
 

Legislatívne zmeny a úpravy v životnom prostredí:  2. Q. 2022  

 
 Právny predpis Zmena Účinnosť od 
1. 161/2022 Z. z.  

VYHLÁŠKA Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky 

zo 17. januára 2022, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 

347/2019 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o zálohovaní jednorazových obalov na 

nápoje. 
 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 3 písm. b) zákona č. 302/2019 Z. z. o 

zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje: 

Čl. I 

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 347/2019 Z. z., ktorou sa vykonávajú 

niektoré ustanovenia zákona o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje sa dopĺňa takto: 

1. 

V § 3 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Grafické označenie zálohovaných jednorazových obalov na 

nápoje je uvedené v prílohe.“. 

2. 

Za § 5 sa vkladajú § 5a a 5b, ktoré vrátane nadpisu znejú: 

„§ 5a 

  

Oznamovacia povinnosť k úpravám účinným odo dňa vyhlásenia 

Táto vyhláška bola prijatá v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických 

predpisov.1) 

§ 5b 

  

Prechodné ustanovenie účinné odo dňa vyhlásenia 

Grafické označenie podľa § 6 ods. 3 písm. f) zákona, ktoré je umiestnené na zálohovaných jednorazových 

obaloch na nápoje uvedených na trh od 1. januára 2022, sa považuje za grafické označenie podľa tejto 

vyhlášky.“. 

3. 

Vyhláška sa dopĺňa prílohou, ktorá vrátane nadpisu znie: 

„Prevziať prílohu - Príloha k vyhláške č. 347/2019 Z. z.“. 
 

Táto vyhláška 

nadobúda účinnosť 

dňom vyhlásenia. 

Časová verzia 

predpisu účinná od 

17.05.2022 

 

2. 192/2022 Z. z.  

VYHLÁŠKA Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky 

zo 16. mája 2022, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky 

č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými 

prúdmi odpadov v znení neskorších predpisov. 

 

Táto vyhláška 

nadobúda účinnosť 

dňom vyhlásenia. 

Časová verzia 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/302/#paragraf-9.odsek-3.pismeno-b
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/347/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/prilohy/SK/ZZ/2022/161/20220517_5412877-2.pdf


 Právny predpis Zmena Účinnosť od 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 105 ods. 3 písm. m) zákona č. 79/2015 Z. 

z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje: 

Čl. I 

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky 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., vyhlášky č. 324/2017 Z. z., vyhlášky č. 186/2018 Z. z., vyhlášky č. 380/2018 Z. z., 

vyhlášky č. 266/2020 Z. z., vyhlášky č. 368/2020 Z. z. a vyhlášky č. 25/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto: 

1. 

Nadpis § 1 znie: 

„Zápis, zmena a výmaz v Registri výrobcov vyhradeného výrobku a Register 

výrobcov vyhradeného výrobku 

[k § 30 zákona]“ 

“. 

2. 

V § 1 ods. 1 sa slová „Žiadosť o zápis do Registra“ nahrádzajú slovami „Žiadosť o zápis, zmenu a výmaz v 

Registri“. 

3. 

V § 1 ods. 3 sa slová „zápis výrobcu elektrozariadení do Registra“ nahrádzajú slovami „zápis, zmenu a 

výmaz výrobcu elektrozariadení v Registri“. 

4. 

§ 3 vrátane nadpisu znie: 

„§ 3 

  

Správa o činnosti organizácie zodpovednosti výrobcov, obsah a zverejňované údaje 

(1) 

Správa o činnosti organizácie zodpovednosti výrobcov (ďalej len „správa“) doručovaná ministerstvu podľa § 

28 ods. 9 zákona obsahuje najmä 

a) 

údaje o množstve vyhradeného prúdu odpadu, pre ktorý organizácia zodpovednosti výrobcov zabezpečila 

zber, prepravu, prípravu na opätovné použitie, zhodnotenie, recykláciu, spracovanie a zneškodnenie, 

b) 

identifikáciu osôb, ktorých prostredníctvom organizácia zodpovednosti výrobcov zabezpečila činnosti 

uvedené v písmene a), vrátane osôb pôsobiacich mimo územia Slovenskej republiky s konkrétnym uvedením 

druhu a množstva odpadu pri jednotlivej osobe, ktorá sa v správe vykoná prostredníctvom týchto údajov: 

1. 

obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania, 

2. 

osobné údaje fyzickej osoby – podnikateľa a osobné údaje štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho 

orgánu právnickej osoby v rozsahu meno a priezvisko, 

predpisu účinná od 

02.06.2022 

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/79/#paragraf-105.odsek-3.pismeno-m
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/79/#paragraf-105.odsek-3.pismeno-m
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/373/


 Právny predpis Zmena Účinnosť od 

3. 

identifikačné číslo organizácie (IČO) a európske daňové identifikačné číslo (DIČ) alebo národné daňové 

číslo (IČ DPH), 

4. 

meno a priezvisko kontaktnej osoby, číslo telefónu, číslo faxu a e-mailová adresa, 

5. 

číslo a dátum vydania rozhodnutia, ktoré ich oprávňuje na výkon predmetnej činnosti nakladania s odpadom, 

a názov orgánu, ktorý ho vydal, 

6. 

informácie o postupe výberu osôb, ktorých prostredníctvom organizácia zodpovednosti výrobcov 

zabezpečila činnosti uvedené v písmene a), 

c) 

informácie o spôsobe zabezpečenia zberu, zhodnotenia, recyklácie, spracovania a zneškodnenia vyhradeného 

prúdu odpadu sa v správe uvedú prostredníctvom 

1. 

druhu a množstva odpadu v tonách, pre ktorý organizácia zodpovednosti výrobcov uskutočnila určitý druh 

činnosti nakladania s odpadom v kalendárnom roku, za ktorý sa vypracúva správa, na základe zmluvného 

vzťahu s organizáciou zodpovednosti výrobcov, 

2. 

zoznamu zmluvných partnerov zabezpečujúcich zber, prepravu, prípravu na opätovné použitie, zhodnotenie, 

recykláciu, spracovanie a zneškodnenie vyhradeného prúdu odpadu a uvedenia miest ich zariadení, 

3. 

zoznamu obcí, v ktorých je zabezpečené združené nakladanie s oddelene vyzbieranou zložkou komunálneho 

odpadu patriacou do vyhradeného prúdu odpadu; ak ide o organizáciu zodpovednosti výrobcov pre obaly, 

údaje predkladá v rozsahu podľa prílohy č. 7, 

4. 

opisu spôsobu zberu, zoznamu miest zberu a údajov o rozsahu územného pokrytia Slovenskej republiky na 

zabezpečenie zberu vyhradeného prúdu odpadu, 

5. 

uvedenia miesta prvého zhodnotenia alebo miesta zneškodnenia odpadu, 

d) 

informácie o splnení cieľov a záväzných limitov uvedených v prílohe č. 3 zákona a o presahujúcom 

množstve v štruktúre 

1. 

údaj o množstevnom a percentuálnom rozsahu splnenia záväzných limitov v kalendárnom roku, za ktorý sa 

správa vypracúva, 

2. 

množstevný a percentuálny rozsah nesplnenej časti cieľov a záväzných limitov, ak nie sú splnené, 

3. 

množstvo odpadu, pre ktorý je zabezpečené nakladanie s odpadom na základe účasti na nakladaní s odpadom 

podľa § 28 ods. 4 písm. q) zákona, 



 Právny predpis Zmena Účinnosť od 

e) 

informácie o množstve vyhradených výrobkov uvedených na trh výrobcami vyhradených výrobkov 

zastúpenými organizáciou zodpovednosti výrobcov v štruktúre 

1. 

údaj o vyhradených výrobkoch v členení podľa § 2 ods. 1 písm. h), ktoré zastúpení výrobcovia uviedli na trh 

v kalendárnom roku, za ktorý sa vypracúva správa, 

2. 

súhrnný údaj o množstve vyhradeného výrobku, ktoré zastúpení výrobcovia uviedli na trh v kalendárnom 

roku, za ktorý sa vypracúva správa, ak ide o 

2.1 

batérie a akumulátory v rozlíšení na jednotlivé typy podľa § 42 ods. 3 zákona, 

2.2 

elektrozariadenia v rozlíšení na jednotlivé kategórie podľa prílohy č. 6 zákona, 

2.3 

obaly a neobalové výrobky v rozlíšení na materiál, 

2.4 

vozidlá v rozlíšení na kategórie podľa § 60 ods. 5 zákona, 

2.5 

pneumatiky bez rozlíšenia, 

3. 

ak ide o vyhradený prúd odpadu pochádzajúceho z batérií a akumulátorov, elektrozariadení, obalov a 

neobalových výrobkov v rozlíšení na komunálny odpad a iný ako komunálny odpad, 

f) 

informácie o spôsobe financovania systému združeného nakladania a nákladoch na činnosti vykonávané v 

systéme združeného nakladania s vyhradeným prúdom odpadu sa v správe podľa písmena a) uvedú v 

štruktúre 

1. 

výška celkových úhrad od zastúpených výrobcov za jednotlivé vyhradené výrobky zodpovedajúca údajom 

vyplývajúcim z účtovníctva, 

2. 

výška jednotlivých a celkových nákladových položiek v členení na jednotlivé činnosti vychádzajúca z 

úpravy zmluvných vzťahov v rámci systému združeného nakladania s odpadom a zodpovedajúca údajom 

vyplývajúcim z účtovníctva, 

3. 

informácie o naložení so ziskom a o vyrovnaní so stratou, ak vznikne, 

4. 

výška finančných prostriedkov vynaložených na propagačné a vzdelávacie aktivity, ich stručný opis podľa § 

7, 

5. 

informácie s rozlíšením nákladov na zber jednotlivých odpadových materiálov a nákladov na výkup 

jednotlivých odpadových materiálov, ak ide o organizáciu zodpovednosti výrobcov pre obaly v rozsahu 



 Právny predpis Zmena Účinnosť od 

podľa prílohy č. 7, 

g) 

informácie o majetkovej účasti členov organizácie. 

(2) 

Organizácia zodpovednosti výrobcov zverejňuje údaje zo správy na svojom webovom sídle podľa § 28 ods. 

10 zákona v rozsahu údajov podľa odseku 1 písm. a), c), d), f) a g). 

(3) 

Zverejnenie údajov na webovom sídle sa uskutoční v rozsahu údajov podľa prílohy č. 8.“. 

5. 

Za § 3 sa vkladá § 3a, ktorý vrátane nadpisu znie: 

„§ 3a 

  

Správa o činnosti osôb vykonávajúcich triedený zber komunálnych odpadov z obalov a komunálnych 

odpadov z neobalových výrobkov, obsah a zverejňované údaje 

[k § 16 ods. 12 zákona] 

(1) 

Správa o činnosti osôb vykonávajúcich triedený zber komunálnych odpadov z obalov a komunálnych 

odpadov z neobalových výrobkov sa zasiela ministerstvu a príslušnej organizácii zodpovednosti výrobcov 

pre obaly, s ktorou má uzatvorenú zmluvu podľa § 16 ods. 3 zákona, správu o činnosti, ktorá obsahuje 

a) 

údaje o množstve a nákladoch oddelene zbieraných zložiek komunálnych odpadov z obalov a neobalových 

výrobkov z domácností, pre ktorý zabezpečil na základe zmluvného vzťahu s príslušnou organizáciou 

zodpovednosti výrobcov pre obaly zber, prepravu, prípravu na opätovné použitie, zhodnotenie, recykláciu, 

spracovanie a zneškodnenie s rozlíšením na jednotlivé druhy odpadov v jednotlivých obciach, v rozsahu 

údajov podľa prílohy č. 7, 

b) 

informácie o odmietnutí prevziať odpady z obalov na materiálové zhodnotenie uvedené v štruktúre 

1. 

informácie o množstve a druhu odpadu, ktorý odmietlo zariadenie prevziať na recykláciu, 

2. 

informácie o množstve a druhu odpadu, ktorý odmietlo zariadenie prevziať na materiálové zhodnotenie, 

3. 

zoznam zariadení, ktoré odmietli odpad prevziať na materiálové zhodnotenie s uvedením dôvodov 

odmietnutia, 

c) 

informácie o postupe výberu osôb podľa písmena b). 

(2) 

Zverejnenie údajov na webovom sídle sa uskutoční v rozsahu údajov podľa prílohy č. 8.“. 

6. 

§ 18a vrátane nadpisu znie: 

„§ 18a 



 Právny predpis Zmena Účinnosť od 

  

Ekonomicky oprávnené výdavky na zabezpečenie triedeného zberu a zhodnotenia odpadov z obalov a 

odpadov z neobalových výrobkov 

[§ 59 ods. 1 písm. g)] 

Za ekonomicky oprávnené výdavky na zabezpečenie triedeného zberu a zhodnotenia odpadov z obalov a 

odpadov z neobalových výrobkov podľa § 59 ods. 1 písm. g) zákona sa považujú náklady vypočítané podľa 

vzorca, ktorý je uvedený v prílohe č. 12b.“. 

7. 

Za § 18a sa vkladá § 18b, ktorý vrátane nadpisu znie: 

„§ 18b 

  

Minimálna úroveň dotriedenia odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov, ktoré sú súčasťou 

oddelene vyzbieraných zložiek komunálnych odpadov 

[k § 59 ods. 4 písm. d)] 

Minimálna úroveň dotriedenia na jednotlivé druhy odpadov sa považuje roztriedenie uvedené v prílohe č. 

12c.“. 

8. 

V § 21a ods. 1 sa slovo „príslušný“ nahrádza slovom „nasledujúci“. 

9. 

V poznámke pod čiarou k odkazu 15 sa citácia „STN ISO 1629 Kaučuky a latexy. Označovanie (62 0004)“ 

sa nahrádza citáciou „ISO 1629 Rubber and latices – Nomenclature.“. 

 

 

 

 

 

 
3. 193/2022 Z. z.  

VYHLÁŠKA Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky zo 16. mája 2022, ktorou sa dopĺňa 

vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 465/2013 Z. z. o technických 

požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia v znení neskorších predpisov. 

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 346/2013 Z. z. o 

obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických zariadeniach a elektronických 

zariadeniach a ktorým sa mení zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov ustanovuje: 

Čl. I 

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 465/2013 Z. z. o technických 

požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia v znení vyhlášky č. 196/2014 Z. z., vyhlášky 

č. 346/2014 Z. z., vyhlášky č. 71/2016 Z. z., vyhlášky č. 329/2016 Z. z., vyhlášky č. 317/2017 Z. z., vyhlášky 

č. 199/2018 Z. z., vyhlášky č. 104/2019 Z. z., vyhlášky č. 203/2019 Z. z., vyhlášky č. 88/2020 Z. z., vyhlášky 

Táto vyhláška 

nadobúda účinnosť 

dňom vyhlásenia 

okrem čl. I druhého 

bodu, ktorý 

nadobúda účinnosť 

1. októbra 2022. 

Časová verzia 

predpisu účinná od 

02.06.2022 do 

30.09.2022. 

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2013/346/#paragraf-4.odsek-2
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2013/465/
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č. 232/2020 Z. z. a vyhlášky č. 391/2021 Z. z. sa dopĺňa takto: 

1. 

Príloha sa dopĺňa bodmi 63 až 65, ktoré znejú: 

„63. 

Delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2021/1978 z 11. augusta 2021, ktorou sa na účely prispôsobenia 

vedeckému a technickému pokroku mení príloha IV k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ, 

pokiaľ ide o výnimku z používania bis(2-etylhexyl)- ftalátu (DEHP), benzyl-butyl-ftalátu (BBP), dibutyl-

ftalátu (DBP) a diizobutyl-ftalátu (DIBP) v náhradných dieloch získaných zo zdravotníckych pomôcok a 

používaných na ich opravu alebo modernizáciu (Ú. v. EÚ L 402, 15. 11. 2021). 

64. 

Delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2021/1979 z 11. augusta 2021, ktorou sa na účely prispôsobenia 

vedeckému a technickému pokroku mení príloha IV k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ, 

pokiaľ ide o výnimku z používania bis(2-etylhexyl)- ftalátu (DEHP) v plastových komponentoch do cievok v 

prístrojoch na zobrazovanie magnetickou rezonanciou (MRI) (Ú. v. EÚ L 402, 15. 11. 2021). 

65. 

Delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2021/1980 z 11. augusta 2021, ktorou sa na účely prispôsobenia 

vedeckému a technickému pokroku mení príloha IV k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ, 

pokiaľ ide o výnimku na používanie bis(2-etylhexyl)- ftalátu (DEHP) v iónselektívnych elektródach na 

analýzu ľudských telových tekutín a/alebo v dialyzátoch (Ú. v. EÚ L 402, 15. 11. 2021).“. 

 
 

4. 194/2022 Z. z.  

VYHLÁŠKA Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky 

zo 16. mája 2022, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky 

č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších 

predpisov. 

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 105 ods. 3 písm. m), s) a w) zákona č. 

79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

ustanovuje: 

Čl. I 

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú 

niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení vyhlášky č. 322/2017 Z. z., vyhlášky č. 379/2018 Z. z. a 

vyhlášky č. 348/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto: 

1. 

V § 14 ods. 1 prvej vete sa slovo „kovy“ nahrádza slovami „obaly z kovu“, slová „31. decembru“ sa 

nahrádzajú slovami „30. júnu“ a slovo „ohlásených“ sa nahrádza slovom „poskytnutých“. 

3. 

V § 14 ods. 15 sa na konci pripája táto veta: „Uvedené sa nevzťahuje na zložky biologicky rozložiteľného 

komunálneho odpadu, pre ktoré sa neustanovia požiadavky na zberovú kapacitu.“. 

4. 

Táto vyhláška 

nadobúda účinnosť 

dňom vyhlásenia 

okrem čl. I druhého 

bodu, ktorý 

nadobúda účinnosť 

2. januára 2023. 

Časová verzia 

predpisu účinná od 

02.06.2022 do 

01.01.2023. 

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/79/#paragraf-105.odsek-3.pismeno-m
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/79/#paragraf-105.odsek-3.pismeno-s
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/79/#paragraf-105.odsek-3.pismeno-w
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/79/#paragraf-105.odsek-3.pismeno-w
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/371/
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V nadpise § 14a sa číslo „30“ nahrádza číslom „33“. 

5. 

V § 14a ods. 2 sa slovo „ohlásených“ nahrádza slovom „poskytnutých“. 

6. 

V § 20 ods. 3 sa vypúšťajú slová „02 04 01 zemina z čistenia a prania repy,“. 

7. 

V § 21 ods. 2 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem súhlasu na zneškodňovanie odpadov s 

obsahom azbestu činnosťou D9 a D14, ktoré vznikajú pri stavebných a demolačných prácach,“. 

8. 

V § 21 sa odsek 2 dopĺňa písmenom c), ktoré znie: 

„c) 

kópia oprávnenia na odstraňovanie azbestu alebo materiálov, ktoré obsahujú azbest zo stavieb,20a) ak sa na 

túto činnosť vyžaduje.“. 

Poznámka pod čiarou k odkazu 20a znie: 

„20a) § 5 ods. 4 písm. o) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov.“. 

9. 

V § 22 ods. 1 úvodnej vete sa slovo „vrátane“ nahrádza slovom „alebo“. 

10. 

§ 24 až 26 sa vypúšťajú. 

11. 

V § 26a ods. 1 a 3 úvodnej vete sa slová „písm. u)“ nahrádzajú slovami „písm. t)“. 

12. 

V § 26b nadpis znie: „Žiadosť o súhlas na skladovanie výkopovej zeminy pre pôvodcu odpadu“. 

13. 

V § 26b ods. 1 úvodnej vete sa slová „písm. v)“ nahrádzajú slovami „písm. u)“. 

14. 

V § 26c ods. 1 a 3 úvodnej vete sa slová „písm. w)“ nahrádzajú slovami „písm. f“. 

15. 

V § 34 ods. 1 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie: 

„e) 

zoznam obcí, do ktorých sa odpad vhodný na využitie v domácnosti navrhuje odovzdávať,“. 

Doterajšie písmeno e) sa označuje ako písmeno f). 

16. 

V § 39 sa odsek 2 dopĺňa písmenom c), ktoré znie: 

„c) 

kópia povolenia banského úradu na banskú činnosť, ak ide o spätné zasypávanie na likvidáciu banských diel 

a lomov.“. 

17. 

Za § 58b sa vkladá § 58c, ktorý vrátane nadpisu znie: 

„§ 58c 
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Prechodné ustanovenie k úpravám účinným dňom vyhlásenia 

Štandard zberu zložky komunálnych odpadov pre plast a kovy na rok 2022, poskytnutý prostredníctvom 

zbernej nádoby, vyjadrený v litroch, sa vypočíta podľa vzorca uvedeného v prílohe č. 10 bode III.“. 

18. 

Prílohy č. 10 a 10a vrátane nadpisov znejú: 

„Prevziať prílohu - Príloha č. 10 k vyhláške č. 371/2015 Z. z.“. 

19. 

V prílohe č. 12 parameter „PO“ vzorca pre výpočet obvyklých nákladov znie: „PO počet obyvateľov obce, 

ktorej sa navrhujú obvyklé náklady uhrádzať, k 30. júnu predchádzajúceho kalendárneho roka podľa údajov, 

ktoré obec poskytne Štatistickému úradu Slovenskej republiky“. 

20. 

V prílohe č. 21 časti II. zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadových olejov siedmy bod znie: 

„7. 

certifikát zhody s technickými normami alebo inými obdobnými technickými špecifikáciami s 

porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami vydaný orgánom posudzovania zhody podľa osobitného 

predpisu,30) ak ide o materiálové využitie,“. 

21. 

V prílohe č. 21 časti III. spracovanie starých vozidiel piaty bod znie: 

„5. 

certifikát zhody s technickými normami alebo inými obdobnými technickými špecifikáciami s 

porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami vydaný orgánom posudzovania zhody podľa osobitného 

predpisu,30)“. 

22. 

Príloha č. 22 vrátane nadpisu znie: 

„Príloha č. 22 

k vyhláške č. 371/2015 Z. z. 

Prípady, v ktorých je alebo môže byť súčasťou žiadosti o vydanie rozhodnutia, žiadosti o vydanie vyjadrenia 

orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva a žiadosti o udelenie autorizácie odborný posudok o vplyve 

uvažovanej činnosti alebo zariadenia na životné prostredie 

I. Odborný posudok sa vyžaduje na 

1. 

udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov podľa § 97 ods. 1 písm. a) 

zákona, 

2. 

udelenie súhlasu na zneškodňovanie odpadov podľa § 97 ods. 1 písm. b) zákona okrem súhlasu na 

zneškodňovanie odpadov s obsahom azbestu činnosťou D14 vznikajúcich pri stavebných a demolačných 

prácach, 

3. 

udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa § 97 ods. 1 písm. c) 

zákona; odborný posudok sa vyžaduje pre kategóriu nebezpečných odpadov, 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/prilohy/SK/ZZ/2022/194/20220602_5419852-2.pdf
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4. 

udelenie súhlasu na zhodnocovanie odpadov alebo zneškodňovanie odpadov mobilným zariadením podľa § 

97 ods. 1 písm. h) zákona; odborný posudok sa vyžaduje len pre kategóriu nebezpečných odpadov, 

5. 

udelenie súhlasu na uzavretie skládky odpadov alebo jej časti, vykonanie jej rekultivácie a jej následné 

monitorovanie po uzavretí skládky ako celku podľa § 97 ods. 1 písm. j) zákona, 

6. 

udelenie súhlasu na dekontamináciu podľa § 97 ods. 1 písm. k) zákona, 

7. 

udelenie súhlasu na zneškodňovanie použitých polychlórovaných bifenylov alebo zariadení obsahujúcich 

polychlórované bifenyly podľa § 97 ods. 1 písm. l) zákona, 

8. 

udelenie súhlasu na zneškodňovanie odpadov z výroby oxidu titaničitého podľa § 97 ods. 1 písm. m) zákona, 

9. 

udelenie súhlasu na prevádzkovanie úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti alebo úložiska 

trvalého uskladnenia odpadovej ortuti podľa § 97 ods. 1 písm. q) zákona, 

10. 

udelenie súhlasu na uzavretie úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti alebo úložiska trvalého 

uskladnenia odpadovej ortuti podľa § 97 ods. 1 písm. r) zákona, 

11. 

udelenie autorizácie na spracovateľskú činnosť podľa § 89 ods. 1 písm. a) zákona a na predĺženie platnosti 

udelenej autorizácie na spracovateľskú činnosť okrem prípadu, ak o predĺženie platnosti udelenej autorizácie 

žiada držiteľ autorizácie, ktorý má registrovaný systém environmentálneho manažérstva a auditu,23) 

a) 

spracovanie a recyklácia použitých batérií a akumulátorov, 

b) 

zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadových olejov, 

c) 

spracovanie starých vozidiel, 

d) 

spracovanie elektroodpadu, 

e) 

prípravu na opätovné použitie elektroodpadu, 

12. 

vydanie vyjadrenia k zriadeniu spaľovne odpadov alebo zariadenia na spoluspaľovanie odpadov alebo k ich 

zmenám podľa § 99 ods. 1 písm. a) zákona, 

13. 

rozhodnutie príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva o zaradení odpadu, ak držiteľ 

odpadu nemôže odpad jednoznačne zaradiť podľa Katalógu odpadov podľa § 107 písm. g) zákona, 

14. 

preukázanie energetickej účinnosti spaľovne odpadov podľa § 18 ods. 1 zákona vypočítanej podľa prílohy č. 
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9, ak ide o žiadosti podľa zákona alebo osobitného predpisu37) o súhlas na prevádzkovanie zariadenia na 

zhodnocovanie odpadov činnosťou R1 podľa prílohy č. 1 zákona na spaľovanie komunálnych odpadov a ak 

ide o predĺženia platnosti rozhodnutia podľa zákona alebo osobitného predpisu,37) v ktorom je spaľovni 

odpadov na spaľovanie komunálnych odpadov udelený súhlas na zhodnocovanie odpadov činnosťou R1 

podľa prílohy č. 1 zákona, 

15. 

preukázanie splnenia podmienok podľa § 18 ods. 2 zákona spaľovňou odpadov, ak ide o žiadosti podľa 

zákona alebo osobitného predpisu37) o súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov R1 

podľa prílohy č. 1 zákona na spaľovanie iných ako komunálnych odpadov, 

16. 

rozhodnutie príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, ak ide o pochybnosti, či vec je 

alebo nie je odpadom podľa § 107 písm. c) zákona, 

17. 

vyhodnotenie stavu plnenia technických požiadaviek, ako aj požiadaviek a podmienok uvedených v 

rozhodnutí o udelení autorizácie podľa § 92 ods. 4 zákona, na rozšírenie rozsahu činností spracovateľskej 

autorizácie podľa § 93 ods. 2 písm. b) zákona a pri zmene technológie v spôsobe nakladania s odpadom 

podľa § 93 ods. 2 písm. c) zákona. 

II. Odborný posudok sa môže vyžadovať na 

1. 

udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa § 97 ods. 1 písm. c) zákona 

pre kategóriu ostatných odpadov, 

2. 

udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov a zariadenia na 

zhodnocovanie odpadov podľa § 97 ods. 1 písm. e) zákona, 

3. 

udelenie súhlasu na zhromažďovanie odpadov držiteľom odpadu bez predchádzajúceho triedenia, ak 

vzhľadom na následný spôsob ich zhodnocovania alebo zneškodňovania nie je triedenie a oddelené 

zhromažďovanie možné alebo účelné podľa § 97 ods. 1 písm. i) zákona, 

4. 

udelenie súhlasu na odovzdanie odpadov vhodných na využitie v domácnosti podľa § 97 ods. 1 písm. n) 

zákona, 

5. 

udelenie súhlasu na vykonávanie prípravy na opätovné použitie podľa § 97 ods. 1 písm. p) zákona, 

6. 

vydanie vyjadrenia k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva podľa § 99 ods. 1 písm. b) zákona; 

odborný posudok sa môže vyžadovať len pre kategóriu nebezpečných odpadov, 

7. 

vydanie vyjadrenia k pripravovaným zmenám výroby súvisiacej so zmenou nakladania s odpadom podľa § 

99 ods. 1 písm. c) zákona; odborný posudok sa môže vyžadovať len pre kategóriu nebezpečných odpadov, 

8. 

vydanie povolenia ministerstva na 
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a) 

cezhraničnú prepravu nebezpečných odpadov z iného členského štátu do Slovenskej republiky, 

b) 

dovoz nebezpečných odpadov z iného ako členského štátu do Slovenskej republiky, 

c) 

cezhraničnú prepravu nebezpečných odpadov zo Slovenskej republiky do iného členského štátu a 

d) 

vývoz nebezpečných odpadov zo Slovenskej republiky do iného ako členského štátu. 

9. 

vydanie povolenia ministerstva na cezhraničnú prepravu odpadov z iného členského štátu do Slovenskej 

republiky a na dovoz odpadov z iného ako členského štátu do Slovenskej republiky na zhodnotenie odpadov 

činnosťami R1, R3 alebo R10 podľa prílohy č. 1 zákona, 

10. 

udelenie súhlasu na využívanie odpadov na spätné zasypávanie podľa § 97 ods. 1 písm. s) zákona.“. 

23. 

Slová „škodlivé látky“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte vyhlášky nahrádzajú slovami „nebezpečné 

látky“ v príslušnom tvare. 

 
 

5. 212/2022 Z. z.  

NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 8. júna 2022, ktorým sa mení 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 neskorších 

predpisov. 

 

Vláda Slovenskej republiky podľa § 10 zákona 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 nariaďuje: 

Čl. I 

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 Slovenskej republiky č. 33/2020 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 

207/2021 Z. z. sa mení takto: 

Príloha č. 2 vrátane nadpisu znie: 

„Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 330/2018 Z. z. 

 

 

 

 

 

Toto nariadenie 

vlády nadobúda 

účinnosť 1. júla 

2022. 

Časová verzia 

predpisu účinná od 

01.07.2022. 

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/329/#paragraf-10
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/330/
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POLOŽKY A SADZBY ZA ULOŽENIE PRIEMYSELNÝCH ODPADOV NA SKLÁDKU ODPADOV 

Položka Názov položky/druh 

odpadu 

Sadzba za príslušný rok v 

eurách . t-1 

2022 2023 2024 a 

nasledujúce 

roky 

1 Výkopová zemina a 

kamenivo (17 05 04 a 17 05 

06) – uloženie na skládku 

odpadov na inertný odpad 

8 10 15 

2 Výkopová zemina a 

kamenivo (17 05 04 a 17 05 

06) – uloženie na skládku 

odpadov na odpad, ktorý 

nie je nebezpečný 

8 10 15 

3 Stavebný odpad3) 25 30 35 

4 Inertný odpad nezahrnutý v 

položkách 1, 2 a 3 – 

uloženie na skládku 

odpadov na inertný odpad 

0,66 0,66 0,66 

5 Inertný odpad nezahrnutý v 

položkách 1, 2 a 3 – 

uloženie na skládku 

odpadov na odpad, ktorý 

nie je nebezpečný 

7 7 7 

6 Priemyselný ostatný odpad 

nezahrnutý v položkách 1, 

2 a 3 okrem odpadu 

uvedeného v položke 7 

7 7 7 

7 Priemyselný ostatný 

odpad4) 

30 30 30 

8 Priemyselný nebezpečný 

odpad 

40 40 40 
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Poznámka: 

Položka č. 6 zahŕňa aj odpady, katalógové číslo 19 12 12 – iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z 

mechanického spracovania odpadu iné ako uvedené v 19 12 11, ktoré nie je možné vzhľadom na ich 

charakter zhodnotiť iným spôsobom. Pod túto položku spadajú odpady, ktoré vzniknú po vytriedení zložiek 

komunálneho odpadu spadajúcich pod rozšírenú zodpovednosť výrobcov a ktoré predstavujú tzv. ťažkú 

frakciu.“. 

 
 

6. 230/2022 Z. z.  

ZÁKON z 15. júna 2022, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone: 

Čl. I 

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. a zákona č. 518/2021 Z. z. sa mení a 

dopĺňa takto: 

1. 

V § 17 sa odsek 1 dopĺňa písmenami n) a o), ktoré znejú: 

„n) 

ak ide o prevádzkovateľa zariadenia na zhodnocovanie stavebných odpadov a odpadov z demolácií, 

preukázať požiadavky na recyklované stavebné odpady a odpady z demolácií ustanovené vykonávacím 

predpisom, 

o) 

ak ide o prevádzkovateľa mobilného zariadenia na zhodnocovanie stavebných odpadov a odpadov z 

demolácií, preukázať počas celej doby činnosti zariadenia aj plnenie technických a organizačných 

požiadaviek ustanovených vykonávacím predpisom.“. 

2. 

§ 77 vrátane nadpisu znie: 

„§ 77 

  

Nakladanie so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií 

(1) 

Tento zákon 

nadobúda účinnosť 

30. júna 2022. 

Časová verzia 

predpisu účinná od 

30.06.2022 

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/79/
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Na účely tohto zákona 

a) 

stavebné odpady a odpady z demolácií sú odpady, ktoré vznikajú v dôsledku uskutočňovania stavebných 

prác,98) zabezpečovacích prác,99) ako aj prác vykonávaných pri údržbe stavieb,100) pri úprave stavieb101) 

alebo odstraňovaní stavieb102) (ďalej len „stavebné a demolačné práce“), 

b) 

selektívna demolácia je postup, pri ktorom sa určia postupnosti demolačných činností s cieľom umožniť 

oddelenie a triedenie odstránených stavebných materiálov a stavebných odpadov. 

(2) 

Pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajúce pri stavebných 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 

povolenie podľa osobitného predpisu102a); pri vykonávaní obdobných prác pre fyzické osoby je pôvodcom 

odpadu ten, kto uvedené práce vykonáva. 

(3) 

Pôvodca odpadu podľa odseku 2 zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa tohto zákona a okrem povinností 

podľa § 14 ods. 1 je povinný 

a) 

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 druhom bode pri stavbách nad 300 m2 zastavanej plochy,22a) 

b) 

vykonávať selektívnu demoláciu postupmi ustanovenými vykonávacím predpisom pre nakladanie s 

odstránenými stavebnými materiálmi určenými na opätovné použitie, vedľajšími produktami a stavebnými a 

demolačnými odpadmi tak, aby bolo zaistené ich maximálne opätovné využitie a recyklácia, 

c) 

stavebné odpady a odpady z demolácií prednostne materiálovo zhodnotiť a výstup z recyklácie realizovaný v 

mieste vzniku prednostne využiť pri svojej činnosti, ak to technické, ekonomické a organizačné podmienky 

dovoľujú, 

d) 

zabezpečiť pred vznikom odpadov odovzdávaných podľa § 14 ods. 1 písm. e) preukázateľný zmluvný vzťah 

o fyzickom nakladaní s nimi, uzatvorený minimálne v rozsahu určenom vykonávacím predpisom, 

e) 

pred realizáciou demolačných prác, najneskôr tri pracovné dni vopred, písomne ohlásiť orgánu štátnej správy 

odpadového hospodárstva, v ktorého územnom obvode bude demolačné práce uskutočňovať, spôsob 

selektívnej demolácie obsahujúci aj druh, kategóriu, predpokladané množstvo odpadu a plánovaný spôsob, 

ktorým bude odpad zhodnocovaný alebo zneškodňovaný, v rozsahu ustanovenom vykonávacím predpisom, 

f) 

po ukončení demolačných prác, najneskôr do 90 dní, písomne ohlásiť orgánu štátnej správy odpadového 

hospodárstva, ktorému bolo ohlásené začatie demolačných prác, vyhodnotenie selektívnej demolácie 

obsahujúcej druh, kategóriu, množstvo odpadu a spôsob, ktorým bol odpad zhodnocovaný alebo 
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zneškodňovaný, v rozsahu ustanovenom vykonávacím predpisom. 

(4) 

Osoba uvedená v odseku 2 je povinná stavebné odpady vznikajúce pri výstavbe, údržbe, rekonštrukcii alebo 

demolácii komunikácií prednostne materiálovo zhodnotiť pri výstavbe, rekonštrukcii alebo údržbe 

komunikácií.“. 

Poznámky pod čiarou k odkazom 98 až 102a znejú: 

„98) § 43g zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z. 

99) § 94 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov. 

100) § 86 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z. 

101) Napríklad § 87 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z. 

102) § 88 až 93 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov. 

102a) Napríklad § 54, 55, 57 a 88 až 93 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.“. 

3. 

V § 97 ods. 16 sa na konci pripája táto veta: „Súhlas podľa odseku 1 písm. u) je možné udeliť s platnosťou 

najviac do termínu vydania kolaudačného rozhodnutia.125d)“. 

Poznámka pod čiarou k odkazu 125d znie: 

„125d) § 76 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.“. 

4. 

V § 105 sa odsek 3 dopĺňa písmenom ae), ktoré znie: 

„ae) 

postup selektívnej demolácie pre nakladanie s odstránenými stavebnými materiálmi určenými na opätovné 

použitie, vedľajšími produktami a stavebnými odpadmi s demolačnými odpadmi, ako aj uskutočňovania 

stavby alebo údržby stavby podľa § 77 ods. 3 písm. b), minimálny rozsah zmluvných podmienok o fyzickom 

nakladaní so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií podľa § 77 ods. 3 písm. d), požiadavky na 

recyklované stavebné odpady a odpady z demolácií, technické a organizačné požiadavky na mobilné 

zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov a odpadov z demolácií, špecifické požiadavky pre 

výkopové zeminy, odstránenú asfaltovú zmes, odstránené stavebné materiály, ktoré môžu byť vedľajším 

produktom podľa prílohy č. 8b piateho bodu až siedmeho bodu, a obsah ohlásenia podľa § 77 ods. 3 písm. e) 

a f).“. 

5. 

V § 117 ods. 3 sa slová „§ 17 ods. 1 písm. f)“ nahrádzajú slovami „§ 17 ods. 1 písm. f), n), o)“ a slová „§ 77 

ods. 4“ sa nahrádzajú slovami „§ 77 ods. 3 a 4“ a na konci sa vkladá bodkočiarka a pripájajú sa tieto slová: 

„§ 135k“. 

6. 

Za § 135j sa vkladá § 135k, ktorý vrátane nadpisu znie: 

„§ 135k 

  

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 30. júna 2022 

Pôvodca odpadov podľa § 77 ods. 2 zákona, ktorému bolo vydané povolenie podľa osobitného 

predpisu102a) do 30. júna 2022, je povinný zosúladiť povinnosti uložené § 77 ods. 3 písm. a) až d) do 

šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona.“. 
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7. 

V prílohe č. 3 časť VI. vrátane nadpisu znie: 

„VI. Cieľ odpadového hospodárstva v oblasti stavebného odpadu a odpadu z demolácie 

1. 

Cieľom odpadového hospodárstva v oblasti stavebného odpadu a odpadu z demolácie je do roku 2020 zvýšiť 

prípravu na opätovné použitie, recykláciu a zhodnotenie stavebného odpadu a odpadu z demolácie vrátane 

zasypávacích prác ako náhrady za iné materiály v jednotlivom kalendárnom roku najmenej na 70 % 

hmotnosti takéhoto odpadu vzniknutého v predchádzajúcom kalendárnom roku; tento cieľ sa uplatní na 

odpady uvedené v skupine číslo 17 Katalógu odpadov okrem nebezpečných odpadov a odpadu pod 

katalógovým číslom 17 05 04. 

2. 

Cieľom odpadového hospodárstva pôvodcu stavebného odpadu a odpadu z demolácie je zabezpečiť prípravu 

na opätovné použitie, recykláciu a zhodnotenie stavebného odpadu a odpadu z demolácie vrátane 

zasypávacích prác ako náhrady za iné materiály v jednotlivom kalendárnom roku najmenej na 70 % 

hmotnosti takéhoto odpadu; tento cieľ sa uplatní na odpady uvedené v skupine číslo 17 Katalógu odpadov 

okrem nebezpečných odpadov a odpadu pod katalógovým číslom 17 05 04.“. 

8. 

Príloha č. 8b sa dopĺňa piatym až siedmym bodom, ktoré znejú: 

„5. 

nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stavebných prác, ak sú 

splnené aj požiadavky ustanovené vykonávacím predpisom, 

6. 

odstránenú asfaltovú zmes spĺňajúcu požiadavky ustanovené vykonávacím predpisom, 

7. 

odstránené stavebné materiály spĺňajúce požiadavky ustanovené vykonávacím predpisom.“. 

 
 

 


