
 

Legislatívne zmeny a úpravy v životnom prostredí:  3. Q. 2022  

 
 Právny predpis Zmena Účinnosť od 
1. 253/2022 Z. z.  

ZÁKON z 29. júna 2022, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach 

(geologický zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. 

 

11. 

§ 19 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie: 

„(6) 

Objednávateľ je povinný písomne oznámiť obci, v katastrálnom území ktorej sa analýzou rizika znečisteného 

územia podľa § 16 ods. 6 zistilo a overilo závažné riziko pre ľudské zdravie, horninové prostredie, podzemnú 

vodu a pôdu, riziká vyplývajúce zo znečistenia územia do jedného mesiaca odo dňa nadobudnutia 

právoplatnosti rozhodnutia o schválení záverečnej správy s analýzou rizika znečisteného územia. 

Objednávateľ môže oznámením písomne poveriť zhotoviteľa geologických prác. Súčasťou oznámenia je aj 

kópia katastrálnej mapy vo vhodnej mierke s vyznačením znečisteného územia.“. 

Čl. IV 

Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o 

priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 

230/2005 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 532/2005 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 

514/2008 Z. z., zákona č. 515/2008 Z. z., zákona č. 384/2009 Z. z., zákona č. 134/2010 Z. z., zákona č. 

556/2010 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 408/2011 Z. z., zákona č. 306/2012 Z. z., zákona č. 

180/2013 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 409/2014 Z. z., zákona č. 262/2015 Z. z., zákona č. 

303/2016 Z. z., zákona č. 277/2017 Z. z., zákona č. 51/2018 Z. z. a zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 

284/2018 Z. z., zákona č. 305/2018 Z. z. , zákona č. 74/2020 Z. z. a zákona č. 516/2021 Z. z. sa mení a 

dopĺňa takto: 

1. 

V § 36 ods. 19 sa za prvými slovami „revízneho technika“ vypúšťa čiarka a tieto slová: „ktoré vydá poverená 

osoba ministerstvom po absolvovaní preškolenia“. 

2. 

V § 53 odsek 2 znie: 

„(2) 

Vlastník malej čistiarne odpadových vôd do 50 ekvivalentných obyvateľov je povinný vykonávať raz za rok 

bez diaľkového monitoringu a raz za dva roky s diaľkovým monitoringom technickú revíziu a výsledky 

týchto revízií odovzdávať do 30. januára nasledujúceho roka orgánu štátnej vodnej správy. Vlastník malej 

čistiarne odpadových vôd do 50 ekvivalentných obyvateľov je povinný odstrániť nedostatky v lehote do 60 

dní od vykonanej technickej revízie. Technickú revíziu vlastník malej čistiarne odpadových vôd do 50 

ekvivalentných obyvateľov uskutočňuje prostredníctvom revízneho technika. Revízny technik je oprávnená 

osoba s osvedčením na kontrolu stavu a funkčnosti malej čistiarne odpadových vôd do 50 ekvivalentných 

obyvateľov. Osvedčenie pre revízneho technika vydáva osoba poverená ministerstvom [§ 59 ods. 1 písm. z)] 

 

Tento zákon 

nadobúda účinnosť 

dňom vyhlásenia, 

okrem čl. I až IV, 

ktoré nadobúdajú 

účinnosť 1. augusta 

2022. 

Časová verzia 

predpisu účinná od 

01.08.2022. 

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/364/
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fyzickej osobe po absolvovaní preškolenia s periodickým overením znalostí a splnenia požiadavky na 

vzdelanie a prax.“. 

3. 

V § 59 sa odsek 1 dopĺňa písmenom z), ktoré znie: 

„z) 

poveruje odborne spôsobilú osobu na vydanie osvedčenia pre revízneho technika na kontrolu stavu a 

funkčnosti malej čistiarne odpadových vôd do 50 ekvivalentných obyvateľov.“. 

 
2. 319/2022 Z. z.  

VYHLÁŠKA Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 12. septembra 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. d) zákona č. 302/2019 Z. z. o 

zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 

518/2021 Z. z. 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 v znení vyhlášky č. 161/2022 Z. 

z. sa dopĺňa takto: 

Za § 4 sa vkladá § 4a, ktorý vrátane nadpisu znie: 

„§ 4a 

  

Podrobnosti o vykazovaní platieb 

[§ 7 ods. 1 písm. x) zákona] 

(1) 

Platby podľa § 7 ods. 1 písm. x) zákona sa zverejňujú do 15. dňa v mesiaci za predchádzajúci mesiac v 

rozsahu 

a) 

výdavky 

1. 

platby distribútorom podľa § 7 ods. 1 písm. h) a i) zákona, 

2. 

za prepravu, 

3. 

za marketing, 

4. 

za nájmy, 

5. 

na osobné náklady, 

Časová verzia 

predpisu účinná od 

01.10.2022. 

 

Táto vyhláška 

nadobúda účinnosť 

1. októbra 2022. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/302/#paragraf-9.odsek-3.pismeno-d
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/347/
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6. 

za spotrebný materiál na prevádzku, 

7. 

za ostatné, 

b) 

príjmy 

1. 

platby od výrobcov podľa § 4 ods. 1 písm. f) a g) zákona, 

2. 

za ostatné. 

(2) 

Platby podľa odseku 1 zostávajú zverejnené počas doby trvania zmluvného vzťahu so správcom.“. 

 
3. 335/2022 Z. z.  

ZÁKON z 5. októbra 2022, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a 

miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. 

 

1. 

V § 78 odsek 1 znie: 

„(1) 

Obec určí sadzbu poplatku v súlade so zavedeným systémom zberu komunálneho odpadu a drobného 

stavebného odpadu 

a) 

paušálne za osobu a kalendárny deň v sume najmenej 0,02 eura a najviac 0,2 eura; obec môže paušálnu 

sadzbu poplatku vyjadriť aj v sume za kalendárny rok, 

b) 

za nevážený množstvový zber komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu v sume najmenej 0,01 

eura a najviac 0,2 eura za jeden liter alebo dm3 komunálnych odpadov, ak v obci nebol zavedený vážený 

množstvový zber drobného stavebného odpadu, 

c) 

za nevážený množstvový zber komunálneho odpadu v sume najmenej 0,01 eura a najviac 0,2 eura za jeden 

liter alebo dm3 komunálnych odpadov, ak v obci bol zavedený vážený množstvový zber drobného 

stavebného odpadu, 

d) 

za vážený množstvový zber drobného stavebného odpadu v sume najmenej 0,01 eura a najviac 0,2 eura za 

jeden kilogram drobných stavebných odpadov.“. 

2. 

V § 78 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 a 3, ktoré znejú: 

„(2) 

Ak obec zavedie vážený množstvový zber komunálneho odpadu, určí sadzbu preddavku na poplatok v sume 

 

Tento zákon 

nadobúda účinnosť 

1. novembra 2022. 

Časová verzia 

predpisu účinná od 

01.11.2022. 
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najmenej 0,01 eura a najviac 0,2 eura za jeden kilogram, liter alebo dm3 komunálnych odpadov. 

(3) 

Ak obec neustanoví všeobecne záväzným nariadením sadzbu poplatku podľa odseku 1 alebo sadzbu 

preddavku na poplatok podľa odseku 2, uplatní sa dolná hodnota sadzby poplatku podľa odseku 1 písm. a).“. 

6. 

V § 79 odseky 1 a 2 znejú: 

„(1) 

Obec môže v súlade so zavedeným systémom zberu komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu v 

obci, v jednotlivej časti obce podľa § 17a, v jednotlivom katastrálnom území alebo pre poplatníkov 

obývajúcich alebo užívajúcich určité druhy nehnuteľností alebo sídliacich v určitých druhoch nehnuteľností 

určiť 

a) 

paušálny poplatok za osobu a kalendárny deň alebo za osobu a kalendárny rok, 

b) 

poplatok za nevážený množstvový zber komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu, 

c) 

poplatok za nevážený množstvový zber komunálneho odpadu, 

d) 

poplatok za vážený množstvový zber drobného stavebného odpadu, 

e) 

poplatok za vážený množstvový zber komunálneho odpadu. 

(2) 

Paušálny poplatok podľa odseku 1 písm. a) obec vypočíta ako 

a) 

súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období, počas ktorých má alebo bude mať 

poplatník podľa § 77 ods. 2 písm. a) v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo počas ktorých 

nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený ju užívať; ak obec určila paušálnu sadzbu poplatku v sume za 

kalendárny rok, vo výpočte sa použije jej pomerná časť podľa počtu kalendárnych dní poplatkovej 

povinnosti v zdaňovacom období, 

b) 

súčin sadzby poplatku, počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období a ukazovateľa dennej produkcie 

komunálnych odpadov, ak ide o poplatníka podľa § 77 ods. 2 písm. b) alebo písm. c); ak obec určila 

paušálnu sadzbu poplatku v sume za kalendárny rok, vo výpočte sa použije jej pomerná časť podľa počtu 

kalendárnych dní poplatkovej povinnosti v zdaňovacom období.“. 

7. 

§ 79 sa dopĺňa odsekmi 6 až 8, ktoré znejú: 

„(6) 

Poplatok za nevážený množstvový zber komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu podľa odseku 1 

písm. b) sa vypočíta ako súčin sadzby poplatku, frekvencie odvozov a objemu zbernej nádoby, ktorú 

poplatník užíva v súlade so zavedeným systémom zberu komunálnych odpadov a drobných stavebných 

odpadov. 



 Právny predpis Zmena Účinnosť od 

(7) 

Poplatok za nevážený množstvový zber komunálneho odpadu podľa odseku 1 písm. c) sa vypočíta ako súčin 

sadzby poplatku, frekvencie odvozov a objemu zbernej nádoby, ktorú poplatník užíva v súlade so zavedeným 

systémom zberu komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu. 

(8) 

Poplatok za vážený množstvový zber drobného stavebného odpadu podľa odseku 1 písm. d) sa vypočíta ako 

súčin sadzby poplatku a odváženého množstva drobného stavebného odpadu v kilogramoch.“. 

 

4. 344/2022 Z. z.  

VYHLÁŠKA Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 12. augusta 2022, 

o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií. 

 

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

z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 230/2022 Z. z. (ďalej len „zákon“) 

ustanovuje: 

§ 1 

  

Nakladanie s odstránenými stavebnými materiálmi, stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií 

(1) 

Pri uskutočňovaní stavby, údržbe stavby a odstraňovaní stavby sa oddelene zhromažďujú 

a) 

stavebné odpady a odpady z demolácií, ktoré je možné pripraviť na opätovné použitie alebo recyklovať, a to 

najmenej v rozsahu podľa prílohy č. 1 prvého bodu, 

b) 

odstránené stavebné materiály, ktoré môžu byť po splnení podmienok podľa § 5 až 7 využité ako vedľajší 

produkt, a to najmenej v rozsahu podľa prílohy č. 1 druhého bodu, 

c) 

stavebné odpady a odpady z demolácií, ktoré obsahujú alebo sú znečistené nebezpečnými látkami, a to 

najmenej v rozsahu podľa prílohy č. 1 tretieho bodu. 

(2) 

Pri uskutočňovaní stavby, údržbe stavby a odstraňovaní stavby sa nakladá so stavebným odpadom a 

odpadom z demolácií obsahujúcim nebezpečné látky alebo znečistenými nebezpečnými látkami takým 

spôsobom, že nedôjde k znečisteniu ostatných stavebných odpadov a odpadov z demolácií určených na 

prípravu na opätovné použitie alebo na recykláciu. 

§ 2 

  

Minimálny rozsah zmluvných podmienok 

 

Časová verzia 

predpisu účinná od 

25.10.2022. 

 

Táto vyhláška 

nadobúda účinnosť 

dňom vyhlásenia. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/79/#paragraf-105.odsek-3.pismeno-ae
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/79/#paragraf-105.odsek-3.pismeno-ae
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/344/#prilohy.priloha-priloha_c_1_vyhlasky_c_344_2022_z_z.op-odstranene_stavebne_materialy_stavebne_odpady_a_odpady_z_demolacii_ktore_sa_oddelene_zhromazduju.op-bod_1
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/344/#paragraf-5
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/344/#prilohy.priloha-priloha_c_1_vyhlasky_c_344_2022_z_z.op-odstranene_stavebne_materialy_stavebne_odpady_a_odpady_z_demolacii_ktore_sa_oddelene_zhromazduju.op-bod_2
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/344/#prilohy.priloha-priloha_c_1_vyhlasky_c_344_2022_z_z.op-odstranene_stavebne_materialy_stavebne_odpady_a_odpady_z_demolacii_ktore_sa_oddelene_zhromazduju.op-bod_3
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[k § 77 ods. 3 písm. d) zákona] 

Rozsah zmluvných podmienok o fyzickom nakladaní so stavebnými odpadmi alebo odpadmi z demolácií 

vyjadruje najmenej 

a) 

druhy odpadov, s ktorými bude nasledujúci držiteľ fyzicky nakladať, 

b) 

spôsob nakladania s odpadmi u nasledujúceho držiteľa, 

c) 

plánovaný spôsob spracovania odpadov v prvom zariadení na spracovanie odpadov, ak nejde o spracovateľa 

odpadu, a 

d) 

oprávnenie na nakladanie s odpadmi platné počas trvania zmluvného vzťahu. 

§ 3 

  

Požiadavky na recyklované stavebné odpady a odpady z demolácií 

[k § 17 ods. 1 písm. n) zákona] 

(1) 

Pri prevádzkovaní stacionárneho zariadenia na zhodnocovanie stavebných odpadov a odpadov z demolácií sa 

preukazuje počas celej doby prevádzky splnenie požiadaviek na recyklované stavebné odpady a odpady z 

demolácií niektorým z týchto dokladov: 

a) 

vyhlásenie o parametroch1) vypracované na základe certifikátu zhody systému riadenia výroby vydaného 

podľa osobitného predpisu,2) 

b) 

SK vyhlásenie o parametroch3) vypracované na základe SK certifikátu o zhode systému riadenia výroby u 

výrobcu vydaného podľa osobitného predpisu4) alebo 

c) 

nepovinný certifikát na výrobok neuvedený v osobitnom predpise5) vydaný podľa podnikovej normy, 

technickej normy alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými alebo prísnejšími 

požiadavkami. 

(2) 

Pri prevádzkovaní mobilného zariadenia na zhodnocovanie stavebných odpadov a odpadov z demolácií sa 

preukazuje splnenie podmienok podľa odseku 1 na každom mieste prevádzky a počas celej doby prevádzky 

na uvedenom mieste. 

(3) 

Činnosť prevádzky zariadenia na zhodnocovanie stavebných odpadov a odpadov z demolácií, ktorá preukáže 

splnenie požiadaviek na recyklované stavebné odpady a odpady z demolácií niektorým z dokladov podľa 

odseku 1 sa považuje za recykláciu v súlade s vydaným súhlasom podľa § 97 ods. 1 písm. c) alebo h) zákona. 

§ 4 

  

Technické a organizačné požiadavky na mobilné zariadenie na zhodnocovanie 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/79/#paragraf-77.odsek-3.pismeno-d
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/79/#paragraf-17.odsek-1.pismeno-n
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/344/#poznamky.poznamka-1
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/344/#poznamky.poznamka-2
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/344/#poznamky.poznamka-3
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/344/#poznamky.poznamka-4
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/344/#poznamky.poznamka-5
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/79/#paragraf-97.odsek-1.pismeno-c
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/79/#paragraf-97.odsek-1.pismeno-h
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stavebných odpadov a odpadov z demolácií 

[k § 17 ods. 1 písm. o) zákona] 

Pri prevádzke mobilného zariadenia na zhodnocovanie stavebných odpadov a odpadov z demolácií sa 

preukazuje počas činnosti zariadenia v intraviláne obce aj plnenie 

a) 

prípustných hodnôt určujúcich veličín hluku vo vonkajšom prostredí podľa osobitného predpisu,6) 

b) 

všeobecných technických požiadaviek a všeobecných podmienok prevádzkovania stacionárnych zdrojov 

emitujúcich tuhé znečisťujúce látky podľa osobitného predpisu.7) 

§ 5 

  

Špecifické požiadavky na nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál pre zaradenie 

ako vedľajší produkt 

[k § 2 ods. 4 písm. f) zákona] 

(1) 

Nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stavebných prác je 

možné podľa § 2 ods. 4 zákona považovať za vedľajší produkt, ak je vykonaný podrobný geologický 

prieskum územia,8) ktorého súčasťou sú odbery a analýzy zeminy realizované nezávislým akreditovaným 

subjektom,9) ktoré spĺňajú limitné hodnoty ukazovateľov pre triedu skládky odpadov na inertný odpad podľa 

osobitného predpisu9) a územie, na ktorom sa uskutočňujú stavebné práce, nie je súčasťou lokality 

registrovanej v informačnom systéme environmentálnych záťaží. 

(2) 

Nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stavebných prác je 

možné podľa § 2 ods. 4 zákona považovať za vedľajší produkt, ak nebol uplatnený postup podľa odseku 1, 

len ak je deklarované, že spĺňajú na základe odberu a analýzy uskutočneného nezávislým akreditovaným 

subjektom limitné hodnoty ukazovateľov pre triedu skládky odpadov na inertný odpad podľa osobitného 

predpisu.9) 

(3) 

Dokumentácia, ktorou sa deklaruje, že nekontaminovaná zemina a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál je 

vedľajším produktom, musí obsahovať najmenej 

a) 

identifikáciu osoby, ktorej sa vedľajší produkt odovzdáva uvedením údajov pri 

1. 

fyzickej osobe – meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, kontaktné údaje – telefónne číslo a e-mailová 

adresa, 

2. 

právnickej osobe – názov firmy, IČO, sídlo firmy, kontaktné údaje – telefónne číslo a e-mailová adresa, 

b) 

oprávnenie10) na nadobudnutie vedľajšieho produktu fotokópiou dokladu v prílohe, 

c) 

identifikáciu miesta vzniku vedľajšieho produktu, a to najmenej číslo parcely, adresa a špecifikácia stavby, 
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d) 

druh a množstvo vedľajšieho produktu, ku ktorému sa údaje vzťahujú, 

e) 

výsledky analýz podľa odseku 1 alebo splnenie podmienky podľa odseku 2. 

§ 6 

  

Špecifické požiadavky na odstránenú asfaltovú zmes pre zaradenie ako vedľajší produkt 

[k § 2 ods. 4 písm. f) zákona] 

(1) 

Na účely tejto vyhlášky sa rozumie 

a) 

asfaltovou zmesou homogénna zmes zložená z prírodného alebo umelého kameniva, plniva, cestného alebo 

modifikovaného asfaltového spojiva a ďalších prísad, prímesí a zložiek, ktoré sa používajú na jej výrobu, 

b) 

odstránenou asfaltovou zmesou asfaltová zmes získaná z odfrézovaných alebo iným spôsobom odstránených 

asfaltových vrstiev pozemných komunikácií, dopravných a iných plôch. 

(2) 

Odstránenú asfaltovú zmes je možné podľa § 2 ods. 4 zákona považovať za vedľajší produkt, ak je k 

dispozícii dokumentácia, ktorá obsahuje najmenej vyhlásenie o parametroch asfaltovej zmesi, ktorá je 

použitá pri výstavbe. 

(3) 

Odstránenú asfaltovú zmes, inú ako podľa odseku 2, je možné podľa § 2 ods. 4 zákona považovať za vedľajší 

produkt, ak spĺňa, že 

a) 

nie je znečistená inou látkou ako tou, ktorá sa používa na jej výrobu, aplikáciu, alebo pri bežnej prevádzke; 

toto znečistenie je prípustné, ak neohrozuje možnosť využitia odstránenej asfaltovej zmesi bežným 

spôsobom, 

b) 

nie je znečistená dechtom, 

c) 

sú uskutočnené reprezentatívne odbery vzoriek a následné analýzy parametrov nezávislým akreditovaným 

subjektom. 

(4) 

Dokumentácia, ktorou sa deklaruje, že odstránená asfaltová zmes je vedľajším produktom musí obsahovať 

najmenej 

a) 

identifikáciu osoby, ktorej sa vedľajší produkt odovzdáva uvedením údajov pri 

1. 

fyzickej osobe – meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, kontaktné údaje – telefónne číslo a e-mailová 

adresa, 

2. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/79/#paragraf-2.odsek-4.pismeno-f
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/79/#paragraf-2.odsek-4
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/79/#paragraf-2.odsek-4


 Právny predpis Zmena Účinnosť od 

právnickej osobe – názov firmy, IČO, sídlo firmy, kontaktné údaje – telefónne číslo a e-mailová adresa, 

b) 

oprávnenie10) na nadobudnutie vedľajšieho produktu fotokópiou dokladu v prílohe, 

c) 

identifikáciu miesta vzniku vedľajšieho produktu, a to najmenej číslo pozemnej komunikácie a kilometer, 

adresu miesta odstránenia alebo špecifikáciu stavby, 

d) 

množstvo vedľajšieho produktu, ku ktorému sa údaje vzťahujú, 

e) 

vyhlásenie o parametroch použitej asfaltovej zmesi z výstavby pri postupe podľa odseku 2, 

f) 

protokol o uskutočnenom vzorkovaní a o laboratórnych skúškach alebo ich fotokópia pri postupe podľa 

odseku 3.  

§ 7 

  

Špecifické požiadavky na odstránené stavebné materiály pre zaradenie ako vedľajší produkt 

[k § 2 ods. 4 písm. f) zákona] 

(1) 

Odstránené stavebné materiály, ktoré neobsahujú nebezpečné látky a ani nie sú znečistené nebezpečnými 

látkami, je možné podľa § 2 ods. 4 zákona považovať za vedľajší produkt, ak spĺňajú, že 

a) 

ide o prírodnú látku alebo vec, ktorá je oddelená od stavby, ktorej je pôvodne súčasťou, 

b) 

pri ich ďalšom použití sa nevyžaduje overovanie nemennosti výrobcom deklarovaných parametrov 

podstatných vlastností výrobku,4) ani nie je určeným výrobkom,11) 

c) 

sú následne po odstránení priamo použiteľné ako nekonštrukčné časti stavby. 

(2) 

Dokumentácia, ktorou sa deklaruje, že odstránený stavebný materiál je vedľajším produktom obsahuje 

najmenej 

a) 

druh a množstvo vedľajšieho produktu, 

b) 

identifikáciu miesta vzniku vedľajšieho produktu, a to najmenej v rozsahu adresa miesta a špecifikácia 

stavby, 

c) 

identifikáciu osoby, ktorej sa vedľajší produkt odovzdáva uvedením údajov pri 

1. 

fyzickej osobe – meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, kontaktné údaje – telefónne číslo a e-mailová 

adresa, 

2. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/344/#poznamky.poznamka-10
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/79/#paragraf-2.odsek-4.pismeno-f
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/79/#paragraf-2.odsek-4
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/344/#poznamky.poznamka-4
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/344/#poznamky.poznamka-11


 Právny predpis Zmena Účinnosť od 

právnickej osobe – názov firmy, IČO, sídlo firmy, kontaktné údaje – telefónne číslo a e-mailová adresa, 

d) 

oprávnenie10) na nadobudnutie vedľajšieho produktu alebo o jeho potrebe fotokópiou dokladu v prílohe. 

§ 8 

  

Obsah ohlásenia 

[k § 77 ods. 3 písm. e) a f) zákona] 

(1) 

Ohlásenie pred realizáciou demolačných prác podáva pôvodca odpadu podľa § 77 ods. 2 zákona na tlačive, 

ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2 vrátane fotodokumentácie. 

(2) 

Ohlásenie po ukončení demolačných prác podáva pôvodca odpadu podľa § 77 ods. 2 zákona na tlačive, 

ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 3 vrátane fotodokumentácie vytriedených stavebných materiálov a 

odpadov z demolácie. 

§ 9 

  

Oznamovacia povinnosť k úpravám účinným odo dňa vyhlásenia 

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

predpisov.12). 
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