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Z Á K O N

zo 4. de cem bra 2003,

kto rým sa mení a do pĺ ňa zá kon č. 223/2001 Z. z.
o od pa doch a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov v zne ní

ne skor ších pred pi sov a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov

Ná rod ná rada Slo ven skej re pub li ky sa uznies la na
tom to zá ko ne:

Čl. I

Zá kon č. 223/2001 Z. z. o od pa doch a o zme ne a do -
pl ne ní nie ktorých zá ko nov v zne ní zá ko na č. 553/2001
Z. z., zá ko na č. 96/2002 Z. z., zá ko na č. 261/2002 Z. z., 
zá ko na č. 393/2002 Z. z. , zá ko na č. 529/2002 Z. z., zá -
ko na č. 188/2003 Z. z. a zá ko na č. 245/2003 Z. z. sa
mení a do pĺ ňa tak to:

1. § 1 sa do pĺ ňa no vým od se kom 1, kto rý znie:
„(1) Tým to zá ko nom sa do práv ne ho po riad ku Slo -

ven skej re pub li ky pre be ra jú práv ne akty Eu róp skych
spo lo čen stiev uve de né v prí lo he č. 1a.“.

Do te raj šie od se ky 1 až 4 sa ozna ču jú ako od se ky 2
až 5.

2. V § 1 ods. 3 sa v pís me ne a) slo vá „zvlášt ny mi vo da -
mi a na uk la da nie od pa dov na od ka li ská,1)“ na hrá dza jú 
slo va mi „oso bit ný mi vo da mi,1)“ a  pís me no e) sa vy púš -
�a.

 Do te raj šie pís me no f) sa ozna ču je ako pís me no e).
Sú čas ne sa vy púš �a po znám ka pod čia rou k od ka zu 5.

3. V § 1 od sek 4 znie:
„(4) Ak oso bit né predpisy7) ne us ta no vu jú inak, vz�a -

hu je sa ten to zá kon na
a) na kla da nie s od pad mi z ban skej čin nos ti,
b) uk la da nie od pa dov na od ka li ská,
c) na kla da nie s od pad mi ži vo číš ne ho pô vo du,
d) na kla da nie s od pad mi z oba lov.“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 7 znie:
„7) Zá kon č. 44/1988 Zb. o ochra ne a vy u ži tí ne rast né ho

bo hat stva (ban ský zá kon) v zne ní ne skor ších pred pi sov.
Zá kon Slo ven skej ná rod nej rady č. 51/1988 Zb. o ban skej
čin nos ti, vý buš ni nách a o štát nej ban skej sprá ve v zne ní
ne skor ších pred pi sov.
Zá kon č. 184/2002 Z. z. o vo dách a o zme ne a do pl ne ní
nie ktorých zá ko nov (vod ný zá kon).
Zá kon č. 488/2002 Z. z. o ve te ri nár nej sta rost li vos ti a o zme ne
nie ktorých zá ko nov.
Zá kon č. 529/2002 Z. z. o oba loch a o zme ne a do pl ne ní
nie ktorých zá ko nov.“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 8 sa vy púš �a.

4. V § 1 sa vy púš �a od sek 5 vrá ta ne po znám ky pod
čia rou k od ka zu 8a.

5. V § 2 od sek 14 znie:
„(14) Ko mu nál ne od pa dy sú od pa dy z do mác nos ti

vzni ka jú ce na úze mí obce pri čin nos ti fy zic kých osôb
a od pa dy po dob ných vlast nos tí a zlo že nia, kto rých pô -
vod com je práv nic ká oso ba ale bo fy zic ká
osoba-podnikate¾, ok rem od pa dov vzni ka jú cich pri
bez pros tred nom vý ko ne čin nos tí tvo ria cich pred met
pod ni ka nia ale bo čin nos ti práv nic kej oso by ale bo fy zic -
kej osoby-podnikate¾a; za od pa dy z do mác nosti sa po -
va žu jú aj od pa dy z ne hnu te¾ nos tí slú žia cich fy zic kým
oso bám na ich in di vi du ál nu rek re á ciu, na prí klad zo zá -
hrad, chát, cha lúp, ale bo na par ko va nie ale bo usklad -
ne nie vo zid la po u ží va né ho pre pot re by do mác nos ti,
naj mä z ga rá ží, ga rá žo vých sto jísk a par ko va cích sto -
jísk. Ko mu nál ny mi od pad mi sú aj všet ky od pa dy vzni -
ka jú ce v obci pri čis te ní ve rej ných ko mu ni ká cií a prie -
stran stiev, kto ré sú ma jet kom obce ale bo v sprá ve
obce, a tak tiež pri údrž be ve rej nej ze le ne vrá ta ne par -
kov a cin to rí nov a ïal šej ze le ne na po zem koch práv nic -
kých osôb, fy zic kých osôb a ob čian skych zdru že ní.“.

6. V § 2 sa za od sek 14 vkla da jú nové od se ky 15
až 17, kto ré zne jú:

„(15) Za ria de nie na zber od pa dov je mies to, v kto rom
sa vy ko ná va zber od pa dov, ohra ni če né plo tom ale bo
prie stor, v kto rom sa vy ko ná va zber od pa dov, na chá -
dza jú ci sa v stav be;10a) ta kýmto za ria de ním nie je mies -
to na uk la da nie od pa dov pod ¾a § 39.

 (16) Za ria de nie na zhod no co va nie od pa dov je za ria -
de nie ur če né na vý kon as poň jed nej z čin nos tí uve de -
ných v prí lo he č. 2, kto ré je tvorené tech nickou
 jednotkou so sú bo rom stro jov a za ria de ní pre vádz ko va -
ných pod ¾a do ku men tá cie k nim, pri čom čin nos ti nimi
vy ko ná va né na vzá jom sú vi sia a majú tech nic kú nad -
väz nos�; ak je ta kéto za ria de nie vzh¾a dom na jeho kon -
štrukč né rie še nie pev ne spo je né so stav bou, za za ria de -
nie na zhod no co va nie od pa dov sa po va žu je aj prie stor,
v kto rom sa za ria de nie na chá dza. Za za ria de nie na
zhod no co va nie od pa dov sa ne po va žu je za ria de nie, kto -
ré ho roč ná pro duk cia kom pos tu ne pre vy šu je 10 ton.

 (17) Za ria de nie na zneš kod ňo va nie od pa dov je za ria -
de nie ur če né na vý kon as poň jed nej z čin nos tí uve de -
ných v prí lo he č. 3, kto ré je tvorené tech nickou
 jednotkou so sú bo rom stro jov a za ria de ní pre vádz ko va -
ných pod ¾a do ku men tá cie k nim, pri čom čin nos ti nimi
vy ko ná va né na vzá jom sú vi sia a majú tech nic kú nad -
väz nos�; ak je ta kéto za ria de nie vzh¾a dom na jeho
 konštrukčné rie še nie pev ne spo je né so stav bou, za za -
ria de nie na zneš kod ňo va nie od pa dov sa po va žu je aj
prie stor, v kto rom sa za ria de nie na chá dza.“.
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Do te raj ší od sek 15 sa ozna ču je ako od sek 18.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 10a znie:
„

10a
) § 43 zá ko na č. 50/1976 Zb. o územ nom plá no va ní

a sta veb nom po riad ku (sta veb ný zá kon) v zne ní ne skor ších
pred pi sov.“.

 7. § 2 sa do pĺ ňa od sek mi 19 až 22, kto ré zne jú:
 „(19) Mo bil né za ria de nie na úče ly toh to zá ko na je

za ria de nie na zhod no co va nie od pa dov ale bo za ria de nie
na zneš kod ňo va nie od pa dov, ak je pre vádz ko va né na
jed nom mies te krat šie ako šes� po sebe na sle du jú cich
me sia cov, kto ré
a) je kon štrukč ne a tech nic ky uspô so be né na čas tý

pre sun z mies ta na mies to,
b) vzh¾a dom na jeho kon štrukč né rie še nie nemá by�

a ani nie je pev ne spo je né so ze mou ale bo stav bou,
c) je ur če né na zhod no co va nie od pa dov ale bo na  zne -

škodňovanie od pa dov spra vid la v mies te ich vzni -
ku a

d) ne vy ža du je sta veb né po vo le nie ani ohlá se nie pod ¾a
oso bit né ho pred pi su.10b)

(20) Kon ta mi no va né za ria de nie na úče ly toh to zá ko na
je za ria de nie ob sa hu jú ce po ly chló ro va né bi fe ny ly, po ly -
chló ro va né ter fe ny ly, monometyl-tetrachlórdifenylmetán,
monometyl-dichloro-difenylmetán, monometyl-dibromo-
-difenylmetán ale bo zmes ob sa hu jú cu as poň jed nu z tých -
to lá tok v množ stve väč šom ako 0,005 per cen ta hmot nos ti
(ïa lej len „po ly chló ro va né bi fe ny ly“) ale bo za ria de nie, kto -
ré ob sa ho va lo po ly chló ro va né bi fe ny ly, naj mä trans for -
má to ry, kon den zá to ry, ná do by ob sa hu jú ce zvyš ky ná pl -
ne, a kto ré ne bo lo de kon ta mi no va né.

(21) De kon ta mi ná cia na úče ly toh to zá ko na je čin -
nos� ale bo sú bor čin nos tí umož ňu jú ca za bez peč ných
pod mie nok opä tov né po u ži tie, re cyk lá ciu ale bo  zne -
škodnenie za ria de ní, ob jektov, ma te riá lov ale bo kva pa -
lín kon ta mi no va ných po ly chló ro va ný mi bi fe nyl mi vrá -
ta ne čin nos tí, pri kto rých sú po ly chló ro va né bi fe ny ly
na hra de né vhod ný mi kva pa li na mi ne ob sa hu jú ci mi po -
ly chló ro va né bi fe ny ly.

(22) Dr ži te¾ po ly chló ro va ných bi fe ny lov je fy zic ká
oso ba ale bo práv nic ká oso ba, kto rá vlast ní po ly chló ro -
va né bi fe ny ly, po ly chló ro va né bi fe ny ly, kto ré sú od pa -
dom (ïa lej len „po u ži té po ly chló ro va né bi fe ny ly“), ale bo 
kon ta mi no va né za ria de nie ale bo u kto rej sa po ly chló -
ro va né bi fe ny ly, po u ži té po ly chló ro va né bi fe ny ly ale bo
kon ta mi no va né za ria de nie na chá dza jú.“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 10b znie:
„

10b
) § 57 a 66 zá ko na č. 50/1976 Zb.“.

 8. V § 4 ods. 1 sa v druhej vete na kon ci pri pá ja jú
tieto slo vá: „a pre po ly chló ro va né bi fe ny ly a kon ta mi no -
va né za ria de nia“.

 9. V § 4 ods. 2 sa za slo vo „od pa du“ vkla dá čiar ka
a slo vá „dr ži te ¾o vi po ly chló ro va ných bi fe ny lov“.

10. V § 5 ods. 4 sa za slo vá „(prú dy od pa dov)“ vkla dá
čiar ka a slo vá „po ly chló ro va ný mi bi fe nyl mi a kon ta mi -
no va ný mi za ria de nia mi“, za slo vo „roz lo ži te¾ ných“ sa
vkla dá slo vo „ko mu nál nych“ a za slo vo „oba lov“ sa

vkla da jú slo vá „množ stva po ly chló ro va ných bi fe ny lov
a kon ta mi no va ných za ria de ní“.

11. V § 5 ods. 5 sa v dru hej vete na kon ci pri pá ja jú
tie to slo vá: „a za ria de ní na de kon ta mi ná ciu kon ta mi -
no va ných za ria de ní“.

12. V § 5 ods. 10 sa za slo vo „od pad mi“ vkla dá čiar ka
a slo vá „na de kon ta mi ná ciu“.

13. V § 5 ods. 13 sa za slo vo „od pad mi“ vkla da jú slo vá 
„ale bo je dr ži te ¾om po ly chló ro va ných bi fe ny lov“.

14. V § 6 ods. 1 sa čís li ca „50“ na hrá dza čís li cou
„500“, slo vá „1 tonu“ sa na hrá dza jú slo va mi „10 ton“
a za dru hú vetu sa vkla dá nová tre tia veta, kto rá znie:
„Po vin nos� pô vod cu od pa du vy pra co va� prog ram plní
pre od pa dy vzni ka jú ce pri ser vis ných prá cach, čis tia -
cich prá cach ale bo udr žia va cích prá cach vy ko ná va -
ných v síd le ale bo mies te pod ni ka nia, or ga ni zač nej
zložke14a) ale bo inom mies te pô so be nia práv nic kej oso -
by ale bo fy zic kej osoby-podnikate¾a práv nic ká oso ba
ale bo fy zic ká osoba-podnikate¾, pre kto rú sa tie to prá ce 
vy ko ná va jú.“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 14a znie:
„

14a
) Na prí klad § 7 Ob chod né ho zá kon ní ka a § 17 zá ko na

č. 455/1991 Zb. o živ nos ten skom pod ni ka ní (živ nos ten ský
zá kon) v zne ní ne skor ších pred pi sov.“.

15. V § 6 ods. 9 sa za slo vo „od pa du“ vkla da jú slo vá
„ale bo drob né ho sta veb né ho od pa du“ a za slo vo „od -
pad mi“ sa vkla da jú slo vá „ale bo drob ný mi sta veb ný mi
od pad mi“.

16. Za § 6 sa vkla dá § 6a, kto rý vrá ta ne nad pi su znie:

„§ 6a

Prog ram dr ži te ¾a po ly chló ro va ných bi fe ny lov

(1) Dr ži te¾ po ly chló ro va ných bi fe ny lov, u kto ré ho sa
na chá dza jú po ly chló ro va né bi fe ny ly ale bo kon ta mi no -
va né za ria de nia, je po vin ný vy pra co va� a do dr žia va�
prog ram so za me ra ním na de kon ta mi ná ciu kon ta mi -
no va ných za ria de ní a na kla da nie s po u ži tý mi po ly chló -
ro va ný mi bi fe nyl mi. Ak je dr ži te¾ po ly chló ro va ných bi -
fe ny lov zá ro veň pô vod com od pa du, kto rý je po vin ný
vy pra co va� prog ram pod ¾a § 6, môže obi dva prog ra my
zlú či� a vy pra co va� je den prog ram so samo stat ný mi
čas �a mi.

(2) Zá väz ná čas� prog ra mu dr ži te ¾a po ly chló ro va -
ných bi fe ny lov ok rem úda jov pod ¾a § 5 ods. 4 ob sa hu je
aj opat re nia na de kon ta mi ná ciu ale bo zneš kod ne nie
kon ta mi no va ných za ria de ní, ter mín, do kto ré ho sa de -
kon ta mi ná cia ale bo zneš kod ne nie vy koná, a ak ide
o za ria de nia pod ¾a § 40a ods. 11, aj údaj o ich ži vot nos -
ti. Smer ná čas� prog ra mu dr ži te ¾a po ly chló ro va ných
bi fe ny lov ob sa hu je úda je pod ¾a § 5 ods. 5. Usta no ve nia
§ 6 ods. 4 až 6 a 10 pla tia rov na ko.“.

17. V § 7 ods. 1 písm. a) sa na kon ci pri pá ja jú tie to
slo vá: „a vod ných sta vieb, v kto rých sa zneš kod ňu -
jú oso bit né dru hy kva pal ných odpadov14b)“.
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Po znám ka pod čia rou k od ka zu 14b znie:
„

14b
) Na prí klad § 48 ods. 1 písm. e) a i) zá ko na č. 184/2002 Z. z.“.

18. V § 7 ods. 1 písm. c) sa na kon ci pri pá ja jú tie to
slo vá: „a vod ných sta vieb, v kto rých sa zhod no cu jú oso -
bit né dru hy kva pal ných odpadov14b)“.

19. V § 7 ods. 1 písm. g) sa slo vá „pred chá dza jú cich
usta no ve ní“ na hrá dza jú slo va mi „iných usta no ve ní
toh to od se ku“ a slo vo „pô vod ca“ sa na hrá dza slo vom
„dr ži te¾“.

20. V § 7 ods. 1 písmeno h) znie:
„h) zhod no co va nie od pa dov ale bo zneš kod ňo va nie od -

pa dov mo bil ným za ria de ním; v tom prí pa de sa usta -
no ve nia pís men a) až c) ne po u ži jú,“.

21. V § 7 ods. 1 písm. l) sa slo vo „a“ na hrá dza slo vom
„ale bo“.

22. V § 7 sa od sek 1 do pĺ ňa pís me na mi m) až p), kto ré 
zne jú:

„m) de kon ta mi ná ciu,
n) zneš kod ňo va nie po u ži tých po ly chló ro va ných bi fe -

ny lov ale bo kon ta mi no va ných za ria de ní, ak nie je
sú čas �ou sú hla su pod ¾a pís men a), b) ale bo g),

o) zneš kodň ovanie od pa dov z vý ro by oxi du ti ta ni či té ho 
(§ 40b ods. 1),

p) odo vzdá va nie od pa dov vhod ných na vy u ži tie v do -
mác nos ti (§ 19 ods. 7).“.

23. V § 7 ods. 2 sa v úvod nej vete za slo vá „od se ku 1“
vkla da jú slo vá „ok rem sú hla su na de kon ta mi ná ciu“
a pís me ná a) až c) zne jú:
„a) druh a ka te gó riu od pa dov, a ak ide o sú hlas pod ¾a

od se ku 1 písm. a) až c), g) ale bo l), aj množ stvo od -
pa dov,

b) ur če nie mies ta na kla da nia s od pad mi ale bo zbe ru
ale bo spra co va nia sta rých vo zi diel; to ne pla tí, ak
ide o sú hlas pod ¾a od se ku 1 písm. h), i) ale bo p),

c) spô sob na kla da nia s od pad mi, ale bo ak ide o sú hlas 
pod ¾a od se ku 1 písm. p), účel, na kto rý sa od pa dy
odo vzdá va jú,“.

24. V § 7 sa za od sek 4 vkla da jú nové od se ky 5 a 6,
kto ré zne jú:

„(5) Sú hlas pod ¾a od se ku 1 písm. m) ob sa hu je
a) typ a po čet kon ta mi no va ných za ria de ní ale bo druh,

ka te gó riu a množ stvo po u ži tých po ly chló ro va ných
bi fe ny lov, kto ré sa budú de kon ta mi no va�,

b) ur če nie mies ta a spô so bu de kon ta mi ná cie,
c) čas, na kto rý sa sú hlas ude ¾u je, a spô sob ukon če nia

čin nos ti za ria de nia, kto rým sa de kon ta mi ná cia vy -
ko ná va,

d) ïal šie pod mien ky vý ko nu čin nos ti, na kto rú sa sú -
hlas ude ¾u je.

(6) Sú hlas na zneš kod ňo va nie od pa du z vý ro by oxi du 
ti ta ni či té ho čin nos �ou pod ¾a po lo žky  D15, uk la da ním
na sklád ku od pa dov pod ¾a po lo žky D1 ale bo vstre ko va -
ním do pôdy pod ¾a po lo žky D3 uve de ných v prí lohe č. 3
mož no vy da�, len ak
a) od pad ne mô že by� zneš kod ne ný vhod nej ším spô so -

bom,

b) hod no te nie vply vu na ži vot né prostredie14c) pre u ká -
za lo, že zneš kod ňo va nie ne bu de ma� žia den oka -
mžitý ani ne skor ší škod li vý vplyv na pod zem né vody, 
pôdu a ovzdu šie,

c) zneš kod ňo va nie ne bu de ma� škod li vý vplyv na re -
kre ačné ak ti vi ty, �až bu su ro vín, rast li ny a ži vo čí chy, 
lo ka li ty, mies ta ale bo úze mia oso bit né ho ve dec ké ho
významu14d) ale bo iné opráv ne né vy u ží va nie dotk nu -
té ho úze mia.“.

Do te raj šie od se ky 5 až 8 sa ozna ču jú ako od se ky 7
až 10.

Po znám ky pod čia rou k od ka zom 14c a 14d zne jú:
„

14c
) Zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 127/1994 Z. z.

o po su dzo va ní vply vov na ži vot né pros tre die v zne ní
ne skor ších pred pi sov.

14d
) Na prí klad § 16 a 17 zá ko na č. 49/2002 Z. z. o ochra ne

pa miat ko vé ho fon du, § 27 zá ko na č. 184/2002 Z. z., § 18 až
26 zá ko na č. 543/2002 Z. z.“.

25. V § 7 ods. 7 sa za slo vá „ne bez peč ný mi od pad mi“
vkla da jú slo vá „vrá ta ne sú hla su na zneš kod ňo va nie
od pa dov z vý ro by oxi du ti ta ni či té ho pod ¾a od se ku 1
písm. o) a sú hlas na de kon ta mi ná ciu“.

26. V § 7 ods. 8 sa slo vá „pod ¾a od se ku 5“ na hrá dza jú 
slo va mi „pod ¾a od se ku 7“.

27. V § 7 ods. 9 sa slo vá „pod ¾a od se ku 6“ na hrá dza jú 
slo va mi „pod ¾a od se ku 8“.

28. V § 8 od sek 3 znie:
„(3) Auto ri zá cia ude le ná mi nis ter stvom sa vy ža du je

na
a) zhod no co va nie ale bo zneš kod ňo va nie opot re bo va -

ných ba té rií a aku mu lá to rov (§ 41),
b) zhod no co va nie ale bo zneš kod ňo va nie od pa do vých

ole jov (§ 42),
c) spra co va nie sta rých vo zi diel (§ 49 až 54),
d) zhod no co va nie ale bo zneš kod ňo va nie od pa dov zo

sve tel ných zdro jov s ob sa hom or tu ti (§ 47).“.

29. V § 9 ods. 1 písm. b) sa na kon ci pri pá ja jú tie to
slo vá: „ale bo byd li sko v nie ktorom z člen ských štá tov
Eu róp skych spo lo čen stiev ale bo v štá te, kto rý je sú čas -
�ou Eu róp ske ho hos po dár ske ho prie sto ru (ïa lej len
„člen ský štát“)“.

30. V § 9 ods. 2 písm. b) sa na kon ci pri pá ja jú tie to
slo vá: „ale bo v nie ktorom z člen ských štá tov“.

31. § 9 sa do pĺ ňa od se kom 5, kto rý znie:
„(5) Pri auto ri zá cii pod ¾a § 8 ods. 3 písm. b), v rám ci

kto rej sa vy ko ná va re ge ne rá cia od pa do vých ole jov (§ 42 
ods. 2) ale bo ich zhod no co va nie vy u ži tím ako pa li vo
pod ¾a po lo žky R1 prí lo hy č. 2, je sú čas �ou tech nic ké ho,
ma te riál ne ho a per so nál ne ho za bez pe če nia aj za bez pe -
če nie opat re ní na ochra nu ži vot né ho pros tre dia a zdra -
via ¾udí a za bez pe če nie po u ži tia tech no ló gie zod po ve -
da jú cej úrov ni naj lep šej do stup nej tech no ló gie; ak ide
o za ria de nia po vo le né a pre vádz ko va né pod ¾a oso bit né -
ho pred pi su, musí po u ži tá tech no ló gia zod po ve da�
úrov ni naj lep šej do stup nej tech ni ky;18a) ak ide o re ge -
ne rá ciu od pa do vých ole jov ob sa hu jú cich po ly chló ro va -
né bi fe ny ly, sú čas �ou tech nic ké ho, ma te riál ne ho a per -
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so nál ne ho za bez pe če nia je aj za bez pe če nie po stu pu
umož ňu jú ce ho úpl né od strá ne nie po ly chló ro va ných
bi fe ny lov z re ge ne ro va ných ole jov ale bo zní že nie ich ob -
sa hu na naj viac 0,005 per cen ta hmot nos ti.“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 18a znie:
„

18a
) § 5 zá ko na č. 245/2003 Z. z. o in teg ro va nej pre ven cii

a kon tro le zne čis �o va nia ži vot né ho pros tre dia a o zme ne
a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov.“.

32. V § 10 ods. 1 písm. b) sa za slo vom „na ro de nia“
vy púš �a čiar ka a slo vá „rod né čís lo“.

33. V § 11 ods. 2 písmeno b) znie:
„b) má vy so ko škol ské vzde la nie pr vé ho ale bo dru hé ho

stup ňa tech nic ké ho sme ru ale bo prí ro do ved né ho
sme ru a naj me nej tri roky pra xe v ob las ti na kla da -
nia s od pad mi ale bo má stre do škol ské vzde la nie
tech nic ké ho sme ru ukon če né ma tu ri tou a naj me -
nej pä� ro kov pra xe v ob las ti na kla da nia s od pad mi, 
ale bo má vy so ko škol ské vzde la nie a naj me nej šes�
ro kov pra xe v ob las ti na kla da nia s od pad mi, ale bo
má stre do škol ské vzde la nie ukon če né ma tu ri tou
a naj me nej de sa� ro kov pra xe v ob las ti na kla da nia
s od pad mi,”.

34. § 12 znie:

„§ 12

Žia dos� o ude le nie auto ri zá cie po dá va pod ni ka te¾ mi -
nis ter stvu.“.

35. V § 13 ods. 4 sa vy púš �a dru há veta.

36. § 13 sa do pĺ ňa od sek mi 9 a 10, kto ré zne jú:
 „(9) Mi nis ter stvo môže na zá kla de ozná me nia pod ¾a

od se ku 4 ale bo z vlast né ho pod netu, ak o to dr ži te¾
auto ri zá cie po žia da, roz hod nu tie o ude le ní auto ri zá cie
zme ni�.

(10) Mi nis ter stvo na zá kla de ozná me nia pod ¾a od se -
ku 4 ale bo z vlast né ho pod netu roz hod nu tie o ude le ní
auto ri zá cie zme ní, ak
a) ide o zme nu ob chod né ho mena, síd la, mies ta pod ni -

ka nia ale bo osob ných úda jov uve de ných v roz hod -
nu tí o ude le ní auto ri zá cie a tie to úda je nie sú v sú la -
de so sku toč ným sta vom,

b) dr ži te¾ auto ri zá cie po žia da o zú že nie roz sa hu čin -
nos tí, na kto rých vý kon mu bola ude le ná auto ri zá -
cia, ale bo

c) z ozná me ných ale bo inak zis te ných sku toč nos tí je
pre u ká za né, že dr ži te¾ auto ri zá cie pre stal spĺ ňa� nie -
ktorú z pod mie nok na ude le nie auto ri zá cie.“.

37. V § 15 sa vy púš �a od sek 3.

Do te raj šie od se ky 4 a 5 sa ozna ču jú ako od se ky 3 a 4.

38. V § 15 ods. 3 a 4 sa slo vá „pod ¾a od se kov 1 až 3“
na hrá dza jú slo va mi „pod ¾a od se kov 1 a 2“.

39. V § 16 písmeno b) znie:
„b) vý stav be tý ka jú cej sa od pa do vé ho hos po dár stva,

a to k do ku men tá cii pred kla da nej na územ né ko na -
nie,23) k pro jek to vej do ku men tá cii pred kla da nej na
sta veb né ko na nie,24) k na vr ho va né mu spô so bu na -

lo že nia s od pad mi v rám ci ko na nia o od strá ne ní
stavby24a) a k do ku men tá cii pred kla da nej na ko na -
nie o po vo le nie te rén nych úprav,24b) ak sa pri ich
usku toč ňo va ní pred po kla dá po u ži tie sta veb ných
od pa dov a od pa dov z de mo lá cií (§ 40c ods. 1),“.

Po znám ky pod čia rou k od ka zom 24a a 24b zne jú:
„

24a
) § 88 zá ko na č. 50/1976 Zb.

24b
) § 71 ods. 1 písm. a) zá ko na č. 50/1976 Zb.“.

40. § 16 sa do pĺ ňa pís me nom e), kto ré znie:
„e) do ku men tá cii ale bo plá nu lik vi dá cie ban ských diel

a lo mov a k plá nu lik vi dá cie sta rých ban ských diel
pred kla da ných v ko na ní o po vo le ní ban skej čin nos -
ti,25a) ak sa pri lik vi dá cii ban ských diel ale bo sta -
rých ban ských diel plá nu je po u ži tie od pa du.“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 25a znie:
„

25a
) § 6 ods. 2 písm. b), d) a f) vy hláš ky Slo ven ské ho ban ské ho

úra du č. 89/1988 Zb.“.

41. V § 18 ods. 1 sa za slo vo „roz hod nu tia“ vkla da jú
slo vá „ale bo po vo le nia“ a za slo vo „roz hod nu tím“ sa
vkla da jú slo vá „ale bo po vo le ním“.

42. V § 18 ods. 3 písm. i) sa na kon ci pri pá ja jú tie to
slo vá: „ok rem bio deg ra dá cie“.

43. V § 18 sa od sek 3 do pĺ ňa pís me na mi j) až o), kto ré 
zne jú:
„j) od de ¾o va� po ly chló ro va né bi fe ny ly ale bo po u ži té

po ly chló ro va né bi fe ny ly od ostat ných lá tok ale bo
od pa dov na účel ich opä tov né ho po u ži tia,

k) do pĺ ňa� trans for má to ry po ly chló ro va ný mi bi fe nyl -
mi,

l) spa ¾o va� po ly chló ro va né bi fe ny ly ale bo po u ži té po -
ly chló ro va né bi fe ny ly na lo diach,

m) uvá dza� na trh vo zid lá (§ 49 ods. 4) ob sa hu jú ce ma -
te riá ly a sú čiast ky, kto ré ob sa hu jú olo vo, kad -
mium, or tu� ale bo šes� moc ný chróm, ok rem usta -
no ve ných prí pa dov [§ 68 ods. 3 písm. p)],

n) zneš kod ňo va� bio lo gic ky roz lo ži te¾ ný od pad zo zá -
hrad a z par kov vrá ta ne od pa du z cin to rí nov a z ïal -
šej ze le ne na po zem koch práv nic kých osôb, fy zic -
kých osôb a ob čian skych zdru že ní, ak sú sú čas �ou
ko mu nál ne ho od pa du,

o) zneš kod ňo va� od pad z vý ro by oxi du ti ta ni či té ho
vstre ko va ním do pôdy pod ¾a po lo žky D3 uve de nej
v prí lo he č. 3 na pôde tvo ria cej po ¾no hos po dár sky
pôd ny fond.“.

44. V § 18 ods. 7 sa za čís li cu „6“ vkla dá čiar ka. Sú čas -
ne sa na kon ci od se ku pri pá ja táto veta: „Ak ide o ko mu -
nál ne od pa dy ale bo drob né sta veb né od pa dy, zis te ná
oso ba je po vin ná na vlast né ná kla dy za bez pe či� ich zhod -
no te nie ale bo zneš kod ne nie oso bou, kto rá má na túto
čin nos� uza tvo re nú zmlu vu s ob cou pod ¾a § 39 ods. 7,
ale bo ob cou, ak túto čin nos� obec za bez pe ču je sama.“.

45. V § 18 ods. 9 sa na kon ci bod ka na hrá dza bod ko -
čiarkou a pri pá ja jú sa tie to slo vá: „od sek 7 dru há veta
pla tí rov na ko.“.

46. V § 18 ods. 10 sa na kon ci bod ka nahrádza bod -
ko čiarkou a pri pá ja jú sa tie to slo vá: „ak ide o ko mu nál -
ne od pa dy ale bo drob né sta veb né od pa dy, zhod no te nie
ale bo zneš kod ne nie na vlast né ná kla dy za bez pe čí obec, 
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na kto rej úze mí boli tie to od pa dy umies tne né v roz po re
s tým to zá ko nom.“.

47. V § 19 ods. 1 pís me no l) znie:
„l) za bez pe či� na zá kla de vy jad re nia prí sluš né ho or gá -

nu štát nej sprá vy od pa do vé ho hos po dár stva zhod -
no te nie od pa dov, kto ré vznik li pri spra co va te¾ skej
ope rá cii v col nom re ži me ak tív ny zuš ¾ach �o va cí
styk25) ale bo ich vý voz pod ¾a štvr tej čas ti toh to zá ko -
na,”.

48. V § 19 ods. 6 sa slo vo „do prav ca“ na hrá dza slo va -
mi „oso ba pre vádz ku jú ca do pra vu pre cu dziu ale bo
vlast nú pot re bu (ïa lej len „do prav ca“)“.

49. § 19 sa do pĺ ňa od sek mi 7 až 9, kto ré zne jú:
„(7) Dr ži te¾ od pa du, kto ré mu bol vy da ný sú hlas  po -

d¾a § 7 ods. 1 písm. p), je opráv ne ný odo vzda� od pad aj
inej oso be ako oso be uve de nej v od se ku 1 písm. f), ak
ide o od pad vhod ný na vy u ži tie v do mác nos ti ako ma te -
riál, pa li vo ale bo iná vec ur če ná na ko neč nú spot re bu
ok rem ne bez peč né ho od pa du a od pa du uve de né ho
v § 43; ko neč nou spot re bou sa ro zu mie spot re ba, v dô -
sled ku kto rej vznik ne ko mu nál ny od pad. Pri ta komto
po stu pe sa na dr ži te ¾a od pa dov ne vz�a hu jú po vin nos ti
pod ¾a od se ku 1 písm. d) až f). Usta no ve nia oso bit ných
predpisov30a) nie sú po stu pom pod ¾a toh to od se ku dotk -
nu té.

(8) Oso ba, kto rej bol odo vzda ný od pad pod ¾a od se -
ku 7, je po vin ná s ním za ob chá dza� spô so bom a na účel
pod ¾a od se ku 7; po jeho pre vza tí od dr ži te ¾a od pa du
pod ¾a od se ku 7 sa táto vec ne po va žu je za od pad.

(9) Pl ne nie po vin nos tí dr ži te ¾a od pa du pre od pa dy
vzni ka jú ce pri ser vis ných prá cach, čis tia cich prá cach
ale bo udr žia va cích prá cach vy ko ná va ných v síd le ale bo 
mies te pod ni ka nia, or ga ni zač nej zlož ke ale bo inom
mies te pô so be nia práv nic kej oso by ale bo fy zic kej
osoby-podnikate¾a, pre kto rú sa tie to prá ce vy ko ná va -
jú, je po vin ná za bez pe či� táto práv nic ká oso ba ale bo fy -
zic ká osoba-podnikate¾.“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 30a znie:
„

30a
) Na prí klad zá kon č. 264/1999 Z. z. o tech nic kých

po žia dav kách na vý rob ky a o po su dzo va ní zho dy a o zme ne
a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov v zne ní zá ko na č. 436/2001
Z. z., zá kon č. 634/1992 Zb. o ochra ne spot re bi te ¾a v zne ní
ne skor ších pred pi sov, vy hláš ka Mi nis ter stva ži vot né ho
pros tre dia Slo ven skej re pub li ky č. 144/2000 Z. z.
o po žia dav kách na kva li tu pa lív, o ve de ní pre vádz ko vej
evi den cie a o dru hu, roz sa hu a spô so be pos ky to va nia úda jov
or gá nu ochra ny ovzdu šia.“.

50. V § 20 ods. 1 úvod ná veta znie: „Ten, kto uza tvo ril 
s do prav com zmlu vu, kto rej pred me tom je pre pra va ne -
bez peč ných odpadov30b) (ïa lej len „odo sie la te¾ ne bez -
peč ných od pa dov“), je po vin ný“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 30b znie:
„

30b
) § 610 až 629 a § 638 až 641 Ob chod né ho zá kon ní ka.

§ 765 až 771 Ob čian ske ho zá kon ní ka.“.

51. V § 20 ods. 2 sa v úvod nej vete slo vá „prí jem ca ne -
bez peč ných od pa dov“ na hrá dza jú slo va mi „ten, komu
sú pod ¾a zmlu vy uve de nej v od se ku 1 ne bez peč né od -
pa dy ur če né (ïa lej len „prí jem ca ne bez peč ných od pa -
dov“)“.

52. V § 21 ods. 1 písm. f) sa za slo vo „nimi“ vkla dá
čiar ka a slo vá „ak ide o za ria de nie na zneš kod ňo va nie
po u ži tých po ly chló ro va ných bi fe ny lov, aj o ob sa hu po -
ly chló ro va ných bi fe ny lov v tých to od pa doch“.

53. V § 21 sa od sek 1 do pĺ ňa pís me nom n), kto ré
znie:
„n) ak ide o pre vádz ko va te ¾a mo bil né ho za ria de nia,

naj ne skôr tri dni vo pred pí som ne ohlá si� ob vod né -
mu úra du ži vot né ho pros tre dia, v kto ré ho územ -
nom ob vo de bude zhod no co va� ale bo zneš kod ňo va� 
od pa dy, mies to, kde bude túto čin nos� vy ko ná va�,
druh, ka te gó riu a pred po kla da né množ stvo od pa -
du, kto rý bude zhod no co va ný ale bo zneš kod ňo va -
ný, a pred po kla da ný čas vý ko nu čin nos ti.“.

54. V § 21 od sek 2 znie:
„(2) Pre vádz ko va te¾ sklád ky od pa dov je ok rem po vin -

nos tí pod ¾a od se ku 1 po vin ný
a) spra co va� a ma� schvá le nú pro jek to vú do ku men tá -

ciu na uzav re tie, re kul ti vá ciu a mo ni to ro va nie
sklád ky od pa dov po jej uzav re tí; spra co va nú pro jek -
to vú do ku men tá ciu pri kla dá žia da te¾ o ude le nie sú -
hla su na pre vádz ko va nie sklád ky od pa dov pod ¾a § 7
ods. 1 písm. a) k žia dos ti o ude le nie sú hla su,

b) pre vádz ko va nie sklád ky od pa dov za bez pe čo va� oso -
bou v pra cov nop ráv nom ale bo inom práv nom
vz�ahu19) s mi ni mál ne stre do škol ským vzde la ním
ukon če ným ma tu ri tou a s naj me nej tro mi rok mi
pra xe v od bo re, ak uve de nú pod mien ku ne spĺ ňa
sám pre vádz ko va te¾ sklád ky od pa dov,

c) v usta no ve ných prí pa doch ucho vá va� naj me nej je -
den me siac vzor ky z ana ly tic kej kon tro ly od pa dov
a naj me nej dva roky ar chi vo va� vý sled ky ana ly tic kej
kon tro ly od pa dov [§ 68 ods. 3 písm. n)],

d) za bez pe čo va� od bor né a tech nic ké vzde lá va nie per -
so ná lu sklád ky od pa dov,

e) sklád ku od pa dov uzav rie�, re kul ti vo va� a mo ni to ro -
va� v sú la de so schvá le nou pro jek to vou do ku men tá -
ciou [§ 7 ods. 4 písm. d)].”.

55. V § 22 ods. 4 sa za slo vá „70 Sk“ vkla da jú slo vá
„a pri sklád kach na inert ný od pad naj me nej 20 Sk“.

56. V § 23 ods. 2 písm. a) sa vy púš �a jú slo vá „ne vy ka -
zu jú žiad nu ne bez peč nú vlast nos� a“.

57. V § 23 sa vy púš �a od sek 3.

Do te raj šie od se ky 4 a 5 sa ozna ču jú ako od se ky 3 a 4.

58. V § 23 ods. 3 písm. d) sa na kon ci pri pá ja jú tie to
slo vá: „ok rem do vo zu od pa dov vznik nu tých pri pa sív -
nom zuš ¾ach �o va com sty ku, pri čom pred me tom  zu -
š¾ach�ovania sú od pa dy, a ok rem do vo zu od pa dov na
zhod no te nie z člen ských štá tov; ak ide o do voz usku -
toč ňo va ný po 31. de cem bri 2006, táto vý nim ka sa vz�a -
hu je iba na prí pa dy, ak zhod no te nie má by� vy ko na né
v za ria de ní po vo le nom a pre vádz ko va nom pod ¾a oso bit -
né ho pred pi su.18a)“.

59. V § 23 sa od sek 3 do pĺ ňa pís me nom e), kto ré znie:
„e) vý voz od pa dov za ra de ných do Ze le né ho zo zna mu

od pa dov na úče ly ich zhod no te nia v usta no ve ných
prí pa doch [§ 68 ods. 3 písm. r)].“.
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60. V § 33 ods. 1 sa za slo vo „po vo le nie“ vkla dá čiar ka 
a slo vá „pod ¾a toh to zá ko na“ sa na hrá dza jú slo va mi „ak 
ten to zá kon ne us ta no vu je inak“.

61. V § 33 sa za od sek 3 vkla dá nový od sek 4, kto rý
znie:

„(4) Na vý voz usta no ve ných dru hov od pa dov za ra de -
ných do Ze le né ho zo zna mu od pa dov do vy bra ných štá -
tov [§ 68 ods. 3 písm. s)] na úče ly ich zhod no te nia pla tí
pos tup ako na vý voz od pa dov na úče ly ich zhod no te nia
za ra de ných do Žl té ho zo zna mu od pa dov ale bo Čer ve -
né ho zo zna mu od pa dov.“.

Do te raj ší od sek 4 sa ozna ču je ako od sek 5.

62. V § 33 ods. 5 sa slo vá „v od se koch 2 a 3“ na hrá -
dza jú slo va mi „v od se koch 2 až 4“.

63. V § 37 sa za od sek 4 vkla dá nový od sek 5, kto rý
znie:

„(5) Na mies to tla či va ozná me nia ale bo tla či va hlá se -
nia vy daného a vy pl neného v štát nom ja zy ku48) možno
na účel žia dos ti o ude le nie po vo le nia pod ¾a tej to čas ti
zá ko na ale bo na účel spre vá dza nia od pa dov pri ich pre -
pra ve cez štát nu hra ni cu po u ži� aj tla či vá vy da né ale -
bo vy pl ne né v inom ja zy ku, ak ob sah po u ži té ho tla či va
je svo jím výz namom rov na ký ako ob sah tla či va pod ¾a
usta no ve né ho vzo ru [§ 68 ods. 3 písm. g)] a ak spo lu
s ta kýmto tla či vom je pred lo že ný aj jeho úrad ne ove re -
ný pre klad.“.

Do te raj šie od se ky 5 a 6 sa ozna ču jú ako od se ky 6 a 7.

64. V § 39 ods. 6 prvá veta znie: „Ná kla dy na čin nos ti
na kla da nia s ko mu nál ny mi od pad mi a drob ný mi sta -
veb ný mi od pad mi hra dí obec z miest ne ho po plat ku
pod ¾a oso bit né ho pred pi su ok rem prí pa dov pod ¾a § 18
ods. 7 ale bo 9.“.

 Po znám ka pod čia rou k od ka zu 49 sa vy púš �a.

65. V § 39 ods. 7 sa v pr vej vete za slo vo „pre pra vu“
vkla dá čiar ka a spoj ka „a“ sa na hrá dza slo va mi „zhod -
no co va nie ale bo“ a v dru hej vete sa za slo vo „pre pra vy“
vkla dá čiar ka a spoj ka „a“ sa na hrá dza slo va mi „zhod -
no co va nia ale bo“.

66. § 39 sa do pĺ ňa od sek mi 10 až 14, kto ré zne jú:
„(10) Množ stvo vý zber je zber ko mu nál nych od pa dov

a drob ných sta veb ných od pa dov, pri kto rom ich pô vod -
ca pla tí po pla tok usta no ve ný pod ¾a oso bit né ho zá ko -
na49) vo výš ke, kto rá je pria mo úmer ná množ stvu tých -
to od pa dov vy pro du ko va ných pô vod com za daný čas.

 (11) Ak obec za ve die na svo jom úze mí ale bo jeho
čas ti množ stvo vý zber pre všet kých pô vod cov ko mu nál -
nych od pa dov ale bo pre nie ktoré ka te gó rie pô vod cov
ko mu nál nych od pa dov, je po vin ná umož ni� pô vod com
ko mu nál nych od pa dov, kto rých sa ten to zber týka,
a) in di vi du ál ne ur če nie in ter va lu od vo zu ko mu nál -

nych od pa dov z mies ta ur če né ho ob cou pod ¾a od se -
ku 5 písm. c), pri čom pri iných ako bio lo gic ky roz lo -
ži te¾ ných ko mu nál nych od pa doch môže by� ten to
in ter val aj dlh ší ako 14 dní, ale bo

b) vý ber ve¾ ko sti zber nej ná do by as poň z troch mož nos -
tí, kto ré usta no ví obec vo vše obec ne zá väz nom
 nariadení pod ¾a od se ku 4; ak ide o pô vod cov ko mu -

nál nych od pa dov, kto rí sú spo lu vlas tník mi ne hnu -
te¾ nos ti, ale bo ak ide o by to vý dom, vý ber ve¾ ko sti
zber nej ná do by je mož ný len po do ho de všet kých pô -
vod cov, ak sa tí ne do hod nú, roz hod ne obec.

(12) Obec, na kto rej úze mí nie je za ve de ný množ stvo -
vý zber, je na zá kla de žia dos ti po vin ná za vies� množ -
stvo vý zber u ta kej práv nic kej oso by ale bo pod ni ka te ¾a, 
kto rý pre u ká že, že
a) množ stvo ním vy pro du ko va ných ko mu nál nych od -

pa dov a drob ných sta veb ných od pa dov je pres ne me -
ra te¾ né,

b) ko mu nál ne od pa dy a drob né sta veb né od pa dy sú až
do ich od vo zu vhod ne za bez pe če né pred stra tou, od -
cu dze ním ale bo iným ne žia du cim úni kom.

(13) Se pa ro va ný zber je zber od de le ných zlo žiek ko -
mu nál nych od pa dov.

(14) Obce sú po vin né za vies� se pa ro va ný zber pa pie -
ra, plas tov, ko vov, skla a bio lo gic ky roz lo ži te¾ ných od -
pa dov; tým nie je dotk nu tá po vin nos� obce pod ¾a od se -
ku 3 písm. b).“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 49 znie:
„

49
) Zá kon Slo ven skej ná rod nej rady č. 544/1990 Zb. o miest nych 

po plat koch v zne ní ne skor ších pred pi sov.“.

67. V § 40 ods. 9 sa slo vá „vy so ko škol ské ale bo ba ka -
lár ske vzde la nie“ na hrá dza jú slo va mi „vy so ko škol ské
vzde la nie pr vé ho ale bo dru hé ho stup ňa“.

68. Za § 40 sa vkla da jú § 40a až 40c, kto ré vrá ta ne
nad pisov zne jú:

„§ 40a

Na kla da nie s po ly chló ro va ný mi bi fe nyl mi

(1) Dr ži te¾ kon ta mi no va né ho za ria de nia  obsahujú -
ceho po ly chló ro va né bi fe ny ly v ob je me väč šom ako
5 dm3 je po vin ný
a) ozná mi� mi nis ter stvom po ve re nej or ga ni zá cii drž bu

toh to za ria de nia v le ho te jed né ho me sia ca od jeho
na do bud nu tia a kaž dú zme nu v množ stve ob sa hu
po ly chló ro va ných bi fe ny lov v le ho te 10 dní od zis te -
nia zme ny,

b) v ozná me ní pod ¾a pís me na a) uvies� naj mä
1. svo je meno, priez vis ko a ad re su tr va lé ho po by tu

ale bo ob chod né meno, ná zov, síd lo ale bo mies to
pod ni ka nia,

2. o pis kon ta mi no va né ho za ria de nia,
3. ad re su mies ta umies tne nia kon ta mi no va né ho

za ria de nia,
4. množ stvo po ly chló ro va ných bi fe ny lov, kto ré sa

v kon ta mi no va nom za ria de ní na chá dza,
5. dá tum a spô sob na kla da nia s kon ta mi no va ným

za ria de ním ale bo jeho pre mies tne nia, kto ré už
bolo vy ko na né ale bo sa má vy ko na�,

c) ozna či� usta no ve ným spô so bom vstup do prie sto ru,
v kto rom je kon ta mi no va né za ria de nie umies tne né.

(2) Dr ži te¾ kon ta mi no va né ho za ria de nia, v kto rom sa
na chá dza kva pa li na s ob sa hom po ly chló ro va ných bi fe -
ny lov od 0,005 do 0,05 per cen ta hmot nos ti, je po vin ný
a) ozná mi� mi nis ter stvom po ve re nej or ga ni zá cii drž bu

toh to za ria de nia v le ho te jed né ho me sia ca od jeho
na do bud nu tia; v ozná me ní uve die svo je meno
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a priez vis ko, ad re su a opis za ria de nia ob sa hu jú ce ho 
po ly chló ro va né bi fe ny ly,

b) ozna či� ta ké to za ria de nie usta no ve ným spô so bom,
c) ta ké to za ria de nie de kon ta mi no va� ale bo zneš kod ni�

po stu pom pod ¾a od se ku 11.

(3) Na zá kla de ozná me ní pod ¾a od se kov 1 a 2 mi nis -
ter stvo pros tred níc tvom po ve re nej or ga ni zá cie ve die
a prie bež ne ak tu a li zu je zoz nam kon ta mi no va ných za -
ria de ní; zoz nam ob sa hu je ok rem ozná me ných úda jov
aj dá tum do ru če nia ozná me nia. Po ve re ná or ga ni zá cia
je po vin ná do jed né ho me sia ca od do ru če nia ozná me -
nia pod ¾a od se ku 1 ale bo 2 za sla� dr ži te ¾o vi kon ta mi no -
va né ho za ria de nia po tvr de nie o za pí sa ní do zo zna mu;
ak je kon ta mi no va né za ria de nie sú čas �ou elek tri zač nej 
sús ta vy ale bo od ber né ho elek tric ké ho za ria de nia,50a)
po ve re ná or ga ni zá cia za šle kó piu po tvr de nia aj Štát nej
ener ge tic kej in špek cii.50b)

(4) Po ly chló ro va né bi fe ny ly a kon ta mi no va né za ria de -
nia je pot reb né de kon ta mi no va� ale bo zneš kod ni� a  po -
užité po ly chló ro va né bi fe ny ly je pot reb né zneš kod ni� čo
naj skôr. Kon ta mi no va né za ria de nia uve de né v od se ku 1 
mu sia by� de kon ta mi no va né ale bo zneš kod ne né naj ne -
skôr do 31. de cem bra 2010. De kon ta mi ná ciu ale bo
zneš kod ne nie je po vin ný za bez pe či� dr ži te¾ po ly chló ro -
va ných bi fe ny lov, a to iba v za ria de niach, kto ré majú na
túto čin nos� vy da ný sú hlas pod ¾a § 7, ak sa de kon ta mi -
ná cia ale bo zneš kod ne nie ne vy ko ná va v za ria de ní
opráv ne nom na ta kú to čin nos� a na chá dza jú com sa
v nie ktorom z člen ských štá tov Eu róp skej únie.

(5) Pri na kla da ní s po ly chló ro va ný mi bi fe nyl mi,  po -
užitými po ly chló ro va ný mi bi fe nyl mi a kon ta mi no va ný -
mi za ria de nia mi sa do ich odo vzda nia do za ria de nia na
zneš kod ňo va nie od pa dov po stu pu je tak, aby sa za me -
dzi lo ri zi ku vzni ku po žia ru, naj mä aby sa za me dzil ich
styk s hor ¾a vi na mi.

(6) Ak sú kon ta mi no va né za ria de nia ok rem za ria de ní
uve de ných v od se ku 1 sú čas �ou iné ho za ria de nia, kto ré
je hlav ným za ria de ním, je dr ži te¾ hlav né ho za ria de nia
po vin ný v čase vy ra de nia z čin nos ti, re cyk lá cie ale bo
zneš kod ňo va nia hlav né ho za ria de nia od strá ni� z neho
kon ta mi no va né za ria de nia a oso bit ne ich zhro maž di�.

(7) Po u ži té po ly chló ro va né bi fe ny ly a kon ta mi no va né 
za ria de nia mož no zneš kod ňo va� iba čin nos �a mi pod ¾a
po lo žiek D8, D9, D10 a D15 uve dených v prí lo he č. 3.
Kon ta mi no va né za ria de nia, kto ré ne mô žu by� de kon ta -
mi no va né, mož no zneš kod ňo va� aj čin nos �ou pod ¾a
 položky D12 uve de nej v prí lo he č. 3, ak sa vy ko ná va
v bez peč ných hl bo kých pod zem ných skla doch na chá -
dza jú cich sa v su chých hor ni no vých ma sí voch.

(8) Na zneš kod ňo va nie po u ži tých po ly chló ro va ných
bi fe ny lov ale bo kon ta mi no va ných za ria de ní spa ¾o va -
ním sa vz�a hu je oso bit ný pred pis.2) Iné spô so by  zne -
škodnenia mož no po u ži�, len ak je za bez pe če ná as poň
taká úro veň ochra ny ži vot né ho pros tre dia ako pri spa -
¾o va ní a ak sa po u ži je tech no ló gia zod po ve da jú ca úrov -
ni naj lep šej do stup nej tech no ló gie.

(9) Údrž bu trans for má to rov s ob sa hom  polychló -
rovaných bi fe ny lov mož no vy ko ná va� len do ich
 dekontaminácie, vy ra de nia z čin nos ti ale bo zneš kod -
ne nia v sú la de s tým to zá ko nom, a to len ak je za bez pe -

če né, že trans for má to ry sú v pre vádz ky schop nom
 stave, ne pre sa ku jú, a ak cie ¾om ich údrž by je za bez pe -
če nie sú la du po ly chló ro va ných bi fe ny lov v nich ob siah -
nu tých so slo ven ský mi tech nic ký mi nor ma mi a po žia -
dav ka mi tý ka jú ci mi sa die lek tric kej kva li ty.

(10) Trans for má to ry s ob sa hom po ly chló ro va ných
bi fe ny lov väč ším ako 0,05 per cen ta hmot nos ti mož no
de kon ta mi no va�, ak
a) cie ¾om de kon ta mi ná cie je zní že nie ob sa hu po ly chló -

ro va ných bi fe ny lov na 0,005 per cen ta hmot nos ti
a me nej; ak to nie je mož né, zní že nie ob sa hu musí
by� me nej ako 0,05 per cen ta hmot nos ti,

b) ná hrad ná kva pa li na ne ob sa hu je po ly chló ro va né bi -
fe ny ly a vy ka zu je vý raz ne men šie ri zi ká,

c) vý me na kva pa li ny ne zne mož ní ná sled né zneš kod ne -
nie po u ži tých po ly chló ro va ných bi fe ny lov,

d) údaj o ob sa hu po ly chló ro va ných bi fe ny lov, na chá dza -
jú ci sa na trans for má to re, bude bez od klad ne po jeho
de kon ta mi ná cii vy me ne ný za usta no ve né ozna če nie.

(11) Trans for má to ry s ob sa hom po ly chló ro va ných
bi fe ny lov od 0,005 do 0,05 per cen ta hmot nos ti mož no
de kon ta mi no va� v sú la de s pod mien ka mi od se ku 10
písm. b) až d); ak ne dô jde k de kon ta mi ná cii, je dr ži te¾
tých to trans for má to rov po vin ný za bez pe či� ich  zne -
škodnenie po skon če ní ich ži vot nos ti.

(12) Usta no ve nia toh to zá ko na o de kon ta mi ná cii
kon ta mi no va ných za ria de ní sa vz�a hu jú aj na za ria de -
nia, kto ré síce ne ob sa hu jú po ly chló ro va né bi fe ny ly, ale
pat ria k typu za ria de ní, kto ré po ly chló ro va né bi fe ny ly
ob sa ho va� môžu; na ich dr ži te ¾ov sa vz�a hu jú po vin -
nos ti dr ži te ¾ov kon ta mi no va ných za ria de ní tý ka jú ce sa
de kon ta mi ná cie ale bo zneš kod ne nia po skon če ní ich
ži vot nos ti.

(13) Dr ži te¾ po ly chló ro va ných bi fe ny lov je po vin ný
umož ni� or gá nu štát nej sprá vy od pa do vé ho hos po dár -
stva ale bo ním po ve re nej oso be vy ko na� mo ni to ro va nie
množ stva po ly chló ro va ných bi fe ny lov, kto ré ozná mil
mi nis ter stvu pod ¾a od se ku 1 ale bo 2; usta no ve nia § 73
ods. 3 a 4 pla tia rov na ko.

§ 40b

Na kla da nie s od pad mi z vý ro by oxi du ti ta ni či té ho

(1) Zneš kod ňo va ním od pa du z vý ro by oxi du ti ta ni či -
té ho je jeho zber vrá ta ne trie de nia, pre pra va, zneš kod -
ňo va nie čin nos �ou pod ¾a po lo žky D15, uk la da ním na
sklád ku od pa dov na po vrchu zeme ale bo pod po vrchom 
zeme pod ¾a po lo žky D1 ale bo vstre ko va ním do pôdy
pod ¾a po lo žky D3 uve de ných v prí lohe č. 3, ako aj úpra -
va vrá ta ne úpra vy pot reb nej na jeho opä tov né vy u ži tie,
zhod no co va nie a re cyk lá ciu.

(2) Zne čis �o va ním ži vot né ho pros tre dia od pa dom
z vý ro by oxi du ti ta ni či té ho je pria me ale bo ne pria me
vy púš �a nie zvyš kov z pro ce su vý ro by oxi du ti ta ni či té ho 
do ži vot né ho pros tre dia, kto ré ho ná sled ky pred sta vu jú
ne bez pe čen stvo pre zdra vie ¾udí, po ško dzu jú prí ro -
du, prí rod né pros tre die a eko sys té my, oso bit ne chrá -
ne né čas ti prí ro dy a krajiny60) ale bo brá nia uží va niu ži -
vot né ho pros tre dia ale bo jeho zlo žiek v sú la de
s oso bit ný mi pred pis mi.50c)
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(3) Ten, kto vy ko ná va zneš kod ňo va nie od pa du z vý -
ro by oxi du ti ta ni či té ho čin nos �ou pod ¾a po lo žky D15,
uk la da ním na sklád ku od pa dov na po vrchu zeme ale bo 
pod po vrchom zeme pod ¾a po lo žky D1 ale bo vstre ko va -
ním do pôdy pod ¾a po lo žky D3 uve de ných v prí lohe č. 3,
je po vin ný
a) do dr žia va� usta no ve né li mi ty akút nej to xi ci ty,
b) vy ko ná va� pe rio dic ké mo ni to ro va nie toh to od pa du

a pros tre dia, do kto ré ho sa od pad vy púš �a, ukla dá
ale bo vstre ku je,

c) po čí na� si pri svo jej čin nos ti tak, aby ne do šlo k po ru -
še niu pod mie nok vy da nia sú hla su usta no ve ných
v § 7 ods. 6 písm. c).

(4) Pri zneš kod ňo va ní od pa du z vý ro by oxi du ti ta ni či -
té ho čin nos �ou pod ¾a po lo žky D15, uk la da ním na sklád -
ku od pa dov pod ¾a po lo žky D1 ale bo vstre ko va ním do
pôdy pod ¾a po lo žky D3 uve de ných v prí lohe č. 3 vy ko ná -
va or gán štát nej sprá vy od pa do vé ho hos po dár stva ale bo 
ním po ve re ná oso ba pe rio dic ké mo ni to ro va nie toh to od -
pa du, ako aj pros tre dia, do kto ré ho sa od pad vy púš �a,
ukla dá ale bo vstre ku je; usta no ve nia § 73 ods. 3 a 4 pla -
tia rov na ko.

(5) Za ria de nie na vý ro bu oxi du ti ta ni či té ho mož no
pre vádz ko va�, len ak spĺ ňa po žia dav ky naj lep šej do -
stup nej tech no ló gie s po u ži tím ma te riá lov, kto ré sú
naj me nej škod li vé pre ži vot né pros tre die, a ne spô so bu -
je zne čis �o va nie ži vot né ho pros tre dia od pa dom z vý ro -
by oxi du ti ta ni či té ho.

§ 40c

Sta veb né od pa dy a od pa dy z de mo lá cií

(1) Sta veb né od pa dy a od pa dy z de mo lá cií sú od pa dy,
kto ré vzni ka jú v dô sled ku usku toč ňo va nia sta veb ných
prác,50d) za bez pe čo va cích prác,50e) ako aj prác vy ko ná va -
ných pri údrž be stavieb50f) (udr žia va cie prá ce), pri úpra ve
(re kon štruk cii) stavieb50g) ale bo od stra ňo va ní (de mo lá cii)
stavieb50h) (ïa lej len „sta veb né a de mo lač né prá ce“).

(2) Dr ži te¾ sta veb ných od pa dov a od pa dov z de mo lá -
cií je po vin ný ich trie di� pod ¾a dru hov [§ 19 ods. 1
písm. b) a c)], ak ich cel ko vé množ stvo z usku toč ňo va -
nia sta veb ných a de mo lač ných prác na jed nej stav be
ale bo sú bo re sta vieb, kto ré spo lu bez pros tred ne sú vi -
sia, pre siah ne sú hrnné množ stvo 200 ton za rok, a za -
bez pe či� ich ma te riá lo vé zhod no te nie.

(3) Po vin nos� pod ¾a od se ku 2 ne pla tí, ak v do stup -
nos ti 50 km po ko mu ni ká ciách od mies ta usku toč ňo -
va nia sta veb ných a de mo lač ných prác nie je pre vádz -
ko va né za ria de nie na ma te riá lo vé zhod no co va nie
sta veb ných od pa dov ale bo od pa dov z de mo lá cií.

(4) Ten, kto vy ko ná va vý stav bu, údrž bu, re kon štruk -
ciu ale bo de mo lá ciu ko mu ni ká cie, je po vin ný sta veb né
od pa dy vzni ka jú ce pri tej to čin nos ti a od pa dy z de mo lá -
cií ma te riá lo vo zhod no ti� pri vý stav be, re kon štruk cii
ale bo údrž be ko mu ni ká cií.“.

Po znám ky pod čia rou k od ka zom 50a až 50h zne jú:
„

50a
) § 13 písm. c) a g) zá ko na č. 70/1998 Z. z. o ener ge ti ke

a o zme ne zá ko na č. 455/1991 Zb. o živ nos ten skom
pod ni ka ní (živ nos ten ský zá kon) v zne ní ne skor ších pred pi sov.

50b
) § 39 zá ko na č. 70/1998 Z. z. v zne ní zá ko na č. 276/2001 Z. z.

50c
) Na prí klad zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky

č. 272/1994 Z. z., zá kon č. 184/2002 Z. z., zá kon
č. 478/2002 Z. z., zá kon č. 543/2002 Z. z.

50d
) § 43g zá ko na č. 50/1976 Zb.

50e
) § 94 zá ko na č. 50/1976 Zb.

50f
) § 86 zá ko na č. 50/1976 Zb.

50g
) Na prí klad § 87 zá ko na č. 50/1976 Zb.

50h
) § 88 až 93 zá ko na č. 50/1976 Zb.“.

69. V § 41 ods. 11 sa za slo va mi „ako aj“ vy púš �a jú
slo vá „vý rob ca a“.

70. V § 41 ods. 13 a 14 sa slo vá „do dvad sia te ho dňa“
na hrá dza jú slo va mi „do tri dsia te ho dňa“.

71. V § 41 ods. 15 sa za slo vá „sa v Re cyk lač nom fon -
de“ vkla da jú slo vá „do 30 dní od za ča tia vý ro by ale bo
do vo zu ba té rií, aku mu lá to rov ale bo za ria de ní, za kto ré
sú po vin ní pla ti� prí spe vok, ohlá si� Re cyk lač né mu fon -
du zme ny v úda joch pot reb ných na re gis trá ciu do
30 dní od vzni ku zme ny“.

72. V § 41 ods. 16 sa slo vá „od se ku 3, od se koch 5
až 7“ na hrá dza jú slo va mi „od se koch 3 až 6“.

73. V § 41 ods. 17 sa za slo vom „aj“ vy púš �a jú slo vá
„vý rob ca a“. Sú čas ne sa vy púš �a jú slo vá „s vý nim kou
ka te gó rií za ria de ní uve de ných v prí lo he č. 8,“.

74. V § 41 ods. 18 sa vy púš �a jú slo vá „s vý nim kou ka -
te gó rií za ria de ní uve de ných v prí lo he č. 8,“.

75. V § 42 ods. 8 sa za slo vá „hyd ra u lic kých ole jov“
vkla dá čiar ka a slo vá „ako aj do voz ca za ria de ní, v kto -
rých sa tie to ole je na chá dza jú,“.

76. V § 42 od sek 11 znie:
„(11) Vý rob ca a do voz ca sú po vin ní za re gis tro va� sa

v Re cyk lač nom fon de do 30 dní od za ča tia vý ro by ale bo
do vo zu ole jov ale bo za ria de ní, za kto ré sú po vin ní pla ti� 
prí spe vok, ohlá si� Re cyk lač né mu fon du zme ny v úda -
joch pot reb ných na re gis trá ciu a umož ni� or gá nom štát -
ne ho do zo ru v od pa do vom hos po dár stve (§ 73) kon tro lu
ich re gis trá cie v Re cyk lač nom fon de, kon tro lu správ nos -
ti vý po čtu prí spev ku a kon tro lu jeho pla te nia.“.

77. V § 43 od sek 4 znie:
„(4) Vý rob ca a do voz ca sú po vin ní za re gis tro va� sa

v Re cyk lač nom fon de do 30 dní od za ča tia vý ro by ale bo
do vo zu pne u ma tík, za kto ré sú po vin ní pla ti� prí spe -
vok, ohlá si� Re cyk lač né mu fon du zme ny v úda joch  po -
trebných na re gis trá ciu a umož ni� or gá nom štát ne ho
do zo ru v od pa do vom hos po dár stve (§ 73) kon tro lu ich
re gis trá cie v Re cyk lač nom fon de, kon tro lu správ nos ti
vý po čtu prí spev ku a kon tro lu jeho pla te nia.“.

78. V § 44 od sek 5 znie:
„(5) Vý rob ca a do voz ca sú po vin ní za re gis tro va� sa

v Re cyk lač nom fon de do 30 dní od za ča tia vý ro by ale bo
do vo zu ma te riá lov ale bo vý rob kov uve de ných v od se -
ku 1, za kto ré sú po vin ní pla ti� prí spe vok, ohlá si� Re -
cyk lač né mu fon du zme ny v úda joch pot reb ných na
 registráciu a umož ni� or gá nom štát ne ho do zo ru v od -
pa do vom hos po dár stve (§ 73) kon tro lu ich re gis trá cie
v Re cyk lač nom fon de, kon tro lu správ nos ti vý po čtu prí -
spev ku a kon tro lu jeho pla te nia.“.
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79. V § 44a od sek 4 znie:
„(4) Vý rob ca a do voz ca sú po vin ní za re gis tro va� sa

v Re cyk lač nom fon de do 30 dní od za ča tia vý ro by ale bo
do vo zu oba lov ale bo vý rob kov uve de ných v od se ku 1,
za kto ré sú po vin ní pla ti� prí spe vok, ohlá si� Re cyk lač -
né mu fon du zme ny v úda joch pot reb ných na re gis trá -
ciu a umož ni� or gá nom štát ne ho do zo ru v od pa do vom
hos po dár stve (§ 73) kon tro lu ich re gis trá cie v Re cyk lač -
nom fon de, kon tro lu správ nos ti vý po čtu prí spev ku
a kon tro lu jeho pla te nia.“.

80. V § 45 od sek 4 znie:
„(4) Vý rob ca a do voz ca sú po vin ní za re gis tro va� sa

v Re cyk lač nom fon de do 30 dní od za ča tia vý ro by ale bo
do vo zu vý rob kov uve de ných v od se ku 1, za kto ré sú po -
vin ní pla ti� prí spe vok, ohlá si� Re cyk lač né mu fon du
zme ny v úda joch pot reb ných na re gis trá ciu a umož ni�
or gá nom štát ne ho do zo ru v od pa do vom hos po dár stve
(§ 73) kon tro lu ich re gis trá cie v Re cyk lač nom fon de,
kon tro lu správ nos ti vý po čtu prí spev ku a kon tro lu jeho
pla te nia.“.

81. V § 45 ods. 5 a 6 sa slo vá „vý rob kov spot reb nej
elek tro ni ky“ na hrá dza jú slo va mi „elek tric kých a elek -
tro nic kých za ria de ní“.

82. V § 46 ods. 2 sa v dru hej vete na kon ci bod ka na -
hrá dza bod ko čiar kou a pri pá ja jú sa tie to slo vá: „prie -
my sel ným po u ži tím sa ro zu mie ich pev né za pra co va nie
do iné ho cha rak te ro vo od liš né ho vý rob ku, kto ré ho sa
stá va jú ne od de li te¾ nou sú čas �ou, ich za bu do va nie do
kon štruk cie ale bo ich po u ži tie ako kom po nen tov ale bo
diel cov ur če ných na mon táž ale bo skla da nie iných vý -
rob kov.“.

83. V § 46 od sek 5 znie:
„(5) Vý rob ca a do voz ca sú po vin ní za re gis tro va� sa

v Re cyk lač nom fon de do 30 dní od za ča tia vý ro by ale bo
do vo zu vý rob kov uve de ných v od se koch 1 a 2, za kto ré
sú po vin ní pla ti� prí spe vok, ohlá si� Re cyk lač né mu fon -
du zme ny v úda joch pot reb ných na re gis trá ciu a umož -
ni� or gá nom štát ne ho do zo ru v od pa do vom hos po dár -
stve (§ 73) kon tro lu ich re gis trá cie v Re cyk lač nom
fon de, kon tro lu správ nos ti vý po čtu prí spev ku a kon -
tro lu jeho pla te nia.“.

84. V nad pi se pod § 47 a v § 47 sa slo vo „žia riv ka“ vo
všet kých tva roch na hrá dza slo va mi „sve tel ný zdroj“
v prí sluš nom tva re.

85. V § 47 od sek 4 znie:
„(4) Vý rob ca a do voz ca sú po vin ní za re gis tro va� sa

v Re cyk lač nom fon de do 30 dní od za ča tia vý ro by ale bo
do vo zu sve tel ných zdro jov s ob sa hom or tu ti, ohlá si�
Re cyk lač né mu fon du zme ny v úda joch pot reb ných na
re gis trá ciu a umož ni� or gá nom štát ne ho do zo ru v od -
pa do vom hos po dár stve (§ 73) kon tro lu ich re gis trá cie
v Re cyk lač nom fon de, kon tro lu správ nos ti vý po čtu prí -
spev ku a kon tro lu jeho pla te nia.“.

86. § 47 sa do pĺ ňa od se kom 7, kto rý znie:
„(7) Dr ži te¾ sve tel né ho zdro ja s ob sa hom or tu ti je po -

vin ný odo vzda� ho na zhod no te nie ale bo zneš kod ne nie
len dr ži te ¾o vi auto ri zá cie [§ 8 ods. 3 písm. d)].“.

87. V § 48 ods. 1 sa vy púš �a po sled ná veta.

88. V § 48 od sek 7 znie:
„(7) Vý rob ca a do voz ca sú po vin ní za re gis tro va� sa

v Re cyk lač nom fon de do 30 dní od za ča tia vý ro by ale bo
do vo zu pa pie ra, le pen ky, skla ale bo vý rob kov, za kto ré
sú po vin ní pla ti� prí spe vok, ohlá si� Re cyk lač né mu fon -
du zme ny v úda joch pot reb ných na re gis trá ciu a umož -
ni� or gá nom štát ne ho do zo ru v od pa do vom hos po dár -
stve (§ 73) kon tro lu ich re gis trá cie v Re cyk lač nom
fon de, kon tro lu správ nos ti vý po čtu prí spev ku a kon -
tro lu jeho pla te nia.“.

89. Nad pis šies tej čas ti znie „STA RÉ VO ZID LÁ“.

90. V § 49 ods. 1 sa za slo vo „vo zi diel“ vkla dá čiar ka
a slo vá „na na kla da nie s nimi a na na kla da nie s od pad -
mi zo spra co va nia sta rých vo zi diel“.

91. V § 49 sa za od sek 1 vkla da jú nové od se ky 2 až 4,
kto ré zne jú:

„(2) Táto čas� zá ko na sa vz�a hu je na vo zid lá a na sta -
ré vo zid lá vrá ta ne ich čas tí a ma te riá lov bez oh¾a du na
to, aká údrž ba a aké op ra vy sa vy ko ná va li na vo zid le
po čas jeho po u ží va nia, ako aj bez oh¾a du na to, či je vy -
ba ve né čas �a mi, kto ré do dal vý rob ca vo zid la, ale bo iný -
mi čas �a mi, kto rých po u ži tie ako ná hrad ných sú čias -
tok je v sú la de s pred pis mi na údrž bu ale bo op ra vu
mo to ro vých vo zi diel.

 (3) Na troj ko le so vé mo to ro vé vo zid lá ka te gó rie L2
53a)

sa ne vz�a hu jú usta no ve nia § 50, § 52 ods. 1 písm. l)
a n), § 52 ods. 2 a 3 a § 52a ods. 1 písm. e).

 (4) Vo zid lom na úče ly toh to zá ko na je mo to ro vé
vozidlo54) ka te gó rie M1 ale bo N1,55) ako aj troj ko le so vé
mo to ro vé vo zid lo ka te gó rie L2.“.

Do te raj šie od se ky 2 až 5 sa ozna ču jú ako od se ky 5
až 8.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 53a znie:
„

53a
) § 130 ods. 1 zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky

č. 315/1996 Z. z.“.

92. V § 49 ods. 5 sa slo vá „mo to ro vé vozidlo54) ka te gó -
rie M1 a N1,55)“ v pr vej vete a slo vá „mo to ro vé vo zid lo ka -
te gó rie M1 a N1“ v dru hej vete na hrá dza jú slo vom „vo -
zid lo“.

93. V § 49 od sek 7 znie:
„(7) Spra co va nie sta rých vo zi diel je aká ko¾ vek čin -

nos� na sle du jú ca po tom, ako bolo sta ré vo zid lo odo -
vzda né spra co va te ¾o vi sta rých vo zi diel na od strá ne nie
zne čis te nia, ro zo bra tie, roz de le nie, zo šro to va nie, prí -
pra vu na zhod no te nie ale bo zneš kod ne nie od pa dov zo
šro to va cie ho za ria de nia vrá ta ne iných čin nos tí vy ko -
ná va ných na účely zhod no te nia ale bo zneš kod ne nia
sta rých vo zi diel ale bo ich čas tí.“.

94. § 49 sa do pĺ ňa od sek mi 9 až 14, kto ré zne jú:
„(9) Sta ré vo zid lo je od pa dom, ak ho jeho dr ži te¾ ne -

pre vie dol na iné ho na úče ly jeho vy u ži tia ako mo to ro vé -
ho vo zid la ale bo ak si ho jeho dr ži te¾ ne chce po ne cha�.
Sta ré vo zid lo je od pa dom, aj ak to v roz hod nu tí pod ¾a
§ 51 ods. 5 určí ob vod ný úrad ži vot né ho pros tre dia.

Strana 166 Zbierka zákonov č. 24/2004 Čiastka 11



(10) Pre ven cia sú opat re nia sme ru jú ce k zní že niu
množ stva a škod li vos ti sta rých vo zi diel a ma te riá lov
a lá tok v nich ob siah nu tých pre ži vot né pros tre die.

(11) Zber sta rých vo zi diel je ich zhro maž ïo va nie pred 
odo vzda ním na spra co va nie spra co va te ¾o vi sta rých vo -
zi diel.

(12) Opä tov né po u ži tie čas tí sta rých vo zi diel je čin -
nos�, pri kto rej sa čas ti sta rých vo zi diel po u ži jú na rov -
na ký účel, na aký boli vy ro be né, v sú la de s oso bit ným
pred pi som.61)

(13) Re cyk lá cia sta rých vo zi diel je opä tov né spra co -
va nie od pa dov zo spra co va nia sta rých vo zi diel ale bo ich 
čas tí vo vý rob nom pro ce se na pô vod ný účel ale bo na iné 
úče ly ok rem ener ge tic ké ho zhod no te nia.

(14) Šro to va cie za ria de nie je za ria de nie, kto ré sa po -
u ží va na roz kús ko va nie ale bo roz dr ve nie sta rých vo zi -
diel na čas ti ale bo frag men ty vrá ta ne zís ka va nia ko vo -
vé ho šro tu vhod né ho na opä tov né po u ži tie.“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 61 znie:
„

61
) § 9 ods. 4 zá ko na č. 264/1999 Z. z. v zne ní zá ko na

č. 436/2001 Z. z.“.

95. § 50 vrá ta ne nad pi su znie:

„§ 50

Po vin nos ti vý rob cu vo zi diel a do voz cu vo zi diel

(1) Vý rob ca vo zi diel je pri vý ro be vo zi diel po vin ný po -
u ží va� také ma te riá ly, čas ti vo zi diel a kon štrukč né prv -
ky, kto ré umož nia bez ne priaz ni vé ho vply vu na ich kva -
li tu a bez peč nos� opä tov né po u ži tie čas tí sta rých
vo zi diel a zhod no te nie od pa dov zo spra co va nia sta rých
vo zi diel vrá ta ne re cyk lá cie sta rých vo zi diel; po dro b -
nos ti o ter mí noch a li mi toch usta no ví na ria de nie vlá dy
Slo ven skej re pub li ky.

(2) Ten, kto vo zid lá v rám ci svo jej pod ni ka te¾ skej čin -
nos ti do vá ža (ïa lej len „do voz ca vo zi diel“), je po vin ný
do vá ža� a uvá dza� na trh len také vo zid lá, čas ti vo zi diel
a kon štrukč né prv ky do nich, kto ré umož nia pri ich
spra co va ní spra co va te¾ mi sta rých vo zi diel za bez pe či�
opä tov né po u ži tie čas tí sta rých vo zi diel a zhod no te nie
od pa dov zo spra co va nia sta rých vo zi diel vrá ta ne re cyk -
lá cie sta rých vo zi diel v ter mí noch a li mi toch usta no ve -
ných pod ¾a od se ku 1.

(3) Vý rob ca vo zi diel, vý rob ca ma te riá lov po u ží va -
ných vo vo zid lách, vý rob ca čas tí vo zi diel a vý rob ca vy -
ba ve nia po u ží va né ho vo vo zid lách sú na u¾ah če nie
iden ti fi ká cie tých to ma te riá lov, čas tí a vy ba ve nia vhod -
ných na ich opä tov né po u ží va nie ale bo zhod no te nie po -
vin ní po u ží va� usta no ve né kó do va nie [§ 68 ods. 3
písm. t)].

(4) Vý rob ca vo zi diel a do voz ca vo zi diel sú po vin ní do
šies tich me sia cov po uve de ní ním vy rá ba né ho typu vo -
zid la ale bo ním do vá ža né ho vo zid la na trh za bez pe či�
dos ta toč né in for má cie o ro zo be ra ní toh to typu vo zid la;
in for má cie mu sia umož ni� iden ti fi ká ciu jed not li vých
čas tí vo zi diel a ma te riá lov, umies tne nie všet kých ne -
bez peč ných lá tok vo vo zid le, od strá ne nie všet kých kva -
pa lín z vo zid la a ro zo bra tie vo zid la tak, aby bolo mož né
pri spra co va ní sta rých vo zi diel po stu po va� v sú la de

s tým to zá ko nom. Tie to in for má cie je vý rob ca vo zi diel
ale bo do voz ca vo zi diel po vinný pos kyt nú� spra co va te -
¾o vi sta rých vo zi diel bez od klad ne po tom, ako o ne spra -
co va te¾ sta rých vo zi diel po uve de nom ter mí ne po žia da.

(5) Vý rob ca čas tí vo zi diel je po vin ný pros tred níc tvom 
vý rob cu vo zi diel ale bo do voz cu vo zi diel bez od klad ne
pos kyt nú� spra co va te ¾o vi sta rých vo zi diel na jeho po -
žia da nie in for má cie o ro zo be ra ní čas tí sta rých vo zi diel,
a ak sú vhod né na opä tov né po u ži tie, aj in for má cie
o tes to va ní vo zi diel, ale bo ak sa sta nú od pad mi, aj in -
for má cie o ich zhod no co va ní ale bo zneš kod ňo va ní.

(6) Vý rob ca vo zi diel ale bo do voz ca vo zi diel je po vin ný
pros tred níc tvom pro pa gač nej li te ra tú ry po u ží va nej na
mar ke ting pra vi del ne, naj me nej je den krát za rok, zve -
rej ňo va� in for má cie o
a) ná vr hu vo zi diel a ich čas tí z h¾a di ska mož nos ti ich

zhod no co va nia, ak sa sta nú od pad mi, vrá ta ne ich
re cyk lo va te¾ nos ti,

b) roz vo ji a op ti ma li zá cii mož nos tí a spô so bov opä tov -
né ho po u ži tia a zhod no co va nia od pa dov vzni ka jú -
cich pri spra co va ní sta rých vo zi diel vrá ta ne re cyk lá -
cie sta rých vo zi diel,

c) pok ro ku, kto rý sa do siahol v sú vis los ti so zvy šo va -
ním zhod no co va nia od pa dov vzni ka jú cich pri spra -
co va ní sta rých vo zi diel vrá ta ne re cyk lá cie sta rých
vo zi diel s cie ¾om zni žo va nia množ stva od pa dov ur če -
né ho na zneš kod ne nie.

(7) Vý rob ca ma te riá lov po u ží va ných vo vo zid lách, vý -
rob ca čas tí vo zi diel a vý rob ca vy ba ve nia po u ží va né ho
vo vo zid lách sú po vin ní pos kyt nú� vý rob co vi vo zi diel
a do voz co vi vo zi diel na ich po žia da nie pot reb nú sú čin -
nos� pri pl ne ní po vin nos tí pod ¾a od se kov 1, 2, 4 a 6.
Spra co va te lia sta rých vo zi diel a pre vádz ko va te lia za -
ria de ní na zhod no co va nie od pa dov ale bo za ria de ní na
zneš kod ňo va nie od pa dov po chá dza jú cich zo spra co va -
nia sta rých vo zi diel sú po vin ní rov na ko pos kyt nú� vý -
rob co vi vo zi diel a do voz co vi vo zi diel sú čin nos� pri pl ne -
ní po vin nos tí pod ¾a od se ku 6.

(8) Usta no ve nia mi od se kov 4 až 7 nie je dotk nu tá
ochra na úda jov pod ¾a oso bit ných pred pi sov.13)

(9) Usta no ve nia od se kov 1 a 2 sa ne po u ži jú, ak pred -
me tom vý ro by ale bo do vo zu sú špe ciál ne auto mo bi -
ly.62)“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 62 znie:
„

62
) § 130 ods. 1 zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky

č. 315/1996 Z. z.“.

96. V § 51 od se ky 1 a 2 zne jú:
„(1) Ak sa u dr ži te ¾a sta ré ho vo zid la na chá dza sta ré

vo zid lo, kto ré je od pa dom, ten to dr ži te¾ je po vin ný bez -
od klad ne za bez pe či� odo vzda nie sta ré ho vo zid la oso be
vy ko ná va jú cej zber sta rých vo zi diel pod ¾a § 52a ale bo
spra co va te ¾o vi sta rých vo zi diel.

 (2) Ak dr ži te¾ sta ré ho vo zid la ne pre vie dol toto vo zid -
lo na iné ho na úče ly jeho vy u ži tia ako mo to ro vé ho vo -
zid la alebo ak si ne chce sta ré vo zid lo po ne cha�, je po -
vin ný pred lo ži� spo lu so žia dos�ou o vy ra de nie sta ré ho
vo zid la z evi den cie vo zi diel pod ¾a oso bit ných pred pi sov
ok res né mu do prav né mu in špek to rá tu po tvr de nie
o pre vza tí sta ré ho vo zid la vy sta ve né spra co va te ¾om
toh to sta ré ho vo zid la ale bo oso bou opráv ne nou na
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spra co va nie sta rých vo zi diel v inom člen skom štá te Eu -
róp skej únie; v tom prí pa de dr ži te¾ sta ré ho vo zid la spo -
lu s po tvr de ním pred lo ží aj jeho úrad ne ove re ný pre -
klad.“.

 97. V § 51 ods. 3 písm. a) sa slo vá „pri vy ra de ní“ na -
hrá dza jú slo va mi „spolu so žia dos�ou o vy ra de nie“.

 98. V § 51 ods. 4 sa za slo vá „ok res ným úradom“
vkla da jú slo vá „pod ¾a § 53 ods. 7“.

 99. V § 51 ods. 5 dru há veta sa na hrá dza tex tom:
„Ak ob vod ný úrad ži vot né ho pros tre dia roz hod ne
o tom, že vlast níc tvo k sta ré mu vo zid lu na do bud ne
štát, dr ži te ¾om sta ré ho vo zid la sa štát stá va dňom na -
do bud nu tia prá vo plat nos ti toh to roz hod nu tia. Ak ob -
vod ný úrad ži vot né ho pros tre dia roz hod ne inak, môže
v roz hod nu tí zá ro veň ur či�, že sta ré vo zid lo je od pa -
dom.“.

100. V § 51 ods. 8 sa na kon ci bod ka na hrá dza bod -
ko čiar kou a pripájajú sa tie to slo vá: „pri zme ne v oso be
dr ži te ¾a sta ré ho vo zid la spo lu s ozná me ním do ru čí ob -
vod né mu úra du ži vot né ho pros tre dia aj čest né vy hlá -
se nie no vé ho dr ži te ¾a sta ré ho vo zid la o tom, že si chce
vo zid lo po ne cha�. Na no vé ho dr ži te ¾a sta ré ho vo zid la
pre chá dza jú spo lu s drž bou aj po vin nos ti pod ¾a od se -
ku 3 písm. b) až d) a po vin nos ti pod ¾a toh to od se ku.“.

101. V § 52 ods. 1 pís me no i) znie:
„i) za bez pe či� úpl né spra co va nie sta ré ho vo zid la vrá -

ta ne za bez pe če nia opä tov né ho po u ži tia čas tí sta ré -
ho vo zid la a zhod no te nia od pa dov zo spra co va nia
sta rých vo zi diel, naj mä re cyk lá cie sta rých vo zi diel,
ako aj zneš kod ne nia ne vy u ži te¾ ných zvyš kov,“.

102. V § 52 ods. 1 písm. k) sa na kon ci pri pá ja jú tie to
slo vá: „ak túto po vin nos� za neho ne vy ko ná va oso ba vy -
ko ná va jú ca zber sta rých vo zi diel (§ 52a),“.

103. V § 52 sa od sek 1 do pĺ ňa pís me nom n), kto ré
znie:
„n) pri svo jej čin nos ti za bez pe či� do dr ža nie usta no ve -

ných ter mí nov a li mi tov na opä tov né po u ži tie čas tí
sta rých vo zi diel a zhod no co va nie od pa dov zo spra -
co va nia sta rých vo zi diel vrá ta ne re cyk lá cie sta rých
vo zi diel (§ 50 ods. 1).“.

104. V § 52 ods. 2 sa na kon ci bod ka na hrá dza bod -
ko čiar kou a pri pá ja jú sa tie to slo vá: „to u to po vin nos -
�ou môže po ve ri� oso bu vy ko ná va jú cu zber sta rých vo -
zi diel (§ 52a).“.

105. V § 52 od sek 3 znie:
„(3) Ná rok na vy pla te nie fi nanč né ho prí spev ku vo

výš ke 1 000 Sk má dr ži te¾ sta ré ho vo zid la, kto rý do vie -
zol ale bo inak do pra vil sta ré vo zid lo na svo je ná kla dy
a odo vzdal ho spra co va te ¾o vi sta rých vo zi diel v spra co -
va te¾ skom za ria de ní.“.

106. § 52 sa do pĺ ňa od se kom 4, kto rý znie:
„(4) Čas ti sta ré ho vo zid la ur če né na ich opä tov né po -

u ži tie nie sú od pa dom; spra co va te¾ sta rých vo zi diel je
po vin ný skla do va� ich v sú la de s usta no ve ný mi pod -
mien ka mi [§ 68 ods. 3 písm. j)].”.

107. Za § 52 sa vkla dá § 52a, kto rý vrá ta ne nad pi su
znie:

„§ 52a

Zber sta rých vo zi diel

(1) Zber sta rých vo zi diel môže vy ko ná va� práv nic ká
oso ba ale bo fy zic ká oso ba, ak
a) jej bol vy da ný sú hlas na zber sta rých vo zi diel pod ¾a

§ 7 ods. 1 písm. l),
b) zber vy ko ná va pre spra co va te ¾a sta rých vo zi diel,

s kto rým má na túto čin nos� uza tvo re nú zmlu vu,
ale bo pre svo ju pot re bu, ak je sama spra co va te ¾om
sta rých vo zi diel,

c) vy sta vu je v mene spra co va te ¾a sta rých vo zi diel po -
tvr de nie o pre vza tí sta ré ho vo zid la na spra co va nie
[§ 52 ods. 1 písm. k)],

d) zber vy ko ná va vý hrad ne na účel pre pra vy sta rých
vo zi diel na ich spra co va nie spra co va te ¾o vi sta rých
vo zi diel ok rem prí pa du, ak zber vy ko ná va sám spra -
co va te¾ sta rých vo zi diel,

e) pri zbe re ne po ža du je po pla tok ale bo inú plat bu od
osôb, od kto rých sta ré vo zid lá pre vza la,

f) sta ré vo zid lo odo vzdá naj ne skôr do 30 dní od jeho
pre vza tia spra co va te ¾o vi sta rých vo zi diel.

(2) Zber sta rých vo zi diel mož no vy ko ná va� iba v za -
ria de ní, kto ré je zria de né a pre vádz ko va né tak, aby ne -
do chá dza lo k ohroz e niu ale bo po ško de niu ži vot né ho
pros tre dia,68) ani k od cu dze niu sta rých vo zi diel ale bo
ich čas tí; na jeho pre vádz ko va nie sa ne vy ža du je sú hlas
pod ¾a § 7 ods. 1 písm. d).“.

108. V § 53 ods. 2 sa slo vá „(od sek 6)“ na hrá dza jú
slo va mi „(od sek 7)“ a slo vá „(od sek 4)“ sa na hrá dza jú
slo va mi „(od sek 6)“.

109. V § 53 sa za od sek 2 vkla dá nový od sek 3, kto rý
znie:

„(3) Ak dr ži te¾ sta ré ho vo zid la nie je zná my a ne po da -
ri lo sa ho zis ti� ani po mo cou ok res né ho do prav né ho in -
špek to rá tu, ob vod ný úrad ži vot né ho pros tre dia na
úrad nej ta bu li uve rej ní oznam o odo vzda ní sta ré ho vo -
zid la na ur če né par ko vi sko; v ozna me uve die naj mä zá -
klad né iden ti fi kač né úda je o vo zid le, dá tum odo vzda -
nia na ur če né par ko vi sko a dô sled ky po stu pu pod ¾a
od se ku 4.“.

Do te raj šie od se ky 3 až 7 sa ozna ču jú ako od se ky 4
až 8.

110. V § 53 od se ky 5 až 7 zne jú:
„(5) Ten, kto v le ho te pod ¾a od se ku 4 zis tí in for má ciu

o tom, kto je dr ži te ¾om sta ré ho vo zid la umies tne né ho
na ur če nom par ko vi sku, je po vin ný to bez od klad ne
ozná mi� správ co vi ur če né ho par ko vi ska a ob vod né mu
úra du ži vot né ho pros tre dia. Ob vod ný úrad ži vot né ho
pros tre dia upo ve do mí zis te né ho dr ži te ¾a sta ré ho vo zid -
la o od strá ne ní sta ré ho vo zid la jeho odo vzda ním na ur -
če né par ko vi sko a sú čas ne ho oboz ná mi s dô sled ka mi
ne čin nos ti pod ¾a § 51 ods. 5. Usta no ve nia § 51 ods. 5
až 7 sa po u ži jú rov na ko.

(6) Dr ži te¾ sta ré ho vo zid la zis te ný pod ¾a od se ku 5 je
po vin ný na hra di� ná kla dy spo je né s od strá ne ním toh to 
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vo zid la a s jeho ulo že ním na ur če nom par ko vi sku
tomu, kto tie to ná kla dy vy na lo žil.

(7) Ur če né par ko vi sko ur ču je ob vod ný úrad ži vot né -
ho pros tre dia na zá kla de pí som nej žia dos ti oso by, kto -
rej bol vy da ný sú hlas na zber sta rých vo zi diel ale bo na
spra co va nie sta rých vo zi diel pod ¾a § 7 ods. 1 písm. l);
ak je žia dos� o ur če nie ur če né ho par ko vi ska sú čas �ou
žia dos ti o vy da nie sú hla su na zber sta rých vo zi diel ale -
bo na spra co va nie sta rých vo zi diel, ob vod ný úrad ži vot -
né ho pros tre dia môže ur če né par ko vi sko ur či� v roz -
hod nu tí, kto rým sú hlas na zber sta rých vo zi diel ale bo
na spra co va nie sta rých vo zi diel vy dá va. Na zria de nie
a pre vádz ko va nie ur če né ho par ko vi ska pla tia rov na ko
usta no ve nia § 52a ods. 2.“.

111. V ná zve pod § 54 sa vy púš �a slo vo „mo to ro vé“.

112. V § 54 od sek 1 znie:
„(1) Vý rob ca a do voz ca vo zi diel sú po vin ní za kaž dé

mo to ro vé vo zid lo uve de né na trh za pla ti� prí spe vok do
Re cyk lač né ho fon du v sume pod ¾a § 56; vý rob ca a do -
voz ca vo zi diel v tom to prí pa de ne platia prí spev ky za iné
čas ti vo zid la, kto ré tvo ria jeho sú čas�.“.

113. V § 54 od sek 2 znie:
„(2) Prí spe vok pod ¾a od se ku 1 platí a za správ nos�

jeho vý po čtu zod po vedá vý rob ca vo zi diel a do voz ca vo -
zi diel, kto rí uvá dza jú vý rob ky uve de né v od se ku 1 na
trh, ako aj práv nic ké oso by ale bo fy zic ké oso by, kto ré
nie sú vý rob com ale bo do voz com a kto ré do ve zú vý rob -
ky uve de né v od se ku 1 na úze mie Slo ven skej re pub li ky. 
Práv nic ké oso by ale bo fy zic ké oso by, kto ré nie sú vý -
rob com ale bo do voz com a kto ré do ve zú vý rob ky pod ¾a
od se ku 1 na úze mie Slo ven skej re pub li ky, za pla tia prí -
spe vok do Re cyk lač né ho fon du naj ne skôr v deň pr vé ho
za pí sa nia do ve ze né ho mo to ro vé ho vo zid la do evi den cie
mo to ro vých vo zi diel pod ¾a oso bit ných pred pi sov.“.

114. V § 54 ods. 3 sa za slo vo „vý rob ca“ a za slo vo „do -
voz ca“ vkla dá slo vo „vo zi diel“.

115. V § 54 od sek 4 znie:
„(4) Vý rob ca a do voz ca vo zi diel pod ¾a od se ku 1 sú po -

vin ní za re gis tro va� sa v Re cyk lač nom fon de do 30 dní
od za ča tia vý ro by ale bo do vo zu vo zi diel, ohlá si� Re cyk -
lač né mu fon du úda je pot reb né na re gis trá ciu a umož -
ni� or gá nom štát ne ho do zo ru v od pa do vom hos po dár -
stve (§ 73) kon tro lu re gis trá cie v Re cyk lač nom fon de,
kon tro lu správ nos ti vý po čtu prí spev ku a kon tro lu jeho
pla te nia (§ 41 ods. 15). Po vin nos� re gis trá cie v Re cyk -
lač nom fon de (§ 41 ods. 15) sa ne tý ka práv nic kých osôb 
ale bo fy zic kých osôb, kto ré do ve zú vý rob ky pod ¾a od se -
ku 1 len pre vlast nú pot re bu.“.

116. V § 54 ods. 5 sa za slo vo „vý rob ca“ vkla dá slo vo
„vo zi diel“ a slo vo „mo to ro vých“ sa vy púš �a.

117. V § 54 od sek 6 znie:
„(6) Ten, kto vy ko ná va zber ale bo spra co va nie sta -

rých vo zi diel je po vin ný
a) vies� a ucho vá va� evi den ciu o pre vza tých a spra co -

va ných sta rých vo zid lách a ob je me od pa dov vznik -
nu tých z ich spra co va nia,

b) ohla so va� usta no ve né úda je z evi den cie štvr� roč ne
Re cyk lač né mu fon du a prí sluš né mu ob vod né mu
úra du ži vot né ho pros tre dia.“.

118. V § 55 ods. 1 písmeno e) znie:
„e) elek tric kých a elek tro nic kých za ria de ní (§ 45),“.

119. V § 55 sa v od se ku 1 písm. g) a v od se ku 2
písm. g) slo vo „žia ri viek“ na hrá dza slo va mi „sve tel ných
zdro jov“.

120. V § 55 ods. 2 písmeno e) znie:
„e) elek tric kých a elek tro nic kých za ria de ní,“.

121. V § 56 ods. 3 sa za slo vo „zhod no te nie“ vkla da jú
slo vá „ale bo za bez pe čil spra co va nie sta rých vo zi diel“.

122. V § 56 od sek 5 znie:
„(5) Re cyk lač ný fond vydá po tvr de nie o re gis trá cii

(§ 41 ods. 15) a o za pla te ní prí spev ku oso bám, kto ré sa
ne mu sia re gis tro va� v Re cyk lač nom fon de.“.

123. § 56 sa do pĺ ňa od se kom 6, kto rý znie:
„(6) Col né or gá ny oznamujú70a) mi nis ter stvu me sač -

ne, do de sia te ho dňa na sle du jú ce ho me sia ca, in for má -
cie z col nej šta tis ti ky o to va roch, na kto ré sa vz�a hu je
po vin nos� pla ti� do Re cyk lač né ho fon du.“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 70a znie:
„

70a
) § 6 ods. 3 písm. r) zá ko na č. 240/2001 Z. z. o or gá noch

štát nej sprá vy v col níc tve.“.

124. V § 58 ods. 6 písm. c) sa slo vá „31. mar ca“ na -
hrá dza jú slo va mi „31. mája“.

125. V § 61 ods. 5 sa za slo vo „za mest nan com“ vkla -
da jú slo vá „a čle nom správ nej rady a čle nom do zor nej
rady“.

126. V § 62 ods. 1 písm. a) sa v sied mom bode slo vo
„žia ri viek“ na hrá dza slo va mi „sve tel ných zdro jov“.

127. V § 62 ods. 1 sa vkla dá nové pís me no e), kto ré
znie:
„e) príj my z vrá te nia ne opráv ne ne po u ži tých ale bo za -

dr ža ných pros tried kov Re cyk lač né ho fon du (§ 64
ods. 12),“.

 Do te raj šie pís me ná e), f) a g) sa ozna ču jú ako pís me -
ná f), g) a h).

128. V § 62 od sek 2 znie:
„(2) Zdro je príj mov Re cyk lač né ho fon du uve de né

v od se ku 1 písm. a) ply nú vo výš ke 88 % do toho sek to -
ra, kto rý zod po ve dá ob las ti ich vzni ku, a vo výš ke 12 %
do vše obec né ho sek to ra. Zdro je príj mov Re cyk lač né ho
fon du uve de né v od se ku 1 písm. b), f), g) a h) ply nú do
vše obec né ho sek to ra. Zdro je príj mov pod ¾a od se ku 1
písm. c), d) a e) ply nú do toho sek to ra, kto rý zod po ve dá
ob las ti ich vzni ku.“.

129. V § 63 ods. 1 písm. b) a c) sa za slo vo „úhra du“
vkla da jú slo vá „eko no mic ky opráv ne ných“.

130. V § 63 ods. 1 písm. c) sa slo vá „ods. 6“ na hrá dza -
jú slo va mi „ods. 7“.
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131. V § 63 ods. 4 sa za slo vá „ne smú pre kro či�“ vkla -
da jú slo vá „s vý nim kou príj mov pod ¾a § 62 ods. 1
písm. g) a h)“.

132. § 63 sa do pĺ ňa od se kom 5, kto rý znie:
 „(5) Vý dav ky na sprá vu Re cyk lač né ho fon du sa vedú

na oso bit nom účte.“.

133. V § 64 ods. 4 písm. a) sa slo vá „osob né úda je žia -
da te ¾a“ na hrá dza jú slo va mi „zá klad né úda je o žia da te -
¾o vi“.

134. V § 64 ods. 7 sa za slo vo „vy zve“ vkla da jú slo vá
„naj ne skôr do 15 dní“.

135. V § 67 ods. 2 sa na kon ci pri pá ja jú tie to slo vá:
„a Štát na ener ge tic ká in špek cia (§ 72a)“.

136. V § 68 ods. 2 pís me no d) znie:
„d) ve die a ak tu a li zu je pros tred níc tvom po ve re nej or -

ga ni zá cie zoz nam kon ta mi no va ných za ria de ní
(§ 40a ods. 3),“.

137. V § 68 ods. 2 sa vy púš �a pís me no f).

Do te raj šie pís me ná g) až s) sa ozna ču jú ako pís me -
ná f) až r).

138. V § 68 ods. 2 pís me no j) znie:
„j) kon zul tu je s prí sluš ný mi or gán mi člen ských štá tov

Eu róp skej únie opat re nia pod ¾a § 73 ods. 3, ak ide
o vply vy čin nos ti vy ko ná va nej v inom štá te, a môže
po žia da� o za sta ve nie zneš kod ňo va nia od pa du z vý -
ro by oxi du ti ta ni či té ho čin nos �ou pod ¾a po lo ž -
ky D15, uk la da ním na sklád ku od pa dov pod ¾a
 položky D1 ale bo vstre ko va ním do pôdy pod ¾a
 položky D3 uve de ných v prí lo he č. 3,“.

139. V § 68 ods. 2 pís me no l) znie:
„l) ude ¾u je, pre dl žu je, mení a zru šu je auto ri zá ciu  po -

d¾a § 8 až 14 a po za sta vu je vý kon čin nos tí, na kto ré
bola ude le ná auto ri zá cia (§ 14 ods. 2),“.

140. V § 68 ods. 2 písm. n) sa za slo vá „(§ 11 ods. 3)“
vkla da jú slo vá „a skú šok opráv ne ných osôb [§ 76 ods. 3 
písm. d)]“.

141. V § 68 sa od sek 2 do pĺ ňa pís me na mi s) a t), kto ré 
zne jú:
„s) za bez pe ču je pros tred níc tvom po ve re nej or ga ni zá -

cie od bor nú prí pra vu na vý kon čin nos ti opráv ne nej
oso by (§ 76),

t) ozna mu je Eu róp skej ko mi sii prog ram Slo ven skej
re pub li ky tý ka jú ci sa po ly chló ro va ných bi fe ny lov
a kon ta mi no va ných za ria de ní a zoz nam kon ta mi -
no va ných za ria de ní pod ¾a § 40a ods. 3.“.

142. V § 68 ods. 3 písm. a) sa za slo vo „od pa du“ vkla -
dá čiar ka a slo vá „prog ra mu dr ži te ¾a po ly chló ro va ných
bi fe ny lov“.

143. V § 68 ods. 3 písm. j) sa slo vá „ur če né par ko vi ská“ 
na hrá dza jú slo va mi „za ria de nie na zber sta rých vo zi diel“.

144. V § 68 ods. 3 písm. m) sa na kon ci pri pá ja jú slo -
vá „zoz nam vý rob kov, ma te riá lov a za ria de ní, za kto ré
sa pla tí prí spe vok do Re cyk lač né ho fon du, a po dro b -

nos ti o ob sa hu žia dos ti o pos kyt nu tie pros tried kov
z Re cyk lač né ho fon du,“.

145. V § 68 ods. 3 písm. n) sa za slo vá „pre vádz ko va ní 
za ria de nia na na kla da nie s od pad mi“ vkla da jú slo vá
„prí pa dy, v kto rých sa vý sled ky ana ly tic kej kon tro ly od -
pa dov ar chi vu jú naj me nej dva roky a vzor ky sa ucho vá -
va jú naj me nej je den me siac, roz sah a spô sob mo ni to ro -
va nia od pa dov z vý ro by oxi du ti ta ni či té ho a pros tre dia,
do kto ré ho sa ten to od pad vy púš �a, ukla dá ale bo vstre -
ku je, a li mi ty to xi ci ty,“.

146. § 68 ods. 3 sa do pĺ ňa pís me na mi o) až t), kto ré
zne jú:
„o) po dro bnos ti o de kon ta mi ná cii, re fe renč né me tó dy

zis te nia ob sa hu po ly chló ro va ných bi fe ny lov v de -
kon ta mi no va ných za ria de niach, ob jektoch, ma te -
riá loch a kva pa li nách, spô sob ozna čo va nia vstu pu
do prie sto ru, v kto rom je kon ta mi no va né za ria de nie 
umies tne né, spô sob ozna čo va nia de kon ta mi no va -
ných za ria de ní a tech nic ké po žia dav ky na me tó dy
zneš kod ne nia po ly chló ro va ných bi fe ny lov ok rem
spa ¾o va nia,

p) zoz nam ma te riá lov a sú čias tok, na kto ré sa ne vz�a -
hu je zá kaz pod ¾a § 18 ods. 3 písm. m) vrá ta ne naj vy š -
ších prí pust ných li mi tov ob sa hu olo va, kad mia, or tu -
ti a šes� moc né ho chró mu v nich ob siah nu tých,
le ho ty na uplat ňo va nie vý nim ky z toh to zá ka zu a prí -
pa dy, keï sa tie to ma te riá ly a sú čiast ky od de lia pred
ïal ším spra co va ním vrá ta ne spô so bu ich ozna če nia,

r) zoz nam štá tov a zoz nam dru hov od pa dov za ra de -
ných do Ze le né ho zo zna mu od pa dov, kto rých vý voz
na úče ly ich zhod no te nia do tých to štá tov sa za ka -
zu je [§ 23 ods. 3 písm. e)],

s) zoz nam štá tov a dru hov od pa dov za ra de ných do Ze -
le né ho zo zna mu od pa dov, na kto ré sa pri ich vý vo ze 
na úče ly ich zhod no te nia po u ži je pos tup ako pri vý -
vo ze od pa dov na úče ly ich zhod no te nia za ra de ných
do Žl té ho zo zna mu od pa dov, a zoz nam štá tov a dru -
hov od pa dov za ra de ných do Ze le né ho zo zna mu od -
pa dov, na kto ré sa pri ich vý vo ze na úče ly ich zhod -
no te nia po u ži je pos tup ako pri vý vo ze od pa dov na
úče ly ich zhod no te nia za ra de ných do Čer ve né ho zo -
zna mu od pa dov (§ 33 ods. 4),

t) spô sob kó do va nia čas tí vo zi diel, ma te riá lov po u ží -
va ných vo vo zid lách a vy ba ve nia po u ží va né ho vo
vo zid lách a zoz nam kó dov (§ 50 ods. 3).“.

147. § 70 sa do pĺ ňa pís me na mi m) až o), kto ré zne jú:
„m) ukla dá pre vádz ko va te ¾o vi za ria de nia na zhod no co -

va nie od pa dov a pre vádz ko va te ¾o vi za ria de nia na
zneš kod ňo va nie od pa dov v mi mo riad nych prí pa -
doch zhod no ti� ale bo zneš kod ni� od pad [§ 21 ods. 1
písm. h)],

n) dáva sú hlas na zhod no co va nie ale bo zneš kod ňo va -
nie od pa dov mo bil ný mi za ria de nia mi [§ 7 ods. 1
písm. h)],

o) dáva vy jad re nie k pre pus te niu od pa du do col né ho
re ži mu vo¾ ný obeh v Slo ven skej re pub li ke [§ 16
písm. d)].“.

148. V § 71 ods. 1 písm. b) sa spoj ka „a“ na hrá dza
čiar kou a na ko niec sa pripájajú slo vá „a po tvr de nie
pod ¾a § 22 ods. 13“.
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149. V § 71 ods. 1 pís me no d) znie:
„d) vy dá va sú hlas na zber ale bo spra co va nie sta rých

vo zi diel pod ¾a § 7 ods. 1 písm. l),“.

150. V § 71 ods. 1 písm. f) pr vom bode sa za slo vá
„§ 44 ods. 7 písm. b),“ vkla da jú slo vá „§ 44a ods. 6
písm. b),“, spoj ka „a“ za slo va mi „§ 48 ods. 9 písm. b)“ sa 
na hrá dza čiar kou a na kon ci sa pri pá ja jú slo vá „a § 54
ods. 6 písm. b)“.

151. V § 71 ods. 1 písm. f) tre �om bode sa za slo vá
„§ 44 ods. 6 písm. b),“ vkla da jú slo vá „§ 44a ods. 5
písm. b),“, spoj ka „a“ za slo va mi „§ 47 ods. 5 písm. b)“ sa 
na hrá dza čiar kou a na kon ci sa pripájajú slo vá „a § 54
ods. 5 písm. b)“.

152. V § 71 ods. 1 pís me no i) znie:
„i) usku toč ňu je ko na nie pod ¾a § 51 ods. 5 až 7 a 9, roz -

ho du je o tom, či vlast níc tvo k sta ré mu vo zid lu na -
do bud ne štát, ur ču je, či je sta ré vo zid lo od pa dom,
a plní po vin nos ti pod ¾a § 53 ods. 3 a 5,“.

153. V § 71 ods. 1 písm. k) sa za slo vá „§ 78“ vkla da jú
slo vá „a 80“.

154. § 71 ods. 1 sa do pĺ ňa pís me nom p), kto ré znie:
„p) vy ko ná va mo ni to ro va nie pod ¾a § 40a ods. 13 a § 40b 

ods. 4 ok rem prí pa du pod ¾a § 72a písm. c).“.

155. V § 71 sa od sek 2 vy púš �a. Sú čas ne sa zru šu je
ozna če nie od se ku 1.

156. V § 72 sa v pís me ne a) na kon ci pri pá ja jú slo vá
„a ukla dá po ku ty za prie stup ky“ a pís me no c) sa vy púš -
�a.

157. Za § 72 sa vkla dá § 72a, kto rý znie:

„§ 72a

Štát na ener ge tic ká in špek cia vo ve ciach štát nej sprá -
vy od pa do vé ho hos po dár stva
a) je or gá nom štát ne ho do zo ru v od pa do vom hos po dár -

stve (§ 73) na účel kon tro ly do dr žia va nia po vin nos tí
uve de ných v § 40a ods. 1 písm. a) a c), § 40a ods. 2
písm. a) a b) a § 40a ods. 10 písm. d), ak ide o kon ta -
mi no va né za ria de nia, kto ré nie sú od pa dom pod ¾a
toh to zá ko na a kto ré sú sú čas �ou elek tri zač nej sús -
ta vy ale bo od ber né ho elek tric ké ho za ria de nia,50a)

b) ukla dá po ku ty (§ 78) za po ru še nia po vin nos tí pod ¾a
pís me na a),

c) v za ria de niach pod ¾a pís me na a) mo ni to ru je množ -
stvo po ly chló ro va ných bi fe ny lov, kto ré ozná mil ich
dr ži te¾ pod ¾a § 40a ods. 1 ale bo 2, a úda je o zis te nom
množ stve ozna mu je ob vod né mu úra du ži vot né ho
pros tre dia.“.

158. V § 73 ods. 1 sa na kon ci pripája táto ve ta: „Štát -
ny do zor u osôb, kto rým bol ude le ný sú hlas (§ 7) ale bo
auto ri zá cia (§ 8 až 14), sa vy ko ná va naj me nej  jedenkrát 
za šty ri roky.“.

159. V § 73 ods. 2 sa za spoj ku „a“ vkla dá čiar ka
a slo vá „ak je to mož né ale bo účel né,“, za slo vo „ná pra -
vu“ sa vkla da jú slo vá „a určí mu le ho tu, v kto rej má
opat re nie na ná pra vu vy ko na�“ a za prvú vetu sa pri pá -

ja táto veta: „Ak kon tro lo va ný ne vy ko ná v ur če nej
le ho te opat re nie na ná pra vu, ale bo ak opat re nie na ná -
pra vu nie je mož né ale bo účel né ulo ži�, or gán štát ne ho
do zo ru ulo ží kon tro lo va né mu po ku tu.“.

160. V § 73 sa za od sek 2 vkla dá od sek 3, kto rý znie:
„(3) Or gán štát ne ho do zo ru je opráv ne ný ulo ži� opat -

re nie na ná pra vu tomu, kto zneš kod ňu je od pad z vý ro -
by oxi du ti ta ni či té ho čin nos �ou pod ¾a po lo žky D15,
 ukladaním na sklád ku od pa dov pod ¾a po lo žky D1,
vstre ko va ním do pôdy pod ¾a po lo žky D3 uve de ných
v prí lohe č. 3, ak
a) vý sled ky mo ni to ro va nia na zna ču jú, že ne bo li spl ne -

né pod mien ky sú hla su pod ¾a § 7 ods. 1 písm. o),
b) vý sled ky tes tov akút nej to xi ci ty na zna ču jú, že boli

pre kro če né usta no ve né li mi ty [§ 68 ods. 3 písm. n)],
c) vý sled ky mo ni to ro va nia od ha li li zhor šo va nie si tu á -

cie v sle do va nej ob las ti,
d) zneš kod ňo va nie čin nos �ou pod ¾a po lo žky D15, uk la -

da ním na sklád ku od pa dov pod ¾a po lo žky D1, vstre -
ko va ním do pôdy pod ¾a po lo žky D3 uve de ných
v  prílohe č. 3 má za ná sle dok škod li vý vplyv na  re -
kreačné ak ti vi ty, �až bu su ro vín, rast li ny, ži vo čí chy,
lo ka li ty, mies ta ale bo úze mia oso bit né ho ve dec ké ho
významu14d) ale bo na iné vy u ží va nie dotk nu té ho
pros tre dia.“.

Do te raj šie od se ky 3 až 5 sa ozna ču jú ako od se ky 4
až 6.

161. V § 74 ods. 2 písm. b) sa slo vá „ods. 8“ na hrá -
dza jú slo va mi „ods. 10“.

162. V § 74 ods. 2 sa vy púš �a pís me no c).

 Do te raj šie pís me ná d) až j) sa ozna ču jú ako pís me -
ná c) až i).

163. V § 74 ods. 2 písm. i) sa za slo vo „spô so bi los ti“
vkla da jú slo vá „na vy dá va nie od bor ných po sud kov (ïa -
lej len „od bor ná po sud ko vá spô so bi los�“)“.

164. V § 74 ods. 4 sa slo vá „e) a k)“ na hrá dza jú slo va -
mi „e), k), m) a n)“ a za slo vo „umies tni�“ sa pri pá ja jú
tieto slo vá: „ale bo na kto rej úze mí sa de kon ta mi ná cia
ale bo zneš kod ňo va nie po u ži tých po ly chló ro va ných bi -
fe ny lov ale bo kon ta mi no va ných za ria de ní vy ko ná va
ale bo sa za mýš ¾a vy ko ná va�“.

165. V § 74 ods. 5 sa na kon ci dru hej vety bod ka
nahrádza bod ko čiarkou a pri pá ja jú sa tie to slo vá: „ak
sú tý mi to or gán mi je den ale bo viac ob vod ných úra dov
ži vot né ho pros tre dia a kraj ský úrad ži vot né ho pros tre -
dia, ko na nie do kon čí kraj ský úrad ži vot né ho pros tre -
dia.“.

166. V § 76 a 77 sa slo vá „od bor ná spô so bi los�“ vo
všet kých tva roch na hrá dza jú slo va mi „od bor ná po sud -
ko vá spô so bi los�“ v prí sluš nom tva re.

167. V § 76 ods. 3 písmeno b) znie:
„b) má vy so ko škol ské vzde la nie dru hé ho stup ňa tech -

nic ké ho sme ru ale bo prí ro do ved né ho sme ru a naj -
me nej tri roky pra xe v prí sluš nom od bo re ale bo má
vy so ko škol ské vzde la nie pr vé ho stup ňa tech nic ké -
ho sme ru ale bo stre do škol ské vzde la nie tech nic ké -
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ho sme ru ukon če né ma tu ri tou a naj me nej pä�
 rokov pra xe v prí sluš nom od bo re, ale bo má vy so ko -
škol ské vzde la nie a naj me nej šes� ro kov pra xe
v  príslušnom od bo re ale bo stre doš kol ské vzde la nie
ukon če né ma tu ri tou a naj me nej de sa� ro kov pra xe
v prí sluš nom od bo re,“.

168. V § 76 ods. 6 sa na kon ci pri pá ja táto veta: „Čas
plat nos ti osved če nia môže mi nis ter stvo pre dĺ ži� naj -
viac na jeho dvoj ná so bok, ak opráv ne ná oso ba o pre dĺ -
že nie po žia da naj ne skôr tri me sia ce pred uply nu tím
času plat nos ti a sú čas ne pred lo ží mi nis ter stvu vý pis
z re gis tra tres tov nie star ší ako tri me sia ce; pri po su -
dzo va ní žia dos ti je mi nis ter stvo po vin né pri hlia da� na
kva li tu a úro veň do te raj šie ho vý ko nu od bor nej po sud -
ko vej spô so bi losti opráv ne nou oso bou, ako aj na pl ne -
nie po vin nos ti pod ¾a § 77.“.

169. § 76 sa do pĺ ňa od se kom 10, kto rý znie:
„(10) Účin ky osved če nia o od bor nej po sud ko vej spô -

so bi los ti, ako aj pre dĺ že nia času jeho plat nos ti na stá -
va jú dňom ich zá pi su do re gis tra opráv ne ných osôb.“.

170. § 77 sa do pĺ ňa pís me na mi d) a e), kto ré zne jú:
„d) na po žia da nie or gá nu štát nej sprá vy od pa do vé ho

hos po dár stva do pl ni� od bor ný po su dok, kto rý vy -
da la,

e) za sla� mi nis ter stvu do 31. ja nu ára ka len dár ne ho
roka rov no pi sy všet kých v pred chá dza jú com ka len -
dár nom roku vy da ných od bor ných po sud kov vrá ta -
ne ich do pln kov.“.

171. Za § 77 sa vkla dá § 77a, kto rý vrá ta ne nad pi su
znie:

„§ 77a

Zme na a zru še nie osved če nia
o od bor nej po sud ko vej spô so bi los ti

(1) Mi nis ter stvo môže osved če nie o od bor nej po sud -
ko vej spô so bi los ti
a) zme ni�, ak

1. opráv ne ná oso ba pí som ne po žia da la o roz ší re nie
jeho roz sa hu; usta no ve nie § 76 ods. 3 písm. b) až
d) pla tí rov na ko,

2. na sta nú sku toč nos ti, pre kto ré opráv ne ná oso ba
ne mô že po sud ko vú čin nos� riad ne vy ko ná va� vo
všetkých ob las tiach ude lených v rám ci roz sa hu
osved če nia o od bor nej po sud ko vej spô so bi los ti,
ale bo

3. opráv ne ná oso ba pre u ká za te¾ ne opa ko va ne vy -
da la od bor ný po su dok pre danú ob las� v rám ci
roz sa hu svoj ho osved če nia na ne dos ta to čnej od -
bor nej úrov ni,

b) zru ši�, ak opráv ne ná oso ba
1. ne spl ni la po vin nos� pod ¾a § 77 písm. a), b), d) ale -

bo e),
2. vy da la od bor ný po su dok v roz po re s ude le ným

osved če ním o od bor nej po sud ko vej spô so bi los ti,
ale bo

3. pre u ká za te¾ ne opa ko va ne vy da la od bor ný po su -
dok pre rôz ne ob las ti v rámci roz sa hu svoj ho
osved če nia na ne do stat očnej od bor nej úrov ni.

(2) Mi nis ter stvo osved če nie o od bor nej po sud ko vej
spô so bi los ti
a) zme ní, ak

1. ide o zme nu úda jov uve de ných v osved če ní o od -
bor nej po sud ko vej spô so bi los ti a tie to úda je nie
sú v sú la de so sku toč ným sta vom ale bo

2. opráv ne ná oso ba po žia da o zú že nie jeho roz sa hu,
b) zru ší, ak opráv ne ná oso ba

1. bola po zba ve ná spô so bi los ti na práv ne úko ny
ale bo ak jej spô so bi los� na práv ne úko ny bola ob -
me dze ná,

2. na zá kla de prá vo plat né ho roz sud ku pre sta la by�
bez ú hon nou (§ 9 ods. 3),

3. zís ka la osved če nie na zá kla de uve de nia ne prav -
di vých úda jov,

4. ne spl ni la po vin nos� pod ¾a § 77 písm. c), ale bo
5. pí som ne po žia da la o zru še nie osved če nia o od -

bor nej po sud ko vej spô so bi los ti.

(3) Ak ide o prí pa dy pod ¾a od se ku 1 písm. a) tretieho
bodu ale bo od se ku 1 písm. b) tretieho bodu, mi nis ter -
stvo je po vin né pred zme nou ale bo zru še ním osved če -
nia o od bor nej po sud ko vej spô so bi los ti zhod no ti� aj od -
bor nú úro veň vy da ných od bor ných po sud kov.

(4) Účin ky zme ny ale bo zru še nia osved če nia o od bor -
nej po sud ko vej spô so bi los ti na stá va jú dňom ich zá pi su 
do re gis tra opráv ne ných osôb.“.

172. V § 78 ods. 1 písm. e) sa na kon ci pri pá ja jú slo vá 
„ale bo v Re cyk lač nom fon de pod ¾a § 41 ods. 15, § 42
ods. 11, § 43 ods. 4, § 44 ods. 5, § 44a ods. 4, § 45 ods. 4, 
§ 46 ods. 5, § 47 ods. 4, § 48 ods. 7 a § 54 ods. 4“.

173. V § 78 ods. 1 písm. f) znie:
„f) ne spl ní ozna mo va ciu po vin nos� pod ¾a § 18 ods. 6,“.

174. V § 78 ods. 1 písm. g) sa spoj ka „a“ na hrá dza
čiar kou a slo vá „v § 21 ods. 1 písm. g)“ sa na hrá dza jú
slo va mi „§ 21 ods. 1 písm. g) a n), § 41 ods. 17 písm. b),
§ 41 ods. 18 písm. b), § 42 ods. 5 písm. b), § 42 ods. 12
písm. b), § 43 ods. 5 písm. b), § 43 ods. 7 písm. b), § 44
ods. 6 písm. b), § 44 ods. 7 písm. b), § 44a ods. 5
písm. b), § 44a ods. 6 písm. b), § 45 ods. 5 písm. b), § 45
ods. 6 písm. b), § 46 ods. 6 písm. b), § 46 ods. 7 písm. b), 
§ 47 ods. 5 písm. b), § 47 ods. 6 písm. b), § 48 ods. 8
písm. b), § 48 ods. 9 písm. b), § 54 ods. 5 písm. b) a § 54
ods. 6 písm. b)“.

175. V § 78 ods. 1 písm. p) sa vy púš �a jú slo vá
„ods. 1“.

176. V § 78 sa od sek 1 do pĺ ňa pís me nom r), kto ré
znie:
„r) ne spl ní po vin nos� pod ¾a § 40a ods. 1 ale bo 2.“.

177. V § 78 ods. 2 pís me no a) znie:
„a) vy ko ná va čin nos�, na kto rú sa vy ža du je sú hlas

pod ¾a § 7 ale bo auto ri zá cia pod ¾a § 8, bez toh to sú -
hla su ale bo auto ri zá cie ale bo v roz po re s nimi ok -
rem prí pa du pod ¾a § 21 ods. 1 písm. a),“.

178. V § 78 ods. 2 písm. g) sa slo vá „evi den ciu o od pa -
doch“ na hrá dza jú slo va mi „evi den ciu pod ¾a § 41 až 54“,
spoj ka „a“ sa na hrá dza čiar kou a na kon ci sa pri pá ja jú
slo vá „§ 41 ods. 17 písm. a), § 41 ods. 18 písm. a), § 42
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ods. 5 písm. a), § 42 ods. 12 písm. a), § 43 ods. 5 písm. a), 
§ 43 ods. 7 písm. a), § 44 ods. 6 písm. a), § 44 ods. 7
písm. a), § 44a ods. 5 písm. a), § 44a ods. 6 písm. a), § 45
ods. 5 písm. a), § 45 ods. 6 písm. a), § 46 ods. 6 písm. a),
§ 46 ods. 7 písm. a), § 47 ods. 5 písm. a), § 47 ods. 6
písm. a), § 48 ods. 8 písm. a), § 48 ods. 9 písm. a), § 54
ods. 5 písm. a) a § 54 ods. 6 písm. a) ale bo ne ve die pre -
vádz ko vú do ku men tá ciu pod ¾a § 21 ods. 1 písm. e),“.

179. V § 78 ods. 2 písm. h) sa za slo vá „§ 44 ods. 5“
vkla dá čiar ka a slo vá „§ 44a ods. 4“ a za slo vá „§ 48
ods. 7“ sa vkla dá čiar ka a slo vá „§ 54 ods. 4“.

180. V § 78 ods. 2 písm. l) sa na kon ci pri pá ja jú slo vá
„ale bo ne u cho vá va vý sled ky ana ly tic kej kon tro ly od pa -
dov pod ¾a § 21 ods. 2 písm. c)“.

181. V § 78 ods. 2 písm. o) sa za slo vom „zneš kod ňo -
va nie“ vy púš �a slo vo „ne bez peč ných“.

182. V § 78 ods. 2 písm. y) sa za slo vo „od pad mi“ vkla -
da jú slo vá „ale bo od pad mi uve de ný mi v § 40 ods. 8“.

183. V § 78 sa od sek 2 do pĺ ňa pís me na mi ze) až zm),
kto ré zne jú:
„ze) ne za bez pe čí de kon ta mi ná ciu ale bo zneš kod ne nie 

po ly chló ro va ných bi fe ny lov, kon ta mi no va né ho
za ria de nia ale bo po u ži tých po ly chló ro va ných bi -
fe ny lov v sú la de s tým to zá ko nom,

zf) ne spl ní po vin nos� usta no ve nú v § 40a ods. 5 ale -
bo ods. 6,

zg) vy ko ná údrž bu trans for má to rov v roz po re s § 40a
ods. 9,

zh) ne spl ní po vin nos� usta no ve nú v § 40b ods. 3,
zi) na kla dá s od pad mi zo sve tel ných zdro jov s ob sa -

hom or tu ti v roz po re s § 47,
zj) ne spl ní po vin nos� pod ¾a § 50 ale bo § 52 ale bo vy -

ko ná va zber sta rých vo zi diel v roz po re s § 52a,
zk) ne spl ní po vin nos� zhod no ti� ale bo zneš kod ni� od -

pad pod ¾a § 18 ods. 7 ale bo ods. 9,
zl) ne spl ní po vin nos� pod ¾a § 39 ods. 6, 12 a 14,

zm) na kla dá so sta veb ný mi od pad mi ale bo s od pad mi
z de mo lá cií v roz po re s § 40c.“.

184. V § 78 ods. 3 písm. e) sa za slo vá „§ 44 ods. 1“
vkla dá čiar ka a slo vá „§ 44a ods. 1“.

185. V § 78 sa od sek 3 do pĺ ňa pís me nom g), kto ré znie:
„g) po ru ší zá kaz pod ¾a § 18 ods. 3 písm. k).“.

186. V § 79 od sek 1 znie:
„(1) Ko na nie o ulo že ní po ku ty práv nic kým oso bám

a fy zic kým osobám-podnikate¾om mož no za ča� do jed -
né ho roka odo dňa, keï sa or gán štát nej sprá vy od pa -
do vé ho hos po dár stva doz ve del o po ru še ní po vin nos ti,
naj ne skôr však do troch ro kov odo dňa, keï k po ru še -
niu po vin nos ti do šlo.“.

187. V § 80 ods. 1 písm. k) sa za čís li cu „51“ vkla da jú
slo vá „ale bo § 53 ods. 6“.

188. V § 80 ods. 1 písm. m) sa slo vá „§ 54 ods. 2“ na -
hrá dza jú slo va mi „§ 54 ods. 1“.

189. V § 80 ods. 1 sa v pís mene n) na kon ci pripájajú
slová „ale bo pod ¾a § 53 ods. 5“.

190. V § 80 sa od sek 1 do pĺ ňa pís me na mi o) až s),
kto ré zne jú:
„o) ne spl ní po vin nos� zhod no ti� ale bo zneš kod ni� od -

pad pod ¾a § 18 ods. 7 ale bo ods. 9,
p) ne spl ní po vin nos� pod ¾a § 19 ods. 8,
r) na kla dá s od pad mi zo sve tel ných zdro jov s ob sa -

hom or tu ti v roz po re s § 47,
s) na kla dá so sta veb ný mi od pad mi ale bo s od pad mi

z de mo lá cií v roz po re s § 40c.“.

191. V § 80 ods. 2 písm. b) sa slo vo „n)“ na hrá dza slo -
vom „s)“.

192. V § 80 ods. 3 písm. a) a ods. 5 písm. a) sa spoj ka
„a“ na hrá dza čiar kou a za pís me no „f)“ sa vkla da jú slo -
vá „a s)“.

193. V § 80 ods. 3 písm. b) a ods. 5 písm. b) sa slo vo
„n)“ na hrá dza slo vom „r)“.

194. V § 81 ods. 9 sa na kon ci pri pá ja táto veta: „Na
toho, kto zhod no cu je ko mu nál ny od pad ale bo drob ný
sta veb ný od pad na úze mí obce, sa zá kaz pod ¾a pred -
chá dza jú cej vety uplat ní od 1. sep tem bra 2004.“.

195. § 81 sa do pĺ ňa od sek mi 11 až 18, kto ré zne jú:
„(11) Kto je k 1. mar cu 2004 dr ži te ¾om kon ta mi no va -

né ho za ria de nia, je po vin ný ohlá si� úda je pod ¾a § 40a
ods. 1 ale bo ods. 2 do 29. feb ru ára 2004.

 (12) Kto k 1. mar cu 2004 vy ko ná va de kon ta mi ná ciu
po ly chló ro va ných bi fe ny lov ale bo kon ta mi no va ných
za ria de ní ale bo zneš kod ňo va nie po u ži tých po ly chló ro -
va ných bi fe ny lov, je po vin ný do 31. au gus ta 2004
poda� prí sluš né mu or gá nu štát nej sprá vy od pa do vé ho
hos po dár stva ná vrh na za ča tie ko na nia o vy da nie sú -
hla su na vy ko ná va nú čin nos� pod ¾a toh to zá ko na.

 (13) Kto je k 1. mar cu 2004 dr ži te ¾om po ly chló ro va -
ných bi fe ny lov, u kto ré ho sa na chá dza jú po ly chló ro va -
né bi fe ny ly ale bo kon ta mi no va né za ria de nia, je po vin -
ný do 31. au gus ta 2004 vy pra co va� a pred lo ži� na
schvá le nie prog ram pod ¾a § 6a. Ak je ta ký dr ži te¾ po ly -
chló ro va ných bi fe ny lov zá ro veň aj pô vod com od pa du,
kto rý ku dňu účin nos ti toh to zá ko na má vy pra co va ný
a schvá le ný prog ram pô vod cu od pa du, môže prog ram
pod ¾a § 6a vy pra co va� a pred lo ži� na schvá le nie ako do -
pl nok k prog ra mu pô vod cu.

 (14) Kto je k 1. mar cu 2004 vý rob com ale bo do voz -
com vý rob kov ale bo ma te riá lov, za kto ré sa pla tí prí spe -
vok do Re cyk lač né ho fon du, je po vin ný sa za re gis tro va� 
v Re cyk lač nom fon de do 30. ap rí la 2004; to ne pla tí na
vý rob cu a do voz cu pod ¾a § 41 ods. 11, ak už túto po vin -
nos� spl ni li.

 (15) Kto je k 1. mar cu 2004 dr ži te ¾om auto ri zá cie na
čin nos ti, na kto rých vy ko ná va nie sa auto ri zá cia pod ¾a
toh to zá ko na vy ža du je v zme ne nom roz sa hu, je po vin -
ný roz hod nu tie o ude le ní auto ri zá cie pred lo ži� mi nis -
ter stvu v le ho te do 31. mája 2004; mi nis ter stvo je po -
vin né roz hod nu tie o ude le ní auto ri zá cie zme ni� v le ho te 
troch me sia cov od jeho pred lo že nia. Roz hod nu tia, kto -
rý mi boli ude le né auto ri zá cie na čin nos ti, na kto ré sa
už pod ¾a toh to zá ko na auto ri zá cia ne vy ža du je, strá ca jú 
plat nos� dňom 1. mar ca 2004.
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(16) Roz hod nu tia, kto rý mi boli schvá le né prog ra my
tých pô vod cov od pa dov, kto rí pro du ku jú roč ne me nej
ako 500 kg ne bez peč ných od pa dov ale bo me nej ako
10 ton ostat ných od pa dov, strá ca jú plat nos� dňom
1. mar ca 2004.

(17) Pod mien ka auto ri zá cie za bez pe či� po u ži tie tech -
no ló gie zod po ve da jú cej úrov ni naj lep šej do stup nej
tech no ló gie ale bo naj lep šej do stup nej tech ni ky v prí pa -
doch re ge ne rá cie od pa do vých ole jov ale bo ich zhod no -
co va nia pod ¾a § 9 ods. 5 musí  by� spl ne ná do 31. ok tób -
ra 2007.

(18) Auto ri zá cia vy da ná do 29. feb ru ára 2004 sa po -
va žu je za auto ri zá ciu vy da nú pod ¾a toh to zá ko na.“.

196. V prí lo he č. 6 sa za po lo žku „06 13 04 od pa dy zo
spra co va nia az bes tu“ vkla dá po lo žka „10 13 09 od pa dy
z vý ro by az bes to ce men tu ob sa hu jú ce az best“ a za
 polož ku „17 06 01 izo lač né ma te riá ly ob sa hu jú ce az -
best“ sa vkla dá po lo žka „17 06 05 sta veb né od pa dy ob -
sa hu jú ce az best“.

197. Pred prí lo hu č. 1 sa vkla dá prí lo ha č. 1a, kto rá
znie:

„Prí lo ha č. 1a k zá ko nu         
č. 223/2001 Z. z.                  
v zne ní ne skor ších pred pi sov

ZOZ NAM PREBERA NÝCH SMER NÍC

Tým to zá ko nom sa úpl ne pre be ra jú na sledujúce smer ni ce:
1. Smer ni ca Rady č. 1975/442/EHS z 15. júla 1975 o od pa doch v zne ní zmien a do pln kov (Úrad ný ves tník Eu róp -

skych spo lo čen stiev L 194, 25/07/1975, stra na 39 až 41),
2. Smer ni ca Rady č. 1991/689/EHS z 12. de cem bra 1991 o ne bez peč ných od pa doch v zne ní zmien a do pln kov

(Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo čen stiev L 377, 31/12/1991, stra na 20 až 27),
3. Smer ni ca Rady 1975/439/EHS zo 16. júna 1975 o zneš kod ňo va ní od pa do vých ole jov v zne ní zmien a do pln kov

(Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo čen stiev L 194, 25/07/1975, stra na 23 až 25),
4. Smer ni ca Eu róp ske ho par la men tu a Rady č. 2000/53/ES z 18. sep tem bra 2000 o sta rých vo zid lách v zne ní zmien

a do pln kov (Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo čen stiev L 269, 21/10/2000, stra na 34 až 43),
5. Smer ni ca Rady č. 1999/31/ES z 26. ap rí la 1999 o sklád kach od pa dov (Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo čen stiev

L 182, 16/07/1999, stra na 1 až 19),
6. Smer ni ca Eu róp ske ho par la men tu a Rady č. 1978/176/EHS z 20. feb ru ára 1978 o od pa doch z od vet via prie mys lu 

na vý ro bu oxi du ti ta ni či té ho v zne ní zmien a do pln kov (Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo čen stiev L 54,
25/02/1978, stra na 19 až 24),

7. Smer ni ca Rady č. 1996/59/ES zo 16. sep tem bra 1996 o zneš kod ňo va ní po ly chló ro va ných bi fe ny lov a po ly chló ro -
va ných ter fe ny lov (PCB/PCT) (Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo čen stiev L 243, 24/09/1996, stra na 31 až 35).
Smer ni ce Rady a Smer ni ce Eu róp ske ho par la men tu a Rady sú pre lo že né do slo ven ské ho ja zy ka; do úrad né ho pre -
kla du v slo ven skom ja zy ku mož no na zrie� v síd le In šti tú tu pre ap ro xi má ciu prá va Úra du vlá dy Slo ven skej re pub li -
ky, Ná mes tie slo bo dy 1/29, Bra ti sla va.“.

Čl. II

Zá kon č. 70/1998 Z. z. o ener ge ti ke a o zme ne zá ko na 
č. 455/1991 Zb. o živ nos ten skom pod ni ka ní (živ nos -
ten ský zá kon) v zne ní ne skor ších pred pi sov v zne ní zá -
ko na č. 276/2001 Z. z., zá ko na č. 208/2002 Z. z. a zá -
ko na č. 405/2002 Z. z. sa mení a do pĺ ňa tak to:

§ 39 ods. 1 sa na kon ci do pĺ ňa ve tou: „Štát na ener ge -
tic ká in špek cia plní aj ïal šie úlo hy pod ¾a oso bit né ho
pred pi su.15e)“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 15e) znie:
„

15e
) § 67 ods. 2 a § 72a zá ko na č. 223/2001 Z. z. o od pa doch

a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov v zne ní zá ko na
č. 24/2004 Z. z.“.

Čl. III

Zá kon Slo ven skej ná rod nej rady č. 544/1990 Zb.
o miest nych po plat koch v zne ní zá ko na Slo ven skej ná -
rod nej rady č. 72/1992 Zb., zá ko na Slo ven skej ná rod -
nej rady č. 317/1992 Zb., zá ko na Ná rod nej rady Slo -
ven skej re pub li ky č. 44/1993 Z. z., zá ko na Ná rod nej
rady Slo ven skej re pub li ky č. 122/1996 Z. z., zá ko na
č. 219/1999 Z. z., zá ko na č. 339/2000 Z. z., zá ko na

č. 58/2001 Z. z., zá ko na č. 223/2001 Z. z., zá ko na
č. 560/2001 Z. z. a zá ko na č. 463/2002 Z. z. sa mení
a do pĺ ňa tak to:

1. V § 1 ods. 2 sa slo vá „zber, pre pra vu a zneš kod ňo -
va nie ko mu nál nych od pa dov, kto ré vznik li na úze mí
obce, a drob ných sta veb ných od pa dov“ na hrá dza jú slo -
va mi „ko mu nál ne od pa dy a drob né sta veb né od pa dy“.

2. § 10d vrá ta ne nad pi su znie:

„§ 10d

Po pla tok za ko mu nál ne od pa dy
a drob né sta veb né od pa dy

(1) Po pla tok za ko mu nál ne od pa dy a drob né sta veb -
né od pa dy sa pla tí za ko mu nál ne od pa dy a drob né sta -
veb né od pa dy, kto ré vzni ka jú na úze mí obce.

(2) Ak ïa lej nie je usta no ve né inak, po pla tok pla tí po -
plat ník, kto rým je
a) fy zic ká oso ba, kto rá má v obci tr va lý pobyt9b) ale bo

pre chod ný pobyt9c) ale bo kto rá je na úze mí obce
opráv ne ná uží va� ale bo uží va byt, ne by to vý prie stor,
po zem nú stavbu9d) ale bo jej čas�, ale bo ob jekt, kto rý
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nie je stav bou, ale bo zá hra du,9g) vi ni cu,9h) ovoc ný
sad,9l) tr va lý tráv ny po rast9j) na iný účel ako na pod -
ni ka nie, po ze mok v za sta va nom úze mí obce ok rem
les né ho pozemku9e) a po zem ku, kto rý je evi do va ný
v ka tas tri ne hnu te¾ nos tí ako vod ná plocha9f) (ïa lej
len „ne hnu te¾ nos�“),

b) práv nic ká oso ba, kto rá je opráv ne ná uží va� ale bo
uží va ne hnu te¾ nos� na chá dza jú cu sa na úze mí obce
na iný účel ako na pod ni ka nie,

c) pod ni ka te¾, kto rý je opráv ne ný uží va� ale bo uží va
ne hnu te¾ nos� na chá dza jú cu sa na úze mí obce na
účel pod ni ka nia.

(3) Ak má oso ba pod ¾a od se ku 2 písm. a) v obci sú čas -
ne tr va lý po byt a pre chod ný po byt, po pla tok pla tí iba
z dô vo du tr va lé ho po by tu. Ak má oso ba pod ¾a od se ku 2
písm. a) v obci tr va lý po byt ale bo pre chod ný po byt a sú -
čas ne je opráv ne ná uží va� ale bo uží va ne hnu te¾ nos� na
iný účel ako na pod ni ka nie, po pla tok pla tí iba z dô vo du
tr va lé ho po by tu ale bo pre chod né ho po by tu. To ne pla tí,
ak je v obci za ve de ný množ stvo vý zber.

(4) Po plat ní kom nie je oso ba, kto rej opráv ne nie uží -
va� ne hnu te¾ nos� vy plý va z po va hy práv ne ho vz�a hu
s po plat ní kom pod ¾a od se ku 2, ak na jeho zá kla de
a) uží va prie sto ry ne hnu te¾ nos ti vy hra de né na pre -

chod né uby to va nie v za ria de ní na to ur če nom, 
b) je hos pi ta li zo va ná v za ria de ní pos ky tu jú com služ by

zdra vot nej sta rost li vos ti,
c) uží va z dô vo du pl ne nia po vin nos tí vy plý va jú cich

z pra cov nop ráv ne ho vz�a hu ale bo iné ho ob dob né ho
vz�a hu s po plat ní kom ne hnu te¾ nos�, kto rú má prá vo 
uží va� ale bo ju uží va aj po plat ník, ale bo

d) v ne hnu te¾ nos ti, kto rú má po plat ník prá vo uží va�
ale bo ju uží va, vy ko ná va pre po plat ní ka prá ce ale bo
mu pos ky tu je iné služ by v rám ci vý ko nu svo jej čin -
nos ti a pri tej to čin nos ti pro du ku je len ko mu nál ne
od pa dy ale bo drob né sta veb né od pa dy.

(5) Ak tak obec usta no ví vo vše obec ne zá väz nom na -
ria de ní, po pla tok od po plat ní ka v usta no ve nej výš ke
pre obec vy be rá a za vy bra ný po pla tok ručí
a) vlast ník ne hnu te¾ nos ti; ak je ne hnu te¾ nos� v spo lu -

vlas tníc tve via ce rých spo lu vlas tní kov ale bo ak ide
o by to vý dom,9k) po pla tok vy be rá a za vy bra ný po pla -
tok ručí zá stup ca ale bo správ ca ur če ný spo lu vlas t -
ník mi, ak s vý be rom po plat ku zá stup ca alebo správ -
ca sú hla sí; ak ne do šlo k ur če niu zá stup cu ale bo
správ cu, obec určí spo me dzi vlast ní kov ale bo spo lu -
vlas tní kov zá stup cu, kto rý po pla tok pre obec vy be -
rie,

b) správ ca,9l) ak je vlast ní kom ne hnu te¾ nos ti štát, vyš ší 
územ ný ce lok ale bo obec (ïa lej len „pla ti te¾“).

(6) Pla ti te¾ a po plat ník sa môžu pí som ne do hod nú�,
že po pla tok obci od ve die pria mo po plat ník; za od ve de -
nie po plat ku obci ručí pla ti te¾.

(7) Ak via ce ro po plat ní kov pod ¾a od se ku 2 písm. a)
žije v spo loč nej do mác nos ti, pl ne nie po vin nos tí po plat -
ní ka môže za ostat ných čle nov tej to do mác nos ti na
seba pre vzia� je den z nich. Za po plat ní ka, kto rý nie je
spô so bi lý na práv ne úko ny v pl nom roz sa hu plní po vin -
nos ti po plat ní ka jeho zá kon ný zá stup ca, prí pad ne
opat rov ník. Po vin nos ti po plat ní ka ne smie za iné ho pre -
vzia� ale bo pl ni� oso ba, kto rá sa dlho do bo zdr žia va

mimo úze mia Slo ven skej re pub li ky ale bo je ne zvest ná.
Tie to sku toč nos ti, ako aj  ich zme ny je oso ba, kto rá za
iné ho plní po vin nos ti po plat ní ka, po vin ná ozná mi�
obci.

(8) Po plat ko vá po vin nos� vzni ká dňom, kto rým na -
sta ne sku toč nos� uve de ná v od se ku 2.“.

Po znám ky pod čia rou k od ka zom 9b) až 9l) zne jú:
„9b) § 3 až 7 zá ko na č. 253/1998 Z. z. o hlá se ní po by tu ob ča nov

Slo ven skej re pub li ky a re gis tri oby va te ¾ov Slo ven skej
re pub li ky v zne ní zá ko na č. 369/1999 Z. z.

9c) § 8 až 10 zá ko na č. 135/1982 Zb. o hlá se ní a evi den cii po by tu
ob ča nov,
§ 17 až 33 zá ko na č. 48/2002 Z. z. o po by te cu dzin cov
a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov v zne ní zá ko na
č. 408/2002 Z. z.

9d) § 43a ods. 2 zá ko na č. 50/1976 Zb. v zne ní zá ko na
č. 237/2000 Z. z.

9e) § 2 zá ko na č. 61/1977 Zb.
9f) § 9 písm. h) zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky

č. 162/1995 Z. z. o ka tas tri ne hnu te¾ nos tí a o zá pi se
vlast níc kych a iných práv k ne hnu te¾ nos tiam (ka tas trál ny
zá kon).

9g) § 9 písm. d) zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
č. 162/1995 Z. z. 

9h) § 9 písm. c) zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
č. 162/1995 Z. z. 

9i) § 9 písm. e) zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
č. 162/1995 Z. z. 

9j) § 9 písm. f) zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
č. 162/1995 Z. z. 

9k) Na prí klad § 6 zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
č. 182/1993 Z. z. o vlast níc tve by tov a ne by to vých prie sto rov
v zne ní zá ko na č. 158/1998 Z. z.

9l) § 6 ods. 2 zá ko na č. 446/2001 Z. z. o ma jet ku vyš ších
územ ných cel kov,
§ 1 ods. 1 zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
č. 278/1993 Z. z. o sprá ve ma jet ku štá tu v zne ní ne skor ších
pred pi sov,
§ 6 zá ko na Slo ven skej ná rod nej rady č. 138/1991 Zb.
o ma jet ku obcí v zne ní ne skor ších pred pi sov.“.

3. Za § 10d sa vkla da jú § 10da až 10dc, kto ré vrá ta ne
nad pi sov zne jú:

„§ 10da

Sadz ba po plat ku

(1) Sadz ba po plat ku je
a) naj me nej 0,10 Sk a naj viac 1,60 Sk za je den li ter ale -

bo dm3 ko mu nál nych od pa dov ale bo drob ných sta -
veb ných od pa dov ale bo naj me nej 0,20 Sk a naj viac
5 Sk za je den ki lo gram ko mu nál nych od pa dov ale bo
drob ných sta veb ných od pa dov,

b) naj me nej 0,20 Sk a naj viac 3,30 Sk za oso bu a ka -
len dár ny deň, ak v obci nie je za ve de ný množ stvo vý
zber.

(2) Sadz ba po plat ku pod ¾a od se ku 1 ne smie by� vyš -
šia ako sú čet prie mer ných ná kla dov obce na za bez pe -
če nie čin nos tí na kla da nia s ko mu nál ny mi od pad mi
a drob ný mi sta veb ný mi od pad mi vrá ta ne ná kla dov sú -
vi sia cich so za bez pe če ním zber ných ná dob pri pa da jú -
cich na je den li ter, dm3 ale bo ki lo gram tých to od pa dov
(pri množ stvo vom zbe re) ale bo pri pa da jú cich na prie -
mer né množ stvo ko mu nál nych od pa dov a drob ných
sta veb ných od pa dov vy tvo re ných jed ným po plat ní kom
v obci za je den ka len dár ny deň; ak obec za bez pe ču je
zhod no co va nie tých to od pa dov, ná kla dy sa mu sia
zníži� o vý no sy obce zo zhod no te nia.
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§ 10db

Ur če nie po plat ku

(1) Ak je v obci za ve de ný množ stvo vý zber, obec určí
po pla tok ako sú čin frek ven cie od vo zov, sadz by a ob je -
mu zber nej ná do by, kto rú po plat ník uží va v sú la de so
za ve de ným sys té mom zbe ru ko mu nál nych od pa dov
a drob ných sta veb ných od pa dov.

(2) Ak v obci nie je za ve de ný množ stvo vý zber, obec
určí po pla tok na ur če né ob do bie, kto ré je spra vid la je -
den ka len dár ny rok, ak si ho obec vo vše obec ne zá väz -
nom na ria de ní ne ur čí inak, ako
a) sú čin sadz by po plat ku a poč tu ka len dár nych dní

v ur če nom ob do bí, po čas kto rých má ale bo bude ma� 
po plat ník pod ¾a § 10d ods. 2 písm. a) v obci tr va lý po -
byt ale bo pre chod ný po byt ale bo po čas kto rých ne -
hnu te¾ nos� uží va ale bo je opráv ne ný ju uží va�, ale bo

b) sú čin sadz by po plat ku, poč tu ka len dár nych dní
v ur če nom ob do bí a uka zo va te ¾a den nej pro duk cie
ko mu nál nych od pa dov, ak ide o po plat ní ka pod ¾a
§ 10d ods. 2 písm. b) ale bo písm. c).

(3) Uka zo va te¾ pro duk cie v ur če nom ob do bí ko mu -
nál nych od pa dov je sú čet
a) prie mer né ho poč tu osôb pri pa da jú ci na ur če né ob -

do bie, kto ré sú v roz ho du jú com ob do bí s po plat ní -
kom pod ¾a § 10d ods. 2 písm. b) ale bo písm. c)
v  pracovno právnom vz�a hu, inom ob dob nom vz�a hu 
ale bo kto ré sú u po plat ní ka v štát no za mes tna nec -
kom po me re, ale bo kto ré tvo ria jeho šta tu tár ny or -
gán, pri čom tie to oso by vy ko ná va jú svo ju čin nos�
v ne hnu te¾ nos ti, kto rú po plat ník uží va ale bo je
opráv ne ný uží va�, na chá dza jú cej sa v obci; ak je po -
plat ní kom fy zic ká osoba-podnikate¾, do poč tu osôb
sa za po čí ta va aj táto oso ba; do poč tu osôb sa ne za -
po čí ta va jú oso by, kto ré majú v tej to obci tr va lý po byt 
ale bo pre chod ný po byt (ïa lej len „prie mer ný po čet
za mest nan cov“), a

b) prie mer né ho poč tu
1. hos pi ta li zo va ných ale bo uby to va ných osôb pri -

pa da jú ci na ur če né ob do bie v roz ho du jú com ob -
do bí, ak ide o po plat ní ka, kto rý v uží va nej ne hnu -
te¾ nos ti na chá dza jú cej sa v obci pos ky tu je
zdra vot né služ by ale bo uby to va cie služ by; do toh -
to poč tu osôb sa ne za po čí ta va jú oso by, kto ré
majú v tej to obci tr va lý po byt ale bo pre chod ný po -
byt,

2. miest ur če ných na pos ky to va nie služ by pri pa da -
jú ci na ur če né ob do bie v roz ho du jú com ob do bí,
ak ide o po plat ní ka, kto rý v uží va nej ne hnu te¾ -
nos ti na chá dza jú cej sa v obci pos ky tu je reš ta u -
rač né, ka via ren ské ale bo iné po hos tin ské služ by, 
a ak sa u toh to po plat ní ka ne za po čí ta va do uka -
zo va te ¾a pro duk cie v ur če nom ob do bí ko mu nál -
nych od pa dov prie mer ný po čet pod ¾a pr vé ho
bodu, ale bo

3. prie mer né ho poč tu za mest nan cov ne zní že ný
o po čet osôb, kto ré majú v obci aj tr va lý po byt ale -
bo pre chod ný po byt, vy ná so be ný ko efi cien tom
usta no ve ným ob cou, ak ide o po plat ní ka, u kto ré -
ho sa do uka zo va te ¾a pro duk cie v ur če nom ob do -
bí ko mu nál nych od pa dov ne za po čí ta va prie mer -

ný po čet pod ¾a pr vé ho ani dru hé ho bodu; ko efi -
cient ne smie ma� vyš šiu hod no tu ako 1.

(4) Roz ho du jú cim ob do bím pod ¾a od se ku 3 je
a) pred chá dza jú ci ka len dár ny rok, v kto rom bol po -

plat ník opráv ne ný vy ko ná va� v ne hnu te¾ nos ti, kto rú 
uží va ale bo je opráv ne ný ju uží va�, svo ju čin nos�,
ale bo

b) po čet ka len dár nych dní v ob do bí tr va jú com odo dňa
vzni ku po vin nos ti pla ti� po pla tok do kon ca týž dňa
pred chá dza jú ce mu týž dňu, v kto rom po plat ník spl -
ní ohla so va ciu po vin nos� pod ¾a § 10dc o sku toč nos -
ti, kto rá má za ná sle dok zá nik po plat ko vej po vin nos -
ti, ak nie je mož né po stu po va� pod ¾a pís me na a).

§ 10dc

Ohlá se nie

(1) Po plat ník je po vin ný do jed né ho me sia ca odo dňa
vzni ku po vin nos ti pla ti� po pla tok, odo dňa, keï na sta la 
sku toč nos�, kto rá má vplyv na zá nik po plat ko vej po vin -
nos ti, ako aj od skon če nia ob do bia ur če né ho ob cou, za
kto ré pla til po pla tok, v prí pa de ak do šlo k zme ne už
ohlá se ných úda jov, ohlá si� obci
a) svo je meno, priez vis ko, dá tum na ro de nia, ad re su tr -

va lé ho po by tu, ad re su pre chod né ho po by tu (ïa lej
len „iden ti fi kač né úda je“); ak je po plat ní kom oso ba
pod ¾a § 10d ods. 2 písm. b) ale bo písm. c) ná zov ale bo 
ob chod né meno, síd lo ale bo mies to pod ni ka nia,
iden ti fi kač né čís lo (IČO),

b) iden ti fi kač né úda je iných osôb, ak za ne plní po vin -
nos ti po plat ní ka pod ¾a § 10d ods. 7,

c) úda je roz ho du jú ce na ur če nie po plat ku pod ¾a
§ 10db, spo lu s ohlá se ním pred lo ží aj do kla dy po tvr -
dzu jú ce uvá dza né úda je; ak sú čas ne po ža du je zní -
že nie ale bo od pus te nie po plat ku pod ¾a § 11 aj do kla -
dy, kto ré od ô vod ňu jú zní že nie ale bo od pus te nie
po plat ku.

(2) Po plat ník je opráv ne ný poda� obci ohlá se nie aj
v prí pa de, ak zis tí, že jeho po vin nos� pla ti� po pla tok má
by� niž šia, ako mu bola vy ru be ná, ale bo ak žia da o zní -
že nie po plat ku z dô vo du, že ne u ží va ne hnu te¾ nos�, kto -
rú je opráv ne ný uží va�.“.

4. V § 11 sa za od sek 1 vkla da jú nové od se ky 2 až 4,
kto ré zne jú:

„(2) Ak obec sama ale bo na zá kla de ohlá se nia pod ¾a
§ 10dc zis tí, že na sta la sku toč nos�, že po pla tok bol po -
plat ní ko vi vy ru be ný v ne správ nej výš ke ale bo že na sta li 
sku toč nos ti, kto ré majú vplyv na zme nu výš ky po plat -
ku ale bo na zá nik po plat ko vej po vin nos ti, obec upra ví
výš ku po plat ku v na sle du jú com ur če nom ob do bí pod ¾a
okol nos tí, kto ré na sta li.

 (3) Ak po plat ník uhra dil obci vyš ší po pla tok, ako bol
po vin ný uhra di�, obec pre pla tok po plat ní ko vi vrá ti do
30 dní odo dňa do ru če nia do da toč né ho pla tob né ho vý -
me ru ale bo odo dňa zis te nia tej to sku toč nos ti, naj ne -
skôr však do 70 dní od skon če nia ob cou ur če né ho ob -
do bia, za kto ré bol po pla tok uhra de ný. Obec nie je
po vin ná vrá ti� pre pla tok niž ší ako 70 Sk.

 (4) Obec po pla tok zní ži pod ¾a naj niž šej sadz by ale bo
od pus tí za ob do bie, za kto ré po plat ník obci pre u ká že
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na zá kla de pod kla dov, kto ré obec ur či la vše obec ne zá -
väz ným na ria de ním,
a) že sa v ur če nom ob do bí dlho do bo zdr žia va ale bo zdr -

žia val v za hra ni čí,
b) svo ju ne prí tom nos� v obci z dô vo du vý ko nu zá klad -

nej vo jen skej služ by ale bo
c) že ne u ží va ne hnu te¾ nos�, kto rú je opráv ne ný uží va�,

viac ako 90 po sebe na sle du jú cich dní.“.

Do te raj ší od sek 2 sa ozna ču je ako od sek 5.

5. Do te raj ší text § 15 sa ozna ču je ako od sek 1 a do pĺ -
ňa sa od se kom 2, kto rý znie:

„(2) Ak ide o po pla tok pod ¾a § 1 ods. 2, obec usta no ví
vše obec ne zá väz ným na ria de ním, ok rem sku toč nos tí
pod ¾a od se ku 1, dĺž ku ob do bia, na kto ré ur ču je po pla -
tok, hod no ty ko efi cien tu a pri množ stvo vom zbe re spô -
sob, for mu, mies to na za pla te nie po plat ku, prí pa dy,
keï mož no žia da� zní že nie ale bo od pus te nie po plat ku
a spô sob a le ho tu na uplat ne nie zní že nia ale bo od pus -
te nia, ako aj ïal šie ne vy hnut né ná le ži tos ti vy be ra nia
po plat ku.“.

6. Do te raj ší text § 16a sa ozna ču je ako od sek 1 a do -
pĺ ňa sa od se kom 2, kto rý znie:

„(2) Ak po 1. júli 2004 ne us ta no ví obec vše obec ne zá -
väz ným na ria de ním ne vy hnut né ná le ži tos ti vy be ra nia
po plat kov pod ¾a § 15, pla tí sa po pla tok uve de ný v § 1
ods. 2 v naj niž šej sadz be pod ¾a § 10da ods. 1.“.

Čl. IV

Zá kon č. 529/2002 Z. z. o oba loch a o zme ne a do pl -
ne ní nie ktorých zá ko nov v zne ní zá ko na č. 245/2003
Z. z. sa mení a do pĺ ňa tak to:

1. V § 3 ods. 2 sa slo vá „sú po vin né oso by, kto ré vy ro -
bia viac ako 10 ton ba le ných vý rob kov roč ne, po vin né“
na hrá dza jú slo va mi „je vý rob ca vý rob kov, kto ré sú ba -
le né pria mo vý rob com ale bo na zá kla de jeho po žia dav -
ky tre �ou oso bou, ale bo dis tri bú tor vý rob kov, kto ré sú
ba le né a dis tri bu ova né pod jeho ob chod nou znač kou,
kto rí uvá dza jú na trh vý rob ky v oba loch v množ stve
pre sa hu jú com roč ne viac ako 10 ton oba lov, po vin ní“.

2. V § 3 ods. 3 sa slo vá „po vin ná oso ba vy rá ba oba ly
ale bo to va ry“ na hrá dza jú slo va mi „oso ba uve de ná v od -
se ku 2 uvá dza na trh vý rob ky“.

3. V § 3 ods. 5 sa slo vá „po vin ná oso ba“ na hrá dza jú
slo va mi „oso ba uve de ná v od se ku 2“.

4. V § 3 ods. 6 sa slo vá „po vin nej oso by“ na hrá dza jú
slo va mi „oso by uve de nej v od se ku 2“.

 5. V § 13 sa v pís me ne b) na kon ci pri pá ja jú tie to slo -
vá: „ok rem prí pa dov pod ¾a § 19 ods. 7“.

 6. V § 15 sa v pís me ne c) na kon ci pri pá ja jú tie to slo -
vá: „ok rem prí pa dov pod ¾a § 19 ods. 7“.

 7. V § 17 ods. 2 sa slo vá „po vin nej oso be ale bo tomu, 
kto uvá dza do obe hu vý rob ky, ak“ na hrá dza jú slo va mi
„tomu, kto“.

 8. V § 17 ods. 2 písm. b) sa slo vá „§ 3 ods. 7“ na hrá -
dza jú slo va mi „§ 3 ods. 8“.

 9. V § 17 ods. 2 písm. f) sa slo vá „§ 7 ods. 10“ na hrá -
dza jú slo va mi „§ 7 ods. 9“.

10. V § 19 od sek 6 znie:
„(6) Štát ny do zor pre oba ly a od pa dy z oba lov vy ko ná -

va aj Slo ven ská ob chod ná in špek cia.15)“.

11. § 19 sa do pĺ ňa od se kom 7, kto rý znie:
„(7) Slo ven ská ob chod ná in špek cia ukla dá po ku ty

pod ¾a § 17 ods. 2 písm. b), d), e) a f).“.

12. V § 20 od sek 3 znie:
„(3) Prog ram pre ven cie pod ¾a § 3 sú oso by uve de né

v § 3 ods. 2 a pre vádz ko va te lia stra vo va cích za ria de ní
po vin ní po prvý raz vy pra co va� do 1. júna 2004.“.

Čl. V

Pred se da Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky sa spl -
no moc ňu je, aby v Zbier ke zá ko nov Slo ven skej re pub li -
ky vy hlá sil úpl né zne nie zá ko na č. 223/2001 Z. z. o od -
pa doch a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov, ako
vy plý va zo zmien a do pl ne ní vy ko na ných zá ko nom
č. 553/2001 Z. z., zá ko nom č. 96/2002 Z. z., zá ko nom
č. 261/2002 Z. z., zá ko nom č. 393/2002 Z. z., zá ko nom 
č. 529/2002 Z. z., zá ko nom č. 245/2003 Z. z. a tým to
zá ko nom.

Čl. VI

Ten to zá kon na do bú da účin nos� 1. mar ca 2004 s vý -
nim kou usta no ve ní čl. I § 8 ods. 3 písm. d), § 40c ods. 4
a § 47 ods. 7, kto ré na do bú da jú účin nos� 1. ja nu ára
2005, čl. I § 18 ods. 3 písm. n), kto rý na do bú da účin -
nos� dňom na do bud nu tia plat nos ti zmlu vy o pri stú pe -
ní Slo ven skej re pub li ky k Eu róp skej únii, čl. I § 18
ods. 3 písm. o), kto rý na do bú da účin nos� 1. ja nu ára
2006, čl. I § 39 ods. 14, kto rý na do bú da účin nos� 1. ja -
nu ára 2010, a čl. III, kto rý na do bú da účin nos� 1. júla
2004.

Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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RE DAKČ NÉ OZNÁ ME NIE
o op ra ve tla čo vej chy by

v zá ko ne č. 603/2003 Z. z., kto rým sa mení a do pĺ ňa zá kon č. 483/2001 Z. z.
o ban kách a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov v zne ní ne skor ších pred pi sov

V bode 107 § 87 ods. 2 pís me no h) má správ ne znie�:
„h) účel pos kyt nu tia hy po te kár ne ho úve ru,“.
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