�(1) Poplatky uvedené v § 1 ods. 1 písm. b), c), e), f),

g), h), i), j) a k) a v § 1 ods. 2 vyrubí obec platobným
výmerom. Ak poplatník za odpady preuká�e, �e vyu�í-
va mno�stvový zber a poplatok uvedený v § 1 ods. 2
platí spôsobom ustanoveným vo v�eobecne záväznom

Èiastka 93 Zbierka zákonov è. 223/2001 Strana 2255



nariadení obce, obec poplatok uvedený v § 1 ods. 2
nevyrubí platobným výmerom.�.

4. Doteraj�í text § 16 sa oznaèuje ako odsek 1 a do-
påòa sa odsekom 2, ktorý znie:

�(2) Obec, ktorá poplatky spravuje, mô�e na zmier-
nenie alebo odstránenie tvrdosti zákona v jednotlivých
prípadoch poplatok uvedený v § 1 ods. 2 zní�i� aj pod
najni��iu sadzbu pod¾a § 10d ods. 4 alebo mô�e popla-
tok uvedený v § 1 ods. 2 odpusti�.�.

5. Za § 16 sa vkladá § 16a, ktorý znie:

�§ 16a

Prechodné ustanovenie

Ak po 31. decembri 2001 neustanoví obec v�eobecne
záväzným nariadením pod¾a § 15 nevyhnutné nále�i-
tosti vyberania poplatkov, platí sa poplatok uvedený
v § 1 ods. 2 v najni��ej sadzbe pod¾a § 10d ods. 4.�.

Èl. IV

Zákon è. 455/1991 Zb. o �ivnostenskom podnikaní
(�ivnostenský zákon) v znení zákona è. 231/1992 Zb.,
zákona è. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slo-
venskej republiky è. 132/1994 Z. z., zákona Národnej
rady Slovenskej republiky è. 200/1995 Z. z., zákona
Národnej rady Slovenskej republiky è. 216/1995 Z. z.,
zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej
republiky è. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 164/1996 Z. z., zákona Národ-
nej rady Slovenskej republiky è. 222/1996 Z. z., záko-
na Národnej rady Slovenskej republiky è. 289/1996
Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 290/1996 Z. z., zákona è. 288/1997 Z. z., zákona
è. 379/1997 Z. z., zákona è. 70/1998 Z. z., zákona
è. 76/1998 Z. z., zákona è. 126/1998  Z. z., záko-
na è. 129/1998 Z. z., zákona è. 140/1998 Z. z., záko-
na è. 143/1998 Z. z., zákona è. 144/1998 Z. z., záko-
na è. 161/1998 Z. z., zákona è. 178/1998 Z. z.,
zákona è. 179/1998 Z. z., zákona è. 194/1998 Z. z.,
zákona è. 263/1999 Z. z., zákona è. 264/1999 Z. z,
zákona è. 119/2000 Z. z., zákona è. 142/2000 Z. z.,
zákona è. 236/2000 Z. z., zákona è. 238/2000 Z. z.,
zákona è. 268/2000 Z. z. a zákona è. 338/2000 Z. z.
sa mení a dopåòa takto:

Za § 80b sa vkladá § 80ba, ktorý znie:

�§ 80ba

(1) �ivnostenské oprávnenie na �ivnosti v oblasti na-
kladania s ostatnými odpadmi získané do 30. júna
2001 zostávajú zachované.

(2) Podnikatelia, ktorým �ivnostenské oprávnenie na
�ivnos� Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpeè-
nými odpadmi vzniklo do 30. júna 2001, upravia svoje
právne vz�ahy v súlade s ustanoveniami tohto zákona
a osobitného zákona do 1. júla 2002.�.

Èl. V

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 327/1996 Z. z. o poplatkoch za ulo�enie odpadov sa
mení a dopåòa takto:

1. V § 2 sa text �platí pôvodca odpadu3) (ïalej len
�pôvodca�)� nahrádza textom �platí za komunálne od-
pady a za drobné stavebné odpady obec a za iné ako
komunálne odpady a drobné stavebné odpady dr�ite¾
odpadu (ïalej len �poplatník�)�.

2. V § 3 ods. 1, 4 a 5, § 4 ods. 3, § 5 ods. 1, § 6
ods. 1, § 8 ods. 1 a § 9 ods. 1 a� 4 sa slovo �pôvodca�
vo v�etkých tvaroch nahrádza slovom �poplatník�
v príslu�nom tvare.

Èl. VI

Tento zákon nadobúda úèinnos� 1. júla 2001 s vý-
nimkou

1. § 39 ods. 6, § 41 ods. 11, § 42 ods. 8, § 43 ods. 1,
§ 44 ods. 1, § 45 ods. 1, § 46 ods. 1 a 2, § 47
ods. 1, § 48 ods. 1 a 2 a èlánku III, ktoré nadobú-
dajú úèinnos� 1. januára 2002,

2. § 8 ods. 2 vo väzbe na ods. 3 písm. a) a b), § 22,
§ 41 ods. 10, § 42 ods. 7 a § 54, ktoré nadobúda-
jú úèinnos� 1. júla 2002,

3. § 8 ods. 2 vo väzbe na ods. 3 písm. c), § 40 ods. 7
a § 49 a� 53, ktoré nadobúdajú úèinnos� 1. janu-
ára 2003,

4. § 18 ods. 3 písm. g) bodu 4 o zákaze vykonáva�
skládkovanie opotrebovaných pneumatík, ktorý
nadobudne úèinnos� 1. januára 2003,

5. § 18 ods. 3 písm. g) bodu 4 o zákaze vykonáva�
skládkovanie drvených opotrebovaných pneuma-
tík, ktorý nadobudne úèinnos� 1. januára 2006,

6. § 21 ods. 8, ktorý nadobudne úèinnos� 1. januára
2005.

Rudolf Schuster v. r.

Jozef Miga� v. r.

Mikulá� Dzurinda v. r.

Strana 2256 Zbierka zákonov è. 223/2001 Èiastka 93



ODPADY

1. Odpad z výroby alebo spotreby, ktorý nie je v ïal�ích bodoch bli��ie �pecifikovaný.
2. Výrobky, ktoré nezodpovedajú po�adovanej akosti.
3. Výrobky po záruènej lehote.
4. Rozliate, stratené alebo inou nehodou znehodnotené materiály vrátane materiálov, zariadení a pod., ktoré boli

v dôsledku nehody zneèistené.
5. Plánovanými èinnos�ami zneèistené alebo znehodnotené materiály (napr. odpad po èistiacich operáciách,

obalové materiály, kontajnery).
6. Nepou�ite¾né súèiastky (napr. vyradené batérie, vyèerpané katalyzátory).
7. Látky, ktoré stratili po�adované vlastnosti (napr. zneèistené kyseliny, zneèistené rozpú��adlá, vyèerpané

temperovacie soli).
8. Odpad z priemyselných procesov (napr. strusky, destilaèné zvy�ky).
9. Odpad z procesov zni�ujúcich zneèis�ovanie (napr. kaly zo skrubrov, prach z vysávaèov, pou�ité filtre).

10. Odpad z obrábania a tvarovania (napr. triesky zo sústru�enia, okuje z valcovania).
11. Odpad z �a�by a spracovania surovín (napr. banský odpad, kaly z �a�by ropy).
12. Znehodnotené materiály (napr. oleje zneèistené polychlorovanými bifenylmi).
13. Akéko¾vek materiály, látky alebo výrobky, ktorých pou�ívanie zákon zakazuje.
14. Výrobky, pre ktoré u� dr�ite¾ nemá upotrebenie (napr. vyradené predmety z po¾nohospodárstva, domácností,

kancelárií, obchodov).
15. Zneèistené materiály, látky alebo výrobky, ktoré pochádzajú z nápravných èinností týkajúcich sa pôdy.
16. Akéko¾vek materiály, látky alebo výrobky, ktoré nie sú obsiahnuté vo vy��ie uvedených bodoch.

Príloha è. 1
k zákonu è. 223/2001 Z. z.
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ZHODNOCOVANIE ODPADOV

R1 Spätné získavanie alebo regenerácia rozpú��adiel.
R2 Recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré sa nepou�ívajú ako rozpú��adlá (vrátane

kompostovania a iných biologických transformaèných procesov).
R3 Recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúèenín.
R4 Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov.
R5 Regenerácia kyselín a zásad.
R6 Spätné získavanie komponentov pou�ívaných pri odstraòovaní zneèistenia.
R7 Spätné získavanie komponentov z katalyzátorov.
R8 Preèis�ovanie oleja alebo jeho iné opätovné pou�itie.
R9 Vyu�itie najmä ako palivo alebo na získavanie energie iným spôsobom.
R10 Úprava pôdy na úèel dosiahnutia prínosov pre po¾nohospodárstvo alebo na zlep�enie �ivotného prostredia.
R11 Vyu�itie odpadov vzniknutých pri èinnostiach R1 a� R10.
R12 Výmena odpadov urèených na spracovanie niektorou z èinností R1 a� R11.
R13 Skladovanie odpadov pred pou�itím niektorej z èinností R1 a� R12 (okrem doèasného ulo�enia pred zberom

na mieste vzniku).

Príloha è. 2
k zákonu è. 223/2001 Z. z.
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ZNE�KODÒOVANIE ODPADOV

D1 Ulo�enie do zeme alebo na povrchu zeme (napr. skládka odpadov).
D2 Úprava pôdnymi procesmi (napr. biodegradácia kvapalných alebo kalových odpadov v pôde atï.).
D3 Håbková injektá� (napr. injektá� èerpate¾ných odpadov do vrtov, so¾ných baní alebo prirodzených úlo�ísk atï.).
D4 Ukladanie do povrchových nádr�í (napr. umiestnenie kvapalných alebo kalových odpadov do jám, rybníkov

alebo lagún atï.).
D5 �peciálne vybudované skládky odpadov (napr. umiestnenie do samostatných buniek s povrchovou úpravou

stien, ktoré sú zakryté a izolované jedna od druhej a od �ivotného prostredia atï.).
D6 Vypú��anie a vhadzovanie do vodného recipienta okrem morí a oceánov.
D7 Vypú��anie a vhadzovanie do morí a oceánov vrátane ulo�enia na morské dno.
D8 Biologická úprava ne�pecifikovaná v tejto prílohe, pri ktorej vznikajú zlúèeniny alebo zmesi, ktoré sú

zne�kodnené niektorou z èinností D1 a� D12.
D9 Fyzikálno-chemická úprava ne�pecifikovaná v tejto prílohe, pri ktorej vznikajú zlúèeniny alebo zmesi, ktoré

sú zne�kodnené niektorou z èinností D1 a� D12 (napr. odparovanie, su�enie, kalcinácia atï.).
D10 Spa¾ovanie na pevnine.
D11 Spa¾ovanie na mori.
D12 Trvalé ulo�enie (napr. umiestnenie kontajnerov v baniach atï.).
D13 Zmie�avanie alebo mie�anie pred pou�itím niektorej z èinností D1 a� D12.
D14 Ulo�enie do ïal�ích obalov pred pou�itím niektorej z èinností D1 a� D12.
D15 Skladovanie pred pou�itím niektorej z èinností D1 a� D14 (okrem doèasného ulo�enia pred zberom na mieste

vzniku).

Príloha è. 3
k zákonu è. 223/2001 Z. z.
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NEBEZPEÈNÉ VLASTNOSTI ODPADOV

Kód

H1 Výbu�nos�: látky a prípravky, ktoré mô�u vybuchnú� úèinkom plameòa alebo ktoré sú viac citlivé na otrasy
alebo trenie ako dinitrobenzén.

H2 Oxidovate¾nos�: látky a prípravky, ktoré spôsobujú vysoko exotermické reakcie v kontakte s inými látkami,
hlavne s hor¾avými látkami.

H3-A Vysoká hor¾avos�
� kvapalné látky a prípravky, ktorých bod vzplanutia je ni��í ako 21 oC (vrátane extrémne hor¾avých

kvapalín), alebo
� látky a prípravky, ktoré sa mô�u zohria� a v koneènom dôsledku vzplanú� pri styku so vzduchom pri

teplote okolia bez akéhoko¾vek pôsobenia energie, alebo
� tuhé látky a prípravky, ktoré mô�u ¾ahko vzplanú� po krátkom styku zo zdrojom vznietenia a ktorých

horenie alebo spa¾ovanie pokraèuje po odstránení zdroja vznietenia, alebo
� plynné látky a prípravky, ktoré sú zápalné na vzduchu pri normálnom tlaku, alebo
� látky a prípravky, ktoré pri styku s vodou alebo vlhkým vzduchom uvo¾òujú vysoko hor¾avé plyny

v nebezpeèných mno�stvách.

H3-B Hor¾avos�: kvapalné látky a prípravky, ktorých bod vzplanutia sa rovná alebo je vy��í ako 21 oC a rovná sa
alebo je ni��í ako 55 oC.

H4 Drá�divos�: neleptavé látky a prípravky, ktoré pri okam�itom, predå�enom alebo opakovanom styku s po-
ko�kou alebo sliznicou mô�u spôsobi� zápal.

H5 �kodlivos�: látky a prípravky, ktoré pri inhalácii, po�ití alebo penetrovaní cez poko�ku mô�u spôsobi�
obmedzené zdravotné nebezpeèie.

H6 Toxicita: látky a prípravky (vrátane ve¾mi jedovatých látok a prípravkov), ktoré pri inhalácii, po�ití alebo
penetrovaní cez poko�ku mô�u spôsobi� vá�ne, akútne alebo chronické zdravotné nebezpeèie a dokonca
smr�.

H7 Rakovinotvornos�: látky a prípravky, ktoré pri inhalácii, po�ití alebo penetrovaní cez poko�ku mô�u vyvola�
rakovinu alebo zvý�i� jej výskyt.

H8 Leptavos�: látky a prípravky, ktoré mô�u po�kodi� pri styku �ivé tkanivo.

H9 Infekènos�: látky obsahujúce �ivé mikroorganizmy alebo ich toxíny, o ktorých je známe alebo sú podozrivé,
�e spôsobujú ochorenia ¾udí alebo iných �ivých organizmov.

H10 Vývojová toxicita: látky a prípravky, ktoré pri inhalácii, po�ití alebo penetrovaní cez poko�ku mô�u vyvola�
nededièné vrodené deformácie alebo zvý�i� ich výskyt.

H11 Mutagénnos�: látky a prípravky, ktoré po vdýchnutí, po�ití alebo prieniku poko�kou mô�u spôsobi� genetické
po�kodenia alebo zvý�i� ich výskyt.

H12 Látky a prípravky, ktoré pri styku s vodou, vzduchom alebo kyselinou uvo¾òujú toxické alebo ve¾mi toxické
plyny.

H13 Látky a prípravky, ktoré akýmko¾vek spôsobom po odstránení spôsobujú uvo¾nenie inej látky, napr. výluhu,
ktorá má alebo mô�e ma� niektorú z vy��ie uvedených charakteristík.

H14 Ekotoxicita: látky a prípravky, ktoré predstavujú alebo mô�u predstavova� okam�ité alebo oneskorené
ohrozenie jednej alebo viacerých zlo�iek �ivotného prostredia.

Príloha è. 4
k zákonu è. 223/2001 Z. z.
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HRANIÈNÉ HODNOTY KONCENTRÁCIE �KODLIVÝCH LÁTOK V ODPADE

Príloha è. 5
k zákonu è. 223/2001 Z. z.

Ukazovate¾                     Hranièná hodnota
                          v mg/kg su�.

  1 suma polycyklických aromatických uh¾ovodíkov (PAU)        100

  2 suma polychlórovaných bifenylov (PCB)        100

  3 extrahovate¾né organické halogénzlúèeniny (extrakt)        100

  4 ¾ahko uvo¾nite¾né kyanidy   10 000

  5 suma uh¾ovodíkov (minerálny olej) (hexánový extrakt)   50 000

  6 benzén, toluén, xylén     5 000

  7 fenoly   10 000

  8 merkaptán     1 000

  9 ortu�     3 000

10 arzén1)     5 000

11 olovo1)   10 000

12 kadmium     5 000

13 nikel1)     5 000

14 obsah rozpustných solí (20 oC)2) 300 000

1) Uvedené hranièné hodnoty neplatia na odpad v sklenenej alebo polosklenenej forme (stvrdnuté zvy�ky náterových látok, emailov, odpady
zapracované do sklárskych, keramických alebo cementárskych výrobkov).

2) Zistené ako zvy�ok na filtri po filtrácii výluhu, vz�ahované na su�inu.
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ODPADY, KTORÉ SA MUSIA PRED ULO�ENÍM NA SKLÁDKE ODPADOV STABILIZOVA�

Odpady obsahujúce prach alebo vlákna azbestu

06 07 01 odpady z elektrolýzy obsahujúce azbest

06 13 04 odpady zo spracovania azbestu

16 02 12 vyradené zariadenia obsahujúce vo¾ný azbest

17 06 01 izolaèné materiály obsahujúce azbest

Odpady obsahujúce nepolárne extrahovate¾né látky (NEL) v koncentrácii vy��ej ako 1000 mg/kg su�iny

Tuhé odpady patriace do skupiny 0603 Odpady z výroby, spracovania, distribúcie a pou�itia soli, ich roztokov
a oxidov kovov

Kaly z èistenia priemyselných odpadových vôd

Ïal�ie odpady

05 07 01 odpady obsahujúce ortu�

06 04 03 odpady obsahujúce arzén

06 04 04 odpady obsahujúce ortu�

15 02 02 absorbenty, filtraèné materiály (vrátane olejových filtrov inak ne�pecifikovaných), handry na
èistenie, ochranné odevy zneèistené nebezpeènými látkami

16 08 02 pou�ité katalyzátory obsahujúce nebezpeèné prechodné kovy alebo nebezpeèné zlúèeniny prechod-
ných kovov

16 08 05 pou�ité katalyzátory obsahujúce kyselinu fosforeènú

16 08 06 pou�ité kvapaliny vyu�ité ako katalyzátor

16 08 07 pou�ité katalyzátory zneèistené nebezpeènými látkami

19 01 05 filtraèný koláè z èistenia plynov

19 01 07 tuhý odpad z èistenia plynov

19 01 13 popolèek obsahujúci nebezpeèné látky

19 01 15 kotolný prach obsahujúci nebezpeèné látky

19 01 17 odpad z pyrolýzy obsahujúci nebezpeèné látky

19 04 03 nevitrifikovaná tuhá fáza

20 01 21 �iarivky a iný odpad obsahujúci ortu�

Príloha è. 6
k zákonu è. 223/2001 Z. z.
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BATÉRIE A AKUMULÁTORY, NA KTORÉ SA VZ�AHUJE TENTO ZÁKON

1. Batérie a akumulátory prepustené do obehu po 1. januári 1999 s obsahom ortuti vy��ím ako 0,0005 %
hmotnosti.

2. Batérie a akumulátory prepustené do obehu po 18. septembri 1992, obsahujúce
a) viac ako 25 mg ortuti na jeden èlánok,
b) kadmium v objeme väè�om ako 0,025 % hmotnosti,
c) Pb v objeme väè�om ako 0,4 % hmotnosti.

3. Zásadité horèíkové batérie a akumulátory prepustené do obehu po 18. septembri 1992 s obsahom ortuti vy��ím
ako 0,025 % hmotnosti.

Príloha è. 7
k zákonu è. 223/2001 Z. z.
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ZOZNAM KATEGÓRIÍ ZARIADENÍ VYÒATÝCH Z PÔSOBNOSTI ZÁKONA

1. Zariadenia, ktorých batérie sa pripájajú, privárajú alebo inak trvalo pripevòujú k u svorkám, aby bola
zabezpeèená nepretr�itá dodávka elektrickej energie pri nároèných priemyselných aplikáciách a aby ostali
zachované pamä�ové a dátové funkcie zariadení informaènej techniky a kancelárskych strojov, pri ktorých je
pou�itie batérií a akumulátorov uvedených v prílohe è. 7 tohto zákona technicky nevyhnutné.

2. Referenèné èlánky v zariadeniach na vedecké alebo profesionálne úèely a batérie a akumulátory umiestnené
v lekárskych prístrojoch urèených na udr�iavanie �ivotne dôle�itých funkcií, ako aj v  kardiostimulátoroch,
ktorých nepretr�itá funkcia je nevyhnutná; batérie a akumulátory mô�u vybera� iba kvalifikované osoby.

3. Prenosné zariadenia, pri ktorých by výmena batérií nekvalifikovanými osobami mohla ohrozi� bezpeènos�
u�ívate¾a alebo ovplyvni� funkciu zariadenia, ako aj profesionálne zariadenia urèené na pou�itie v silne
agresívnom prostredí, napríklad za prítomnosti tekutých látok.

Príloha è. 8
k zákonu è. 223/2001 Z. z.
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