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Právne predpisy odpadového hospodárstva

• Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona 
č. 91/2016 Z. z., zákona č. 313/2016 Z.z. ,zákona č. 90/2017 Z. z. ,  zákona č. 292/2017 Z. z., 
zákona č. 106/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 208/2018 Z. z., zákona č. 
312/2018 Z. z., zákona č. 302/2019 Z. z., zákona č. 364/2019 Z. z., zákona č. 460/2019 Z. z., 
zákona č. 74/2020 Z. z., zákona č. 218/2020 Z. z., zákona č. 285/2020 Z. z., zákona č. 9/2021 
Z. z., zákona č. 46/2021 Z. z., zákona č. 128/2021 Z. z., zákona č. 216/2021 Z. z., zákona č. 
372/2021 Z. z., zákona č. 430/2021 Z. z., zákona č. 518/2021 Z. z. a zákona č. 230/2022 Z. z. 

• Zákon č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona  č. 
587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov v znení zákona č. 111/2019 Z. z. a zákona č. 67/2021 Z. z.

• Zákon č. 302/2019 Z.z. o zálohovaní jednorázových obalov na nápoje a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení zákona č. 74/2020 Z. z., zákona č. 285/2020 Z. z. a zákona č. 
518/2021 Z. z.



• Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 330/2018 Z. z. ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a 
podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov v znení nariadenia vlády č. 33/2020 Z.z. a č. 207/2021 
Z.z. a č. 212/2022 Z.z.

• Vyhláška MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, v znení vyhlášky č. 320/2017 Z.z.

• Vyhláška MŽP SR č. 366/2015 Z.z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti, v znení vyhlášky č. 246/2017 Z.z., v znení vyhlášky 
č. 321/2017 Z.z., v znení vyhlášky č. 378/2018 Z.z., v znení vyhlášky č. 317/2020 Z.z. 

• Vyhláška MŽP SR č. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch, v znení vyhlášky č. 322/2017 Z.z., v 
znení vyhlášky č. 379/2018 Z.z., v znení vyhlášky č. 348/2020 Z.z. v znení vyhlášky č. 194/2022 Z.z.

• Vyhláška MŽP SR č. 382/2018 Z.z. o skládkovaní odpadov a uskladnení kovovej ortuti, v znení vyhlášky č. 26/2021 Z.z.

• Vyhláška MŽP SR č. 373/2015 Z.z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi 
odpadov, v znení vyhlášky č. 14/2017 Z.z., v znení vyhlášky č. 324/2017 Z.z., v znení vyhlášky č. 186/2018 Z.z., v znení vyhlášky č. 
380/2018 Z.z., v znení vyhlášky č. 266/2020 Z.z., v znení vyhlášky č. 368/2020 Z.z.,v znení vyhlášky č. 25/2021 Z.z. v znení vyhlášky č. 
192/2022 Z.z

• Vyhláška MŽP SR č. 347/2019 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje v 
znení vyhlášky č. 161/2022 Z.z.

• Vyhláška MŽP SR č. .../2022 Z.z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií

• Opatrenie MŽP SR č. 1/2020 o metodike analýzy zmesového odpadu

Právne predpisy odpadového hospodárstva



Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch
Prvá časť - Základné ustanovenia (zmena) (zmena)

Druhá časť - Programové dokumenty OH (malá zmena)

Tretia časť - Povinnosti právnických osôb a fyzických osôb (zmena) (zmena)

Štvrtá časť - Rozšírená zodpovednosť výrobcov (zmena) (zmena)

Piata časť - Osobitné prúdy odpadov (zmena)

Šiesta časť - Komunálny odpad (zmena) (zmena)

Siedma časť - Cezhraničný pohyb odpadov (malá zmena)

Ôsma časť - Administratívne nástroje (zmena) (zmena)

Deviata časť - Orgány štátnej správy odpadového hospodárstva (zmena) (zmena)

Desiata časť - Zodpovednosť za porušenie povinností (zmena) (zmena) (zmena) (zmena)

Jedenásta časť - Recyklačný fond

Dvanásta časť - Prechodné a záverečné ustanovenia (zmena) (zmena)
Novela zákona č. 372/2021 Z.z Novela zákona č. 430/2021 Z.z.          Novela zákona o zálohovaní Novela 230/2022 Z.z. - stavebné odpady



Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch

§ 6 – Hierarchia odpadového hospodárstva

Ods. 6 –
Pôvodca odpadu je povinný predchádzať vzniku odpadu zo svojej činnosti
a obmedzovať jeho množstvo a nebezpečné vlastnosti. Odpad, vzniku
ktorého nie je možné zabrániť, musí byť zhodnotený, prípadne
zneškodnený v súlade s odsekom 1 (hierarchia) spôsobom, ktorý
neohrozuje ľudské zdravie, životné prostredie, a ktorý je v súlade s týmto
zákonom a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.



Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch

§ 12 ods. 4 –

Povinnosť znášať náklady na činnosti nakladania s odpadom a činnosti k nim smerujúce na 
oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu patriace do vyhradeného prúdu odpadu (§ 27 
ods. 3), na ktoré sa v ustanovenom rozsahu vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov znáša 
výrobca vyhradeného výrobku

§ 12 ods. 6 –

Fyzické osoby nemôžu nakladať a inak zaobchádzať s iným ako s komunálnym odpadom, 
drobným stavebným odpadom a stavebným odpadom z jednoduchých stavieb a z drobných 
stavieb, okrem zaobchádzania podľa § 63 ods. 1 a § 72. Na fyzickú osobu, ktorá nakladá so 
stavebným odpadom z jednoduchých stavieb alebo z drobných stavieb sa vzťahuje 
ustanovenie § 14 ods. 1 písm. e). Fyzická osoba nesmie nakladať alebo inak zaobchádzať so 
stavebným odpadom z jednoduchých stavieb alebo drobných stavieb s obsahom azbestu



Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch

§ 15 – Nezákonne umiestnený odpad
Ods. 1 –
Oznámiť umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti, ktoré je v rozpore s týmto zákonom 
(ďalej len „nezákonné umiestnenie odpadu“) môže akákoľvek fyzická osoba alebo 
právnická osoba príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva alebo 
obci, v ktorej územnom obvode sa táto nehnuteľnosť nachádza
Ods. 2 –
Vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti je povinný do troch pracovných dní po 
zistení, že na jeho nehnuteľnosti bol nezákonne umiestnený odpad, oznámiť túto 
skutočnosť orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva alebo obci, v ktorej 
územnom obvode sa táto nehnuteľnosť nachádza



Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch

Rozšírená zodpovednosť výrobcov

§ 27 ods. 4 - Výrobca vyhradeného výrobku je povinný

(vybrané)

• zabezpečiť materiálové zloženie vyhradeného výrobku, jeho konštrukciu a jeho označenie v súlade s osobitným oddielom 
tejto časti zákona

• plniť informačnú povinnosť vo vzťahu k verejnosti a k spracovateľovi vyhradeného prúdu odpadu

• zabezpečiť nakladanie s vyhradeným prúdom odpadu v rozsahu a spôsobom uvedenom  v osobitnom oddiele tejto časti 
zákona

• zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu vyhradeného prúdu odpadu  najmenej vo výške záväzných cieľov a limitov

• viesť a uchovávať evidenciu a ohlasovať ministerstvu údaje z nej v ustanovenom rozsahu  a uchovávať ohlasované údaje

• plniť informačnú povinnosť vo vzťahu ku konečným používateľom vyhradeného výrobku

• zabezpečiť odobratie celého množstva oddelene vyzbieranej zložky komunálneho odpadu patriacej do vyhradeného 
prúdu odpadu z obce, v ktorej zodpovedá za vyhradený prúd odpadu a zabezpečiť priebežné financovanie nakladania s 
takto odobraným vyhradeným prúdom odpadu



Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch

Osobitné výrobky z plastu
§ 75f – Rozšírená zodpovednosť výrobcu osobitného výrobku z plastu
ods. 1 –
Výrobca jednorazového plastového výrobku uvedeného v prílohe č. 7a časti E
oddiele I je okrem povinností podľa § 27 a 52 povinný znášať náklady
(od 1.1.2023)
a) na opatrenia na zvyšovanie informovanosti o svojich výrobkoch uvádzaných

na trh Slovenskej republiky,
b) spojené so zberom, prepravou, zhodnotením, recykláciou, spracovaním

a zneškodnením odpadu z výrobkov,
c) spojené s vyčistením prostredia znečisteného odpadom z týchto výrobkov,

ktoré neboli vhodené do miestnych systémov zberu odpadu.



Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch

Komunálne odpady
§ 80 ods. 1 –
➢ zmesový komunálny odpad a oddelene vyzbieraný odpad z domácností

vrátane papiera a lepenky, skla, kovov, plastov, biologického odpadu,
dreva, textílii, obalov, odpadu z elektrických zariadení a elektronických
zariadení, použitých batérií a akumulátorov a objemného odpadu vrátane
matracov a nábytku,

➢ zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z iných zdrojov, ak je
takýto odpad svojím charakterom a zložením podobný odpadu
z domácností.



Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch

Komunálne odpady
§ 81 ods. 1 –
Ods. 1 - Za nakladanie s komunálnym odpadom zodpovedá:
a) obec, ak ide o

1. zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad  z domácností,
2. zmesový odpad z iných zdrojov,
3. drobný stavebný odpad,

b) ako pôvodca odpadu fyzická osoba-podnikateľ a právnická osoba , ak ide o
1. oddelene vyzbieraný odpad z iných zdrojov, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť 

výrobcov,
2. elektroodpad a použité batérie a akumulátory,
3. oddelene vyzbieraný komunálny odpad z obalov a odpad z neobalových výrobkov z iných zdrojov.
4. Oddelene vyzbieraný odpad z jednorazových obalov na nápoje, ktoré distribútor obalov odmietol z

dôvodu, že nespĺňajú požiadavky na odber podľa osobitného predpisu.





Ďakujem za pozornosť!

Ing. Peter Gallovič
E.P.A. spol.s.r.o.

gallovic@epa.sk
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