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Zákon o odpadoch
Stav v decembri 2019:

Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov
Zmeny:

1. 91/2016, 
2. 313/2016, 
3. 90/2017, 
4. 292/2017, 
5. 106/2018, 
6. 177/2018, 
7. 208/2018, 
8. 312/2018, 
9. 302/2019, 
10. 364/2019, 
11. 460/2019
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Novely zákona o odpadoch 2020 – 06/2022

V roku 2020:
1. 74/2020, 
2. 218/2020, 
3. 285/2020, 

V roku 2021:
1. 9/2021, 
2. 46/2021, 
3. 128/2021, 
4. 216/2021, 
5. 372/2021, 
6. 430/2021, 
7. 518/2021

V roku 2022:

1. LP/2022/42
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Zákon č. 74/2020 Z. z.
Riešenia COVID -19

§ 135h

Prechodné ustanovenia počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo 
výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 

1) Povinnosť príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva podľa § 15 ods. 
5 overiť za účasti zástupcu obce, či rozsah nezákonne umiestneného odpadu nasvedčuje 
tomu, že bol alebo nebol spáchaný trestný čin, sa odkladá odo dňa účinnosti tohto 
zákona až do odvolania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného 
stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej len „krízová situácia“); to 
neplatí, ak ide o nezákonne umiestnený odpad, pri ktorom môže dôjsť k ohrozeniu 
života alebo zdravia ľudí alebo k poškodeniu životného prostredia. 

2) Ak bola zodpovednej osobe správnym orgánom určená lehota na odstránenie 
nezákonne umiestneného odpadu podľa § 15 ods. 10, 11 alebo ods. 14, táto lehota 
neplynie odo dňa účinnosti tohto zákona až do odvolania krízovej situácie. 

3) V konaniach, v ktorých sa vyžaduje vykonanie miestnej ohliadky, ústneho pojednávania 
alebo nazerania do spisov, alebo ich vykonanie žiada účastník konania, lehoty 
ustanovené na vydanie rozhodnutí podľa tohto zákona neplynú v čase odo dňa 
účinnosti tohto zákona až do odvolania krízovej situácie.

Účinnosť od 9.4.2020
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Zákon č. 218/2020 Z. z.
Riešenia COVID -19

§ 135h

Prechodné ustanovenia počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo 
výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 

1) Povinnosť príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva podľa § 15 ods. 
5 overiť za účasti zástupcu obce, či rozsah nezákonne umiestneného odpadu nasvedčuje 
tomu, že bol alebo nebol spáchaný trestný čin, sa počas trvania mimoriadnej situácie, 
núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením 
COVID-19 (ďalej len „krízová situácia“) vykonáva v nevyhnutnom rozsahu. 

2) Počas krízovej situácie môže orgán štátnej správy odpadového hospodárstva predĺžiť, a 
to aj opakovane, lehotu určenú na zabezpečenie zhodnotenia nezákonne umiestneného 
odpadu alebo zneškodnenie nezákonne umiestneného odpadu podľa § 15 ods. 10, 11 
alebo ods. 14. 

3) V konaniach, v ktorých sa vyžaduje vykonanie miestnej ohliadky, ústneho pojednávania 
alebo nazerania do spisov, alebo ich vykonanie žiada účastník konania, lehoty 
ustanovené na vydanie rozhodnutí podľa tohto zákona neplynú v čase odo dňa 
účinnosti tohto zákona až do odvolania krízovej situácie. Miestna ohliadka alebo ústne 
pojednávanie alebo ich vykonanie na žiadosť účastníka konania počas trvania krízovej 
situácie sa vykonávajú v nevyhnutnom rozsahu.

Účinnosť od 5.8.2020
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Zákon č. 285/2020 Z. z.
Obaly / neobaly, batérie a akumulátory

- OZV musí uzatvoriť zmluvu s výrobcom minimálne na dva roky a výrobca musí s 
novou OZV uzatvoriť zmluvu najneskôr do 31.10. 

- Termín zverejnenia údajov potrebných pre výpočet trhového podielu OZV 
posunutý na 15.11.

- Povinnosť výrobcu zabezpečiť plnenie vyhradených povinností pre daný 
kalendárny rok aj vtedy, ak výrobca neuviedol obaly na trh, porušil povinnosti..., 
bol vymazaný z Registra výrobcov

- Zavedenie sadzieb za triedenie a zhodnotenie odpadov z obalov vo vyhláške

- Nové ohlasovacie povinnosti pre OZV pre obaly

- Upresnenie povinnosti OZV voči obci, s ktorou OZV ukončila zmluvu

- Upresnenie zodpovednosti za triedené zložky komunálnych odpadov

- Postup v prípade pokút udelených výrobcom obalov, neobalových výrobkov a 
batérií a akumulátorov

- Pokuty 

Účinnosť od 14.10.2020, resp. 1. 1. 2021
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Zákon č. 9/2021 Z. z.

Riešenia COVID -19

...

§ 135h sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Ministerstvo môže počas krízovej situácie poveriť osobu, ktorej bol 
udelený súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. g), na prijatie nebezpečného 
odpadu v súvislosti s opatreniami počas krízovej situácie.“. 

Účinnosť od 19.1.2021
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Zákon č. 46/2021 Z. z.

Riešenia COVID -19

...

4. § 135h sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Ministerstvo môže počas krízovej situácie poveriť prevádzkovateľa 
zariadenia na zhodnocovanie odpadov alebo prevádzkovateľa 
zariadenia na zneškodňovanie odpadov, ktorému bol udelený súhlas 
podľa § 97 ods. 1 písm. c), na prijatie a zhodnotenie alebo 
zneškodnenie nebezpečného odpadu v súvislosti s opatreniami počas 
krízovej situácie.“. 

Účinnosť od 6.2.2021
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Zákon č. 128/2021 Z. z.

Zákon o cestnej premávke – preberanie starých vozidiel na 
spracovanie

V § 64 ods. 2 písm. f) a § 65 ods. 1 písm. u) sa čiarka na konci nahrádza 
bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak si držiteľ vozidla 
ponechal tabuľky s evidenčným číslom podľa osobitného predpisu,20a)“. 

Poznámka pod čiarou k odkazu 20a znie:

„20a) § 116 ods. 17 zákona č. 8/2009 Z. z.“. 

Účinnosť od 1. januára 2023
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Zákon č. 216/2021 Z. z.

10

Vypustenie povinnosti zabezpečiť vážiace systémy na zberných vozidlách

1. V § 16 ods. 10 úvodnej vete sa vypúšťajú slová „v obci, je povinný“.
2. V § 16 ods. 10 písmeno a) znie:
„a) zabezpečí na základe požiadavky obce, v ktorej vykonáva zber zmesového odpadu 

alebo triedený zber komunálnych odpadov z obalov a komunálnych odpadov z 
neobalových výrobkov, vybavenie zberných vozidiel vážiacim systémom zaradeným 
do skupiny určených meradiel a spĺňajúcim požiadavky na určené meradlo35) alebo 
iný preukázateľný spôsob váženia týchto odpadov [§ 105 ods. 3 písm. w)],“. 

3. V § 16 ods. 10 písm. b) sa slovo „ohlasovať“ nahrádza slovami „je povinný 
ohlasovať“.

4. V § 81 ods. 14 sa za slovo „aj“ vkladajú slová „spôsob preukazovania vyzbieraných 
množstiev týchto odpadov a“. 

5. V § 105 ods. 3 písm. w) sa na konci pripájajú tieto slová: „podrobnosti o vážení 
komunálnych odpadov,“. 

Účinnosť od 1. januára 2023.



Zákon č. 372/2021 Z. z.
Veľká novela

• Pôvodcom odpadu je aj každý prenajímateľ objektu, správca 
administratívneho alebo obchodného centra, ktorý plní prenesenú
poplatkovú povinnosť za poplatníka17a) a zároveň zabezpečuje
zhromažďovanie vytriedených zložiek komunálnych odpadov z iných
zdrojov svojich nájomcov na základe zmluvy

• Zákaz skládkovať biologicky rozložiteľný odpad z veľkoobchodu, 
maloobchodu a distribúcie, [účinnosť od 1.1.2023]

• Od 1.11.2021 sa nevydáva súhlas na skladovanie odpadu najdlhšie jeden 
rok alebo zhromažďovanie odpadu najdlhšie jeden rok pred jeho 
zneškodnením alebo najdlhšie tri roky pred jeho zhodnotením

• Nezákonné umiestnenie odpadu a postupy orgánov

• Nová ohlasovacia a zverejňovacia povinnosť subjektov, ktoré vykonávajú
triedený zber komunálnych odpadov z obalov a komunálnych odpadov 
z neobalových výrobkov
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Zákon č. 372/2021 Z. z.

• Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný vykonávať monitorovanie počas
prevádzkovania skládky a po jej uzavretí, uchovávať záznamy z tohto
monitoringu a každoročne do 28. februára nasledujúceho roka ohlasovať 
výsledky monitoringu za predchádzajúci kalendárny rok príslušnému orgánu
štátnej správy odpadového hospodárstva

• Dodávateľ výrobku (podľa REACH) je povinný poskytovať Európskej chemickej
agentúre informácie použitím formátov a nástrojov poskytnutých touto 
agentúrou na uvedený účel. [účinnosť od 1.11.2021]

• SLNO netreba posielať na okresný úrad v sídle kraja

• Zmeny v osnove správy OZV (vo vyhláške), zmena definície trhového podielu OZV 
pre obaly, požiadavky na obsah zmluvy medzi OZV a zberovou spoločnosťou, 
podmienky výpovede zmluvy medzi OZV a obcou

• Požiadavky na potvrdenia o prevzatí starého vozidla na spracovanie
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Zákon č. 372/2021 Z. z.

• Zavedenie povinnosti zabezpečiť triedený zber textilu od 1.1.2025

• Povinnosť obce zverejňovať údaje na webovom sídle

• Ten, kto vykonáva triedený zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových
výrobkov v obci, je povinný tento odpad dotriedený na úroveň ustanovenú vo
vykonávacom predpise poskytnúť na materiálové zhodnotenie najmenej dvom 
zariadeniam oprávneným na recykláciu daného druhu dotriedeného odpadu. Ak
tieto zariadenia na recykláciu odmietnu prijať takto dotriedený odpad, vydajú o
tom písomné potvrdenie, na základe ktorého môže byť odpad energeticky 
zhodnotený. [účinnosť od 1.11.2021]

• Na zberný dvor môže bezplatne odovzdať vytriedené zložky komunálneho 
odpadu iba fyzická osoba – poplatník

• Úprava podmienok vydávania autorizácie OZV alebo tretej osobe
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Zákon č. 372/2021 Z. z.

• Zrušenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane 
ich prepravy, ak nie je súčasťou súhlasu podľa iných ustanovení 
tohto odseku, a to v prípade, ak pôvodca odpadu alebo držiteľ 
odpadu ročne nakladá v súhrne s väčším množstvom ako 1 tona 
alebo ak prepravca prepravuje ročne väčšie množstvo ako 1 tona 
nebezpečných odpadov [účinnosť od 1.11.2021]

• Zrušenie súhlasu na zhromažďovanie nebezpečných odpadov u 
pôvodcu odpadu, ak zhromažďuje väčšie množstvo ako 1 tona 
nebezpečných odpadov ročne, [účinnosť od 1.11.2021]

• Úprava požiadaviek na náležitosti niektorých súhlasov

• Ciele pre obaly a komunálne odpady (príloha č.3 a 3a)

Účinnosť od 1. 11. 2021 /1. 1. 2022/1. 1. 2023/ 1. 1. 2025
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Zákon č. 430/2021 Z. z.

Osobitné výrobky z plastu (nová 8. časť zákona)

A Jednorazové plastové výrobky, ktorých spotreba sa má znížiť

B Jednorazové plastové výrobky, ktoré je zakázané uvádzať na trh SR

C Jednorazové plastové výrobky, ktoré sa môžu uvádzať na trh s 
pripevnenými viečkami

D Jednorazové plastové výrobky, ktoré musia spĺňať požiadavku na 
označovanie 

E Jednorazové plastové výrobky, pre ktoré výrobca znáša ustanovené 
náklady 

F Jednorazové plastové výrobky, ktoré sa môžu uvádzať na trh iba s 
ustanoveným podielom obsahu recyklovaného materiálu

G Jednorazové plastové výrobky, pre ktoré zabezpečuje výrobca 
vymenované informačné povinnosti
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Zákon č. 430/2021 Z. z.

Osobitné výrobky z plastu

• Účinnosť od 1. decembra 2021, /1. januára 2023, /3. júla 2024, /1. 
decembra 2024, / 1. januára 2025 / 1. januára 2030.
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Zákon č. 518/2021 Z. z.

Zákaz energetického zhodnocovanie odpadu po dotriedení

1. § 6 sa dopĺňa odsekom 13, ktorý znie:

„(13) Zakazuje sa energetické zhodnocovanie odpadu po dotriedení, ktorý je 
možné materiálovo zhodnotiť; to sa nevzťahuje na odpad, ktorý je možné 
energeticky zhodnotiť z dôvodu podľa § 81 ods. 27.“

2. V § 81 ods. 1 sa písmeno b) dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:

„4. oddelene vyzbieraný odpad z jednorazových obalov na nápoje, ktoré 
distribútor obalov odmietol z dôvodu, že nespĺňajú požiadavky na odber podľa 
osobitného predpisu.108aa)“. 

Poznámka pod čiarou k odkazu 108aa znie:

„108aa) Zákon č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“. 

...

Účinnosť od 28.12.2021
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LP/2022/42
Stavebné odpady a  odpady z demolácií

• Selektívna demolácia je postup, pri ktorom sa určia postupnosti demolačných činností 
s cieľom umožniť oddelenie a triedenie odstránených stavebných materiálov a stavebných 
odpadov.

• Pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajúce pri stavebných prácach a demolačných 
prácach, vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania, organizačnej zložke alebo v inom 
mieste pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa, je právnická osoba 
alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorej bolo vydané stavebné povolenie; pri vykonávaní 
obdobných prác pre fyzické osoby je pôvodcom odpadov ten, kto uvedené práce vykonáva.

• Pôvodca je povinný 

zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu stavebného odpadu a odpadu z demolácie vrátane 
spätného zasypávania ako náhrady za iné materiály najmenej vo výške záväzných cieľov a 
limitov zhodnocovania a recyklácie ustanovených v prílohe č. 3 časti VI, bodu 2 pri stavbách 
nad 300 m2 zastavanej plochy

...

vykonávať selektívnu demoláciu postupmi ustanovenými vykonávacím predpisom 

... 

písomne ohlasovať búracie práce orgánu štátnej správy OH (začiatok – koniec –
vyhodnotenie selektívnej demolácie) ... 
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Vyhláška MŽP SR č. 371/2015

Vyhláška č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 
zákona o odpadoch v znení vyhlášky 322/2017 Z. z., 379/2018 Z. z.

• 348/2020 Z. z. 

• 194/2022 Z. z.
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Vyhláška MŽP SR č. 348/2020 Z. z.

• Zmeny v POH SR a krajov

• Triedený zber komunálnych odpadov, požiadavky na triedený zber 
kuchynských odpadov

• Požiadavky na ochranu pred medveďom

• Zmeny v niektorých prípadoch podávania žiadostí

Účinnosť 13.11.2020 / 1. 1. 2021 (nulová donášková vzdialenosť od
1. januára 2023).
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Vyhláška MŽP SR č. 194/2022 Z. z.

• Zmeny v požiadavkách na triedený zber komunálnych odpadov

• Požiadavky na plochy určené na zhromažďovanie nebezpečných 
odpadov

• Výpočet cieľov zberu triedených zložiek KO

• Podrobnosti o odpadoch vhodných na využívanie na spätné 
zasypávanie

• Zmeny v žiadostiach o udelenie súhlasov na prevádzkovanie 
zariadení, prekládkovej stanice, žiadosti o súhlas na skladovanie 
výkopovej zeminy pre pôvodcu odpadu, na prevádzkovanie zariadenia 
na recykláciu lodí, na odovzdávanie odpadov vhodných na využitie do 
domácností, na využívanie odpadov na spätné zasypávanie

• Účinnosť od 16.5.2022 (triedený zber KO od 2. januára 2023)
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LP/2022/295
O stavebnom odpade a odpade z demolácií

• Požiadavky na oddelené zhromažďovanie, na obsah zmluvy o fyzickom 
nakladaní so stav. odpadmi a odpadmi z demolácií

• Požiadavky na recyklované materiály: certifikát zhody, vyhlásenie o 
parametroch, alebo nepovinný certifikát...

• Mobilné zariadenie preukazuje počas celej doby činnosti v intraviláne obce 
plnenie prípustných hodnôt hluku a TZL

• Nekontaminovaná zemina – požiadavka na súhlas na vedľajší produkt a 
požiadavky na dokumentáciu (analýza zeminy akreditovaným subjektom)

• Asfaltové zmesi – požiadavka na súhlas na vedľajší produkt, identifikácia 
podľa kilometrov, protokol o skúškach, certifikát

• Odstránené stavebné materiály –požiadavka na súhlas na  vedľajší produkt 
(bez nebezpečných látok, prírodné materiály alebo veci, nevyžaduje sa 
overenie nemennosti)

• Nové tlačivá – ohlásenie pred a po demoláciách
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Vyhláška MŽP SR č. 373/2015

Vyhláška č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov 
vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov  v 
znení vyhlášok č. 14/2017 Z. z., 324/2017 Z. z., 186/2018 Z. z., 
380/2018 Z. z.

• 266/2020 Z. z.

• 368/2020 Z. z.

• 25/2021 Z. z.

• 192/2022 Z. z.
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Vyhláška MŽP SR č. 266/2020 Z. z.

• Zmeny hlavne v prílohách – formulároch žiadostí o zápis do registrov 
výrobcov

• Protokol o skúške funkčnosti použitých BaA, ktoré nie sú odpadom, 
Cezhraničná preprava použitých BaA na účel opravy v záruke

• Zoznam materiálov a súčiastok, na ktoré sa nevzťahuje zákaz (vozidlá)

Účinnosť od 1.10.2020 / 1.1.2021
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Vyhláška MŽP SR č. 368/2020 Z. z.

• Ustanovuje sadzby na určenie nákladov na zabezpečenie triedeného 
zberu a zhodnotenia odpadov z obalov a z neobalových výrobkov

Účinnosť od 1.12.2020
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Vyhláška MŽP SR č. 25/2021 Z. z.

• Príloha č. 13 Požiadavky na zloženie a vlastnosti obalov

Účinnosť od 26.1.2021
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Vyhláška MŽP SR č. 192/2022 Z. z.

• Obsah správy o činnosti OZV

• Ekonomicky oprávnené výdavky na zabezpečenie triedeného zberu a 
zhodnotenia odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov
(vrátane vzorca na výpočet)

• Minimálna úroveň dotriedenia odpadov z obalov a odpadov z 
neobalových výrobkov, ktoré sú súčasťou oddelene vyzbieraných 
zložiek komunálnych odpadov

• Spôsob výpočtu trhového podielu OZV pre obaly

• Účinnosť od 2.6.2022
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Zákon č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní 
jednorazových obalov na nápoje 

Zmeny:

• 74/2020 Z. z.

• 285/2020 Z. z.

• 372/2021 Z. z.

• 430/2021 Z. z.

• 518/2021 Z. z.
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Zákon č. 302/2019 Z. z. 

Zmeny:

• 74/2020 Z. z.

• 285/2020 Z. z. 

• 372/2021 Z. z. 

• 430/2021 Z. z.

✓Posunutie účinnosti, povinnosť Správcu podávať správu na MŽP, zosúladenie 
požiadaviek na jednorazové plastové výrobky

• 518/2021 Z. z.

✓Výnimky zo zálohovania, úprava vzdialenosti pre miesto odberu odpadu zo 
zálohovaných jednorazových obalov, povinnosti distribútora, zákaz uvádzať 
na trh obaly bez registrácie výrobcu, úprava povinností správcu, verejné 
prerokovanie správy o činnosti správcu, úprava možností nakladania s 
príjmami Správcu, ciele návratnosti (príloha č. 1)

29



Zákon č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za 
uloženie odpadov 

• Zmena zákon č. 61/2021 týkajúca sa možností použitia príjmov  a 
správnych deliktov

• Nariadenie vlády č. 330/2018 Z. z. – zmeny 33/2020, 207/2021 Z. z. a 
zmena zo dňa 8.6.2022 účinné od 1.7.2022 
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Ďakujem za pozornosť

Ing. Elena Bodíková, PhD.

EIB Consult, s.r.o.

Mobil: +421 904 128 130

elena.bodikova@eibconsult.sk
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