
 

 

Legislatívne zmeny a úpravy v životnom prostredí:  4. Q. 2018  

 
 Právny predpis Zmena Účinnosť od 

1. 305/2018 Z. z.  
ZÁKON zo 16. októbra 2018 o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov. 

 

§ 1 

 Predmet úpravy 

(1) 

Tento zákon ustanovuje chránené oblasti prirodzenej akumulácie vôd (ďalej len „chránená 

vodohospodárska oblasť“), činnosti, ktoré sú na ich území zakázané, a opatrenia na ochranu 

povrchových vôd a podzemných vôd prirodzene sa vyskytujúcich v chránenej vodohospodárskej 

oblasti. 

(2) 

Tento zákon ustanovuje práva a povinnosti osôb na úseku ochrany vôd a vodných pomerov, pôsobnosť 

orgánov štátnej správy a obcí v chránenej vodohospodárskej oblasti a zodpovednosť za porušenie 

povinností podľa tohto zákona. 

 

Tento zákon nadobúda 

účinnosť 1. januára 2019 

okrem čl. I § 3 ods. 3 

písm. i), ktoré nadobúda 

účinnosť 1. januára 2020 

a okrem čl. I § 7 ods. 1 

písm. d) a § 16 ods. 1 

písm. p), ktoré 

nadobúdajú účinnosť 1. 

januára 2021. 

2. 312/2018 Z. z.  

ZÁKON zo 17. októbra 2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré 

zákony. 

 

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. a zákona č. 208/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto: 

1. 

V § 15 ods. 2 sa slovo „bezodkladne“ nahrádza slovami „do troch pracovných dní“ a slová „orgánu 

uvedenému v odseku 1“ sa nahrádzajú slovami „orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva alebo 

obci, v ktorej územnom obvode sa táto nehnuteľnosť nachádza,“. 

2. 
V § 15 odseky 5 a 6 znejú: 

„(5) 

Na základe oznámenia podľa odsekov 1 a 2 príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva za 

účasti zástupcu obce overí, či rozsah nezákonne umiestneného odpadu28) nasvedčuje tomu, že bol 

Tento zákon nadobúda 

účinnosť 1. januára 2019 

okrem čl. I, bodov 17 a 

24 a § 59 ods. 1 písm. e) 

v bode 57, ktoré 

nadobúdajú účinnosť 1. 

júla 2019. 



 

 

 Právny predpis Zmena Účinnosť od 
spáchaný trestný čin,29) a vydá o tom odborné vyjadrenie;30) odborné vyjadrenie vydá aj vtedy, ak 

vykonané overenie nasvedčuje tomu, že nie je podozrenie zo spáchania trestného činu. 

(6) 

Ak z oznámenia podľa odsekov 1 a 2 možno predpokladať, že ide o skutočnosť nasvedčujúcu tomu, že 

bol spáchaný trestný čin, príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva postupuje podľa 

odseku 7.“. 

3. 

V § 15 ods. 7 sa za slová „konanie o určenie zodpovednej osoby“ vkladajú slová „za nezákonné 

umiestnenie odpadu“. 

4. 

V § 15 ods. 10 a 11 sa na konci pripájajú tieto slová: „a zároveň určí primeranú lehotu na jeho 

odstránenie“. 

5. 

V § 15 odsek 14 znie: 

„(14) 

V prípadoch uvedených v odsekoch 7 a 12 príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva 

začne konanie vo veci určenia osoby povinnej zabezpečiť zhodnotenie alebo zneškodnenie nezákonne 

umiestneného odpadu v súlade s týmto zákonom. Orgán štátnej správy odpadového hospodárstva v 

rozhodnutí uvedie, že zhodnotenie alebo zneškodnenie nezákonne umiestneného odpadu v súlade s 

týmto zákonom zabezpečí v určenej primeranej lehote, aby nedošlo k ohrozeniu života alebo zdravia 

ľudí alebo k poškodeniu životného prostredia a na vlastné náklady 

a) 

obec, na ktorej území bol nezákonne umiestnený odpad, ak ide o komunálne odpady alebo drobné 

stavebné odpady, 

b) 

príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva, ak ide o iné odpady ako odpady uvedené v 

písmene a).“. 

6. 

V § 15 ods. 15 sa na konci pripája táto veta: „Ak orgán Policajného zboru neoznámi do 30 dní odo dňa 

doručenia oznámenia podľa odseku 7 príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, že 

nezákonne umiestnený odpad možno zhodnotiť alebo zneškodniť, príslušný orgán štátnej správy 

odpadového hospodárstva požiada orgán Policajného zboru o zaslanie informácie, či potrebuje 

nezákonne uložený odpad pre potreby svojho ďalšieho zisťovania.“. 

7. 
V § 16 ods. 4 písm. b) sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „okrem 

použitých batérií a akumulátorov, pre ktoré má ten, kto vykonáva výkup, uzatvorenú zmluvu s 

výrobcom batérií a akumulátorov, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne, treťou osobou alebo 

organizáciou zodpovednosti výrobcov pre batérie a akumulátory.“. 



 

 

 Právny predpis Zmena Účinnosť od 
8. 

V § 17 ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „ak v § 97 ods. 1 písm. e) druhom bode nie je 

ustanovené inak,“. 

9. 

V § 19 ods. 1 sa vypúšťajú písmená g) a h). 

Doterajšie písmená i) až k) sa označujú ako písmená g) až i). 

10. 

V § 19 sa odsek 1 dopĺňa písmenom j), ktoré znie: 

„j) 

požiadať o písomné potvrdenie podľa § 24 ods. 5 a 9.“. 

11. 

V § 19 odsek 3 znie: 

„(3) 

Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa naplnenia 

kapacity skládky odpadov alebo odo dňa uplynutia doby platnosti rozhodnutia na jej prevádzkovanie 

vydaného podľa § 97 ods. 1 písm. a) požiadať o udelenie súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. j) a ak 

zanikla platnosť rozhodnutia na jej prevádzkovanie podľa § 114c ods. 13 písm. b) a ods. 14, je 

prevádzkovateľ skládky odpadov povinný požiadať o udelenie tohto súhlasu do dvoch mesiacov odo 

dňa zániku platnosti rozhodnutia.“. 

12. 

Za § 19 sa vkladá § 19a, ktorý znie: 

„§ 19a 

(1) 

Vlastník pozemku, na ktorom sa nachádza skládka odpadov, ktorý je dotknutý rozhodnutím vydaným 

podľa § 114a ods. 1, má právo na primeranú jednorazovú náhradu za obmedzenie užívania pozemku od 

prevádzkovateľa skládky odpadov; toto právo zaniká, ak ho vlastník pozemku neuplatní u 

prevádzkovateľa skládky odpadov do jedného roka odo dňa právoplatnosti tohto rozhodnutia (§ 114a 

ods. 4). 

(2) 

Ak medzi vlastníkom pozemku a prevádzkovateľom skládky odpadov nedôjde k dohode o výške 

jednorazovej náhrady podľa odseku 1 alebo k dohode o inom spôsobe náhrady za obmedzenie užívania 

pozemku, rozhodne o výške jednorazovej náhrady súd; návrh na súd je oprávnený podať ktorýkoľvek z 

nich do jedného roka odo dňa uplatnenia práva vlastníka pozemku na túto náhradu u prevádzkovateľa 

skládky odpadov.“. 
13. 

V § 20 ods. 3 sa vypúšťajú slová „(ďalej len „úložisko dočasného uskladnenia odpadovej ortuti“)“. 

14. 

V § 20 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie: 



 

 

 Právny predpis Zmena Účinnosť od 
„(7) 

Odpadová ortuť sa dočasne uskladňuje v povrchových zariadeniach určených a vybavených na tento 

účel, v soľných baniach na to prispôsobených alebo v hlboko položených podzemných masívoch 

tvrdých hornín s rovnakou úrovňou bezpečnosti a uzavretia ako soľné bane (ďalej len „úložisko 

dočasného uskladnenia odpadovej ortuti“) za podmienok ustanovených v tomto zákone.“. 

Doterajšie odseky 7 až 8 sa označujú ako odseky 8 až 9. 

15. 

V § 21 ods. 3 úvodnej vete a písmenách a) až f), h), l) až o), q), r) a t) a ods. 5 sa za slovo 

„uskladnenia“ vkladá slovo „odpadovej“. 

 

3. 329/2018 Z. z.  

ZÁKON zo 17. októbra 2018 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. 

 

Čl. I 

§ 1 

 Predmet úpravy 

(1) 

Tento zákon upravuje platenie poplatkov za uloženie odpadov na 

a) 

skládku odpadov,1) 
b) 

odkalisko. 

(2) 

Tento zákon sa nevzťahuje na úložiská ťažobného odpadu podľa osobitného predpisu.2) 
§ 2 

 Vymedzenie základných pojmov 

Na účely tohto zákona sa rozumie 

a) 

odkaliskom prírodný priestor alebo umelo vybudovaný priestor, na ktorý sa ukladá prevažne 

hydraulicky dopravovaný odpad (kal), okrem odkaliska, na ktorom sa ukladá dopravovaný odpad (kal) 

produkovaný banskou činnosťou a činnosťou vykonávanou banským spôsobom;3) zoznam odkalísk, 

na ktoré sa vzťahuje tento zákon, uverejňuje Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky vo 

svojom vestníku, 

b) 

priemyselným odpadom odpad, ktorý sa podľa Katalógu odpadov4) zaraďuje do skupiny 01 až 19, 

Tento zákon nadobúda 

účinnosť 1. januára 

2019. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/329/20190101#poznamky.poznamka-1
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/329/20190101#poznamky.poznamka-2
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/329/20190101#poznamky.poznamka-3
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/329/20190101#poznamky.poznamka-4


 

 

 Právny predpis Zmena Účinnosť od 
c) 

vytriedenou zložkou komunálnych odpadov zložka komunálnych odpadov,5) ktorá je uvedená 

v prílohe č. 1, 

d) 

územím skládky odpadov priestor vymedzený oplotením skládky odpadov v súlade s kolaudačným 

rozhodnutím, 

e) 

príjazdovou účelovou komunikáciou účelová komunikácia, ktorá je uvedená v kolaudačnom 

rozhodnutí a ktorá vedie ku skládke odpadov a začína sa napojením od cesty príslušnej triedy alebo 

miestnej komunikácie a končí sa pri uzamykateľnej bráne skládky odpadov; za príjazdovú účelovú 

komunikáciu sa nepovažuje spevnená komunikácia v areáli skládky odpadov. 

§ 3 

  

Poplatková povinnosť 

(1) 

Poplatok za uloženie odpadu na skládku odpadov alebo poplatok za uloženie odpadu na odkalisko platí 

posledný držiteľ odpadu6) (ďalej len „poplatník“). Poplatníkom je aj prevádzkovateľ skládky odpadov 

alebo prevádzkovateľ odkaliska, a to aj vtedy, ak skládka odpadov alebo odkalisko je na jeho pozemku 

alebo na pozemku, ktorý má prevádzkovateľ skládky odpadov alebo prevádzkovateľ odkaliska v 

prenájme na účel prevádzkovania skládky odpadov alebo odkaliska. Poplatníkom za komunálne 

odpady je obec. 

(2) 

Poplatok za uloženie odpadu na skládku odpadov sa neplatí za uloženie inertného odpadu7) na skládku 

odpadov, ak sa na tejto skládke odpadov použije na stavebné práce, sanačné práce, rekonštrukčné 

práce, zásypové práce alebo na prekrývanie jednotlivých vrstiev odpadu; to neplatí pre skládku na 

inertný odpad. 

§ 4 

  

Výpočet poplatku za uloženie odpadu na skládku odpadov 

(1) 

Poplatník je povinný správne zaradiť odpad na účel platenia poplatku za uloženie odpadu na skládku 

odpadov do príslušnej sadzby podľa osobitného predpisu8) a oznámiť prevádzkovateľovi skládky 

odpadov údaj o tejto sadzbe každoročne do 28. februára príslušného kalendárneho roka alebo pri 

prvom uložení odpadu po 28. februári príslušného kalendárneho roka. 

(2) 

Množstvo odpadu na určenie poplatku za uloženie odpadu na skládku odpadov zisťuje jej 

prevádzkovateľ vážením na skládke odpadov. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/329/20190101#poznamky.poznamka-5
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/329/20190101#prilohy.priloha-priloha_c_1_k_zakonu_c_329_2018_z_z.oznacenie
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/329/20190101#poznamky.poznamka-6
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/329/20190101#poznamky.poznamka-7
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/329/20190101#poznamky.poznamka-8


 

 

 Právny predpis Zmena Účinnosť od 
(3) 

Poplatok za uloženie komunálnych odpadov na skládku odpadov vypočíta prevádzkovateľ skládky 

odpadov ako súčin množstva odpadu a sadzby za položku odpadu podľa osobitného predpisu.9) Pre 

výpočet poplatku za uloženie komunálnych odpadov na skládku odpadov, ak ide o komunálne odpady 

uložené na skládku odpadov od 1. januára do 28. februára príslušného kalendárneho roka, vychádza 

prevádzkovateľ skládky odpadov z údajov oznámených podľa odseku 1 v predchádzajúcom 

kalendárnom roku. 

(4) 

Pri uložení zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládku odpadov sa príslušná 

sadzba určí na základe úrovne vytriedenia komunálnych odpadov. Úroveň vytriedenia komunálnych 

odpadov sa vypočíta podľa vzorca, ktorý je uvedený v prílohe č. 2. 

(5) 

Obec pri výpočte úrovne vytriedenia komunálnych odpadov v príslušnom roku podľa odseku 4 

vychádza z údajov z evidencie o druhoch a množstve odpadu a nakladaní s ním za predchádzajúci 

kalendárny rok, ktoré ohlásila podľa osobitného predpisu.10) Za správnosť výpočtu úrovne vytriedenia 

komunálnych odpadov zodpovedá obec. 

(6) 

Obec je povinná na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce zverejniť 

informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok do 28. 

februára príslušného kalendárneho roka. 

(7) 

Obec je povinná poskytnúť na požiadanie prevádzkovateľa skládky odpadov, Slovenskej inšpekcie 

životného prostredia (ďalej len „inšpekcia“), okresného úradu alebo Environmentálneho fondu 

informácie o úrovni a spôsobe výpočtu úrovne vytriedenia komunálnych odpadov pre príslušný 

kalendárny rok do desiatich dní od ich vyžiadania. 

(8) 

Ak obec neposkytne prevádzkovateľovi skládky odpadov údaj o sadzbe podľa odseku 1, 

prevádzkovateľ skládky odpadov použije na výpočet výšky poplatku za uloženie zmesového 

komunálneho odpadu a objemného odpadu za príslušný kalendárny rok najvyššiu sadzbu podľa 

osobitného predpisu.9) 
(9) 

Zoznam vytriediteľných zložiek komunálnych odpadov, ktoré sa používajú na výpočet úrovne 

vytriedenia komunálnych odpadov podľa odseku 4, je uvedený v prílohe č. 1. 

(10) 

Poplatok za uloženie priemyselného odpadu na skládku odpadov vypočíta prevádzkovateľ skládky 

odpadov ako súčin množstva odpadu a sadzby za položku odpadu podľa osobitného predpisu.11) 
(11) 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/329/20190101#poznamky.poznamka-9
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/329/20190101#prilohy.priloha-priloha_c_2_k_zakonu_c_329_2018_z_z.oznacenie
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/329/20190101#poznamky.poznamka-10
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/329/20190101#poznamky.poznamka-9
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/329/20190101#prilohy.priloha-priloha_c_1_k_zakonu_c_329_2018_z_z.oznacenie
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/329/20190101#poznamky.poznamka-11


 

 

 Právny predpis Zmena Účinnosť od 
Zoznam stavebných odpadov, za ktoré sa platí poplatok za uloženie odpadov na skládku odpadov, je 

uvedený v prílohe č. 3. 

(12) 

Zoznam priemyselných ostatných odpadov, za ktoré sa platí poplatok za uloženie odpadov na skládku 

odpadov, je uvedený v prílohe č. 4. 

(13) 

Za správnosť výpočtu výšky poplatku podľa odsekov 3 a 10 za uloženie odpadu na skládku odpadov 

zodpovedá prevádzkovateľ skládky odpadov. 

 

 

4. 330/2018 Z. z.  

NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky zo 6. novembra 2018, 

ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s 

prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov. 

 

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 (ďalej len „zákon“) nariaďuje: 

§ 1 

(1) 

Položky a sadzby za uloženie komunálnych odpadov na skládku odpadov sú uvedené v prílohe č. 1. 

(2) 

Položky a sadzby za uloženie priemyselných odpadov na skládku odpadov sú uvedené v prílohe č. 2. 

(3) 

Položky a sadzby za uloženie odpadov na odkalisko sú uvedené v prílohe č. 3. 

§ 2 

Sadzby pre výpočet výšky príjmov z poplatkov za uloženie odpadov pre obec, na ktorej území sa 

nachádza skládka odpadov alebo odkalisko, sú uvedené v prílohe č. 4. 

§ 3 

(1) 

Žiadosť o poskytnutie príspevku podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona, ktorú obec zasiela 

Environmentálnemu fondu do 30. júna príslušného kalendárneho roka, obsahuje 
a) 

názov obce, 

b) 

identifikačné číslo obce, 

Toto nariadenie vlády 

nadobúda účinnosť 1. 

januára 2019. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/329/20190101#prilohy.priloha-priloha_c_3_k_zakonu_c_329_2018_z_z.oznacenie
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/329/20190101#prilohy.priloha-priloha_c_4_k_zakonu_c_329_2018_z_z.oznacenie
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/329/#paragraf-10
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/330/20190101#prilohy.priloha-priloha_c_1_k_nariadeniu_vlady_c_330_2018_z_z
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/330/20190101#prilohy.priloha-priloha_c_2_k_nariadeniu_vlady_c_330_2018_z_z
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/330/20190101#prilohy.priloha-priloha_c_3_k_nariadeniu_vlady_c_330_2018_z_z
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/330/20190101#prilohy.priloha-priloha_c_4_k_nariadeniu_vlady_c_330_2018_z_z
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/329/#paragraf-7.odsek-1.pismeno-b


 

 

 Právny predpis Zmena Účinnosť od 
c) 

kópiu ročného výkazu o komunálnom odpade z obce, ktorý obec podala podľa osobitného 

predpisu1) za predchádzajúci kalendárny rok, 

d) 

údaje o úrovni vytriedenia komunálneho odpadu pre príslušný kalendárny rok podľa prílohy č. 2 

zákona, 

e) 

čestné vyhlásenie, že obci nebola v uplynulých troch rokoch uložená sankcia za porušenie povinností 

podľa osobitného predpisu.2) 
(2) 

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu podľa § 7 ods. 9 písm. c) zákona pre príslušný 

kalendárny rok je uvedená v prílohe č. 5. 

§ 4 

Environmentálny fond príjmy z poplatkov za uloženie odpadov po odpočítaní príspevku podľa § 7 

ods. 1 písm. a) zákona poskytne vo výške 

a) 

70 % z príjmov z poplatkov za uloženie komunálnych odpadov obciam podľa § 7 ods. 1 písm. b) 

zákona, 

b) 

30 % z príjmov z poplatkov za uloženie komunálnych odpadov a 50 % z príjmov za uloženie 

priemyselných odpadov osobám podľa § 7 ods. 1 písm. c) zákona, 

c) 

50 % z príjmov z poplatkov za uloženie priemyselných odpadov osobám podľa § 7 ods. 1 písm. d) 

zákona. 

§ 5 

Údaje uvádzané na účely identifikácie platby poplatkov za uloženie odpadov prevádzkovateľom 

skládky odpadov alebo odkaliska vo variabilnom symbole k platbe sú uvedené v prílohe č. 6. 

 

 

5. 378/2018 Z. z.   

VYHLÁŠKA Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 29. novembra 2018, ktorou sa 

mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 366/2015 Z. z. o 
evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov. 

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 105 ods. 3 písm. c) a i) zákona č. 

Táto vyhláška nadobúda 

účinnosť 1. januára 

2019. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/330/20190101#poznamky.poznamka-1
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/329/#prilohy.priloha-priloha_c_2_k_zakonu_c_329_2018_z_z
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/329/#prilohy.priloha-priloha_c_2_k_zakonu_c_329_2018_z_z
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/330/20190101#poznamky.poznamka-2
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/329/#paragraf-7.odsek-9.pismeno-c
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/330/20190101#prilohy.priloha-priloha_c_5_k_nariadeniu_vlady_c_330_2018_z_z
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/329/#paragraf-7.odsek-1.pismeno-a
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/329/#paragraf-7.odsek-1.pismeno-a
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/329/#paragraf-7.odsek-1.pismeno-b
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/329/#paragraf-7.odsek-1.pismeno-b
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/329/#paragraf-7.odsek-1.pismeno-c
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/329/#paragraf-7.odsek-1.pismeno-d
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/329/#paragraf-7.odsek-1.pismeno-d
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/330/20190101#prilohy.priloha-priloha_c_6_k_nariadeniu_vlady_c_330_2018_z_z
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/79/#paragraf-105.odsek-3.pismeno-c
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/79/#paragraf-105.odsek-3.pismeno-i


 

 

 Právny predpis Zmena Účinnosť od 

79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 292/2017 Z. z. 

ustanovuje: 

Čl. I 

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej 

povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení vyhlášky č. 246/2017 Z. z. a vyhlášky č. 321/2017 Z. z. sa 

mení a dopĺňa takto: 

1. 

Poznámka pod čiarou k odkazu 2 sa vypúšťa. 

2. 

Nadpis pod § 3 znie: „Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním [k § 14 ods. 1 písm. g) a ods. 4 

zákona]“. 

3. 

Nadpis pod § 16 znie: „Evidencia a Ohlásenie o neobalových výrobkoch a nakladaní s odpadmi z 

neobalových výrobkov [k § 27 ods. 4 písm. h) zákona]“. 

4. 

Za § 23b sa vkladá § 23c, ktorý vrátane nadpisu znie: 

„§ 23c 

  

Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2019 

Ohlasovacia povinnosť podľa § 14 ods. 4 sa za rok 2018 plní k 28. februáru 2019 na tlačive platnom do 

31. decembra 2018.“. 

 

 

6. 379/2018 Z. z.  

VYHLÁŠKA Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky 

z 29. novembra 2018, 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 

vyhlášky č. 322/2017 Z. z. 

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 105 ods. 3 

písm. k), m), r), s) a x) 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 Ministerstva životného 

prostredia Slovenskej republiky č. 322/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto: 

1. 

Táto vyhláška nadobúda 

účinnosť 1. januára 

2019. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/79/#paragraf-105.odsek-3.pismeno-i
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/366/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/79/#paragraf-105.odsek-3.pismeno-k
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/79/#paragraf-105.odsek-3.pismeno-k
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-r
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-x
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/371/


 

 

 Právny predpis Zmena Účinnosť od 
V § 11 ods. 6 sa čiarka za slovom „území“ nahrádza bodkou a slová „ak v odseku 16 nie je ustanovené 

inak“ sa vypúšťajú. 

2. 

Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie: 

„8) § 5, 28, 31 a 32 zákona 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 neskorších 

predpisov. 

§ 2 ods. 2 a 4 a § 26 až 29 zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných 

liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení zákona č. 177/2018 Z. z.“. 

3. 

V § 11 sa vypúšťa odsek 16. 

Doterajší odsek 17 sa označuje ako odsek 16. 

4. 

Za § 14 sa vkladá § 14a, ktorý vrátane nadpisu znie: 

„§ 14a 

  

Výpočet cieľov zberu 

[k § 28 ods. 4 písm. k) a § 52 ods. 30 zákona] 

(1) 

Ciele zberu sa vypočítajú podľa vzorca uvedeného v prílohe č. 10a. 

(2) 

Organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly zasiela zoznam obcí ministerstvu v elektronickej 

podobe vo formáte „.xls“, v rozsahu identifikačné číslo obce, názov obce a počet obyvateľov obce k 

30. júnu predchádzajúceho roka podľa údajov ohlásených obcou Štatistickému úradu Slovenskej 

republiky.“. 

5. 

V § 19 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie: 

„(3) 

Prílohou žiadosti podľa odseku 1, ak ide o malú kompostáreň, je vyjadrenie podľa osobitného 

predpisu.16)“. 

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4. 

Poznámka pod čiarou k odkazu 16 znie: 

„16) § 28 zákona č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“. 
6. 

V § 24 ods. 2 sa vypúšťa písmeno a). Súčasne sa zrušuje označenie písmena b). 

 

 



 

 

 Právny predpis Zmena Účinnosť od 

7. 380/2018 Z. z.  

VYHLÁŠKA Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky 

z 29. novembra 2018, 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 1. januára 

2019. 

8. 382/2018 Z. z.  

VYHLÁŠKA Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky 

z 10. decembra 2018o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti. 

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 105 ods. 3 písm. d), f), g) a h) 

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

predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje: 

§ 1 

  

Výber lokality na vybudovanie skládky odpadov 

(1) 

Pri výbere lokality na vybudovanie skládky odpadov sa zohľadňujú tieto kritériá: 

a) 

bezpečná vzdialenosť hranice budúcej skládky odpadov od obytných zón alebo rekreačných oblastí, 

vodných tokov, vodných nádrží, vodných zdrojov, vrátane ich ochranných pásiem1) a inundačného 

územia,2) 

b) 

geologické, hydrologické, hydrogeologické a inžinierskogeologické podmienky v oblasti, 

c) 

ochrana prírody a krajiny a ochrana kultúrneho dedičstva v oblasti, 

d) 

únosné zaťaženie územia,3) 
e) 

možné extrémne meteorologické vplyvy a ich dôsledky, 

f) 

záverečné stanovisko z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie4) alebo rozhodnutie zo 

zisťovacieho konania,5) 
g) 

územnoplánovacia dokumentácia.6) 
(2) 

Bezpečná vzdialenosť hranice budúcej skládky odpadov od obytných zón alebo rekreačných oblastí sa 

 

Táto vyhláška nadobúda 

účinnosť 1. januára 

2019. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/79/#paragraf-105.odsek-3.pismeno-d
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/79/#paragraf-105.odsek-3.pismeno-f
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/79/#paragraf-105.odsek-3.pismeno-f
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/382/20190101#poznamky.poznamka-1
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/382/20190101#poznamky.poznamka-2
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/382/20190101#poznamky.poznamka-3
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/382/20190101#poznamky.poznamka-4
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/382/20190101#poznamky.poznamka-5
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/382/20190101#poznamky.poznamka-6


 

 

 Právny predpis Zmena Účinnosť od 

určuje podľa slovenskej technickej normy;7) pri určení kritéria bezpečnej vzdialenosti možno 

postupovať aj v súlade s inou obdobnou technickou špecifikáciou s porovnateľnými alebo prísnejšími 

požiadavkami. 

(3) 

Podzemné uloženie odpadov8) je trvalé uloženie odpadov do zariadenia na zneškodnenie odpadov v 

hlbokých podzemných priestoroch, ako sú bane na soľ alebo potaš. 

(4) 

Ustanovenie odseku 1 sa vzťahuje aj na dočasné uskladnenie odpadovej ortuti v povrchových 

zariadeniach určených a vybavených na tento účel, v soľných baniach na to prispôsobených alebo v 

hlboko položených podzemných masívoch tvrdých hornín s rovnakou úrovňou bezpečnosti a uzavretia 

ako soľné bane (ďalej len „úložisko dočasného uskladnenia odpadovej ortuti“) a na trvalé uskladnenie 

odpadovej ortuti v podzemných alebo v povrchových zariadeniach na trvalé uskladnenie odpadovej 

ortuti. 

§ 2 

  

Triedy skládok odpadov 

(1) 

Skládky odpadov sa členia na tieto triedy: 

a) 

skládky odpadov na inertný odpad, 

b) 

skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, 

c) 

skládky odpadov na nebezpečný odpad. 

(2) 

Inertný odpad je odpad, pri ktorom nedochádza k žiadnym významným fyzikálnym, chemickým alebo 

biologickým premenám. Inertný odpad sa nerozpúšťa, nehorí ani inak fyzicky alebo chemicky 

nereaguje, nepodlieha biologickému rozkladu ani škodlivo neovplyvňuje iné látky, s ktorými prichádza 

do styku tak, že môže dôjsť k znečisteniu životného prostredia alebo k poškodeniu zdravia ľudí. 

Celková vylúhovateľnosť a znečistenie obsiahnuté v odpade a ekotoxicita výluhu musia byť 

zanedbateľné a nesmú ohrozovať kvalitu povrchových vôd alebo podzemných vôd. Limitné hodnoty 

látok nesmú prekročiť hodnoty ukazovateľov pre triedu vylúhovateľnosti I podľa prílohy č. 1. 

(3) 

Odpad, ktorý nie je nebezpečný, je na účely skládkovania odpadom, ktorý nemá žiadnu nebezpečnú 

vlastnosť uvedenú v osobitnom predpise.9) 
(4) 

Výluh z odpadu je roztok, ktorý sa získa pri laboratórnych vylúhovacích skúškach za podmienok 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/382/20190101#poznamky.poznamka-7
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/382/20190101#poznamky.poznamka-8
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/382/20190101#prilohy.priloha-priloha_c_1_k_vyhlaske_c_382_2018_z_z.oznacenie
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/382/20190101#poznamky.poznamka-9


 

 

 Právny predpis Zmena Účinnosť od 

uvedených v prílohe č. 2. 

§ 3 

  

Stavebnotechnické požiadavky na vybudovanie skládky odpadov 

(1) 

Náležitosťami vybavenia skládky odpadov sú: 

a) 

informačná tabuľa, 

b) 

príjazdová účelová komunikácia10) ku skládke odpadov a spevnené komunikácie v areáli skládky 

odpadov, 

c) 

oplotenie a uzamykateľná brána, 

d) 

váha; to neplatí, ak ide o skládku odpadov uvedenú v odseku 5, 

e) 

prevádzkový objekt s potrebným vybavením, 

f) 

tesniaci systém skládky odpadov v závislosti od triedy skládky odpadov, 

g) 

drenážny systém so zbernou nádržou priesakových kvapalín; to neplatí, ak ide o skládku odpadov na 

inertný odpad, 

h) 

drenážny systém skládkových plynov a zariadenie na ich využitie alebo zneškodnenie; to neplatí, ak 

ide o skládku odpadov, v ktorej nie je predpoklad vzniku skládkových plynov, 

i) 

monitorovací systém podzemných vôd, ak v § 13 ods. 2 nie je ustanovené inak, 

j) 

monitorovací systém skládkových plynov; to neplatí, ak ide o skládku odpadov, v ktorej nie je 

predpoklad vzniku skládkových plynov, 

k) 

sieť vzťažných bodov monitorovacieho systému na geodetické merania topografických údajov 

skládky,11) 

l) 

odvodňovací systém povrchových vôd, 

m) 

zariadenie na čistenie dopravných prostriedkov, 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/382/20190101#prilohy.priloha-priloha_c_2_k_vyhlaske_c_382_2018_z_z.oznacenie
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/382/20190101#poznamky.poznamka-10
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/382/20190101#paragraf-13.odsek-2
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/382/20190101#poznamky.poznamka-11


 

 

 Právny predpis Zmena Účinnosť od 
n) 

ďalšie zariadenie, ak to prevádzka skládky odpadov vyžaduje. 

(2) 

Skládka odpadov musí byť zabezpečená proti požiaru. 

(3) 

Skládka odpadov sa musí zabezpečiť oplotením tak, že sa zabráni voľnému prístupu na skládku 

odpadov. Brána musí byť mimo prevádzkového času skládky odpadov zamknutá. Systém kontroly a 

prístupu na skládku odpadov musí obsahovať opatrenia na zabránenie ukladania odpadov na skládku 

odpadov bez súhlasu prevádzkovateľa skládky odpadov. 

(4) 

Na skládke odpadov, na ktorej je vybudovaná umelá tesniaca bariéra, sa musí zabezpečiť, že 

geologické podložie skládky odpadov s ohľadom na morfológiu skládky je dostatočne stabilné a 

nedochádza k sadaniu, ktoré môže poškodiť umelé tesnenie. 

(5) 

Na skládke odpadov, na ktorej prevádzkovateľ skládky odpadov ako pôvodca odpadu vykonáva 

výlučne zneškodňovanie svojich odpadov v mieste výroby, možno použiť na zisťovanie množstva 

odpadov vážiace zariadenie slúžiace na činnosti tvoriace predmet podnikania alebo činnosti pôvodcu 

odpadu. 

(6) 

Skládkový plyn je plyn, ktorý sa vyvíja z odpadu uloženého na skládke odpadov. 

§ 4 

  

Požiadavky na tesnenie skládky odpadov 

(1) 

Skládka odpadov sa musí utesniť tak, že sa geologickou bariérou alebo umelým tesnením podložia 

skládky odpadov a tesnením a prekrytím skládky odpadov po jej uzatvorení dosiahne ochrana pôdy, 

povrchovej vody a podzemnej vody. 

(2) 

Podložie skládky odpadov a jej bočné steny tvorí geologická bariéra s hrúbkou a s koeficientom 

filtrácie (kf) podľa týchto požiadaviek: 

a) 

skládky odpadov na inertný odpad: kf 1,0 x 10-7 m/s alebo nižší, hrúbka najmenej 1 m, 

b) 

skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný: kf 1,0 x 10-9 m/s alebo nižší, hrúbka najmenej 1 
m, 

c) 

skládky odpadov na nebezpečný odpad: kf 1,0 x 10-9 m/s alebo nižší, hrúbka najmenej 5 m. 

(3) 



 

 

 Právny predpis Zmena Účinnosť od 
Ak geologická bariéra nevyhovuje požiadavkám podľa odseku 2, umelo sa doplní minerálnou 

tesniacou vrstvou. Umelo doplnená minerálna tesniaca vrstva musí mať hrúbku najmenej 0,5 m s 

koeficientom filtrácie pre 

a) 

skládky odpadov na inertný odpad kf 1,0 x 10-7 m/s alebo nižší, 

b) 

skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, kf 1,0 x 10-9 m/s alebo nižší a 

c) 

skládky odpadov na nebezpečný odpad kf 1,0 x 10-10 m/s alebo nižší. 

(4) 

Geologická bariéra alebo umelo doplnená minerálna tesniaca vrstva skládky odpadov sa doplní 

najmenej jednou vrstvou fólie z vysokohustotného polyetylénu (HDPE) s hrúbkou najmenej 2,5 mm 

pre skládky odpadov na nebezpečný odpad a s hrúbkou najmenej 1,5 mm pre skládky odpadov na 

odpad, ktorý nie je nebezpečný, alebo inou umelou tesniacou vrstvou s porovnateľnými vlastnosťami, 

ako má fólia z vysokohustotného polyetylénu (HDPE) požadovanej hrúbky. 

(5) 

Umelo doplnená minerálna tesniaca vrstva musí mať také vlastnosti, že vplyvom skládkovania nedôjde 

k žiadnym nepriaznivým zmenám podložia a je schopná prispôsobovať sa deformácii podložia; musí 

mať hrúbku najmenej 0,5 m. 

(6) 

Ak ide o zeminu, ktorá sa má použiť ako umelo doplnená minerálna tesniaca vrstva, zisťujú sa tieto jej 

charakteristiky: 

a) 

zrnitosť, 

b) 

vlhkosť, 

c) 

konzistenčné medze a odvodené hodnoty, 

d) 

nasiakavosť, 

e) 

organické podiely, 

f) 

obsah vápnika, 
g) 

ílovité minerály, 

h) 

hustota podľa Proctora, 
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i) 

koeficient filtrácie, 

j) 

modul tuhosti a 

k) 

pevnosť v šmyku. 

(7) 

Medzi plastovú fóliu a drenážnu vrstvu sa s cieľom ochrániť plastovú fóliu pred jej mechanickým 

porušením ukladá ochranná vrstva najmenej 0,2 m hrubá; tvorí ju piesok alebo štrk s veľkosťou zrna do 

priemeru 8 mm. Ako ochrannú vrstvu možno použiť aj vhodnú geotextíliu. 

§ 5 

  

Odvádzanie a zachytávanie priesakových kvapalín a zachytávanie skládkového plynu 

(1) 

Na skládke odpadov sa musia vykonať opatrenia na kontrolu priesakových kvapalín a riadenie 

priesakového režimu zabezpečujúce najmä 

a) 

kontrolu prienikov zrážkových vôd do telesa skládky odpadov, 

b) 

zabránenie prieniku povrchových vôd a podzemných vôd do odpadov uložených na skládke odpadov, 

c) 

odvádzanie a zachytávanie priesakovej kvapaliny, 

d) 

čistenie zachytených priesakových kvapalín zo skládky odpadov tak, že sa dosiahnu hodnoty na ich 

vypustenie do kanalizácie alebo recipientu12) alebo odvoz priesakových kvapalín do vyhovujúceho 

zariadenia na čistenie odpadových vôd alebo kvapalných odpadov. 

(2) 

Drenážna vrstva skládky odpadov musí mať hrúbku najmenej 0,5 m. Ako materiál na vybudovanie 

drenážnej vrstvy sa používa štrk s priemerom 16/32 mm, ktorý neobsahuje vápenaté prímesi. Drenážna 

vrstva na svahoch sa môže nahradiť umelou drenážnou vrstvou, ktorá má rovnaké hydraulické 

vlastnosti ako štrk frakcie 16/32 mm s hrúbkou 0,5 m. 

(3) 

Drenážne potrubie má priemer najmenej 200 mm. Štrbinové otvory majú šírku najmenej 2 mm a dĺžku 

najmenej 30 mm. Potrubie s kruhovými otvormi má otvory s priemerom najmenej 12 mm. Na ochranu 

drenážneho potrubia sa nad ním vybuduje ochranný obsyp z kameniva, ktoré nepodlieha objemovým 

zmenám a neobsahuje vápenaté častice so zrnitosťou 16/32 mm. 

(4) 
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Drenážne potrubie musí vyúsťovať do akumulačnej nádrže priesakových kvapalín. Na kontrolu a 

čistenie drenážneho potrubia sa vybudujú revízne šachty s vnútorným priemerom najmenej 1,0 m. 

Drenážne potrubie sa musí najmenej dvakrát do roka čistiť prepláchnutím. 

(5) 

Pozdĺžny spád drenážneho potrubia musí byť najmenej 1 % a sklony vnútornej drenáže musia byť 

najmenej 2 %. 

(6) 

Ustanovenia odsekov 1 až 5 sa nevzťahujú na skládky odpadov na inertný odpad. 

(7) 

Na odvedenie povrchových vôd z okolia skládky odpadov sa musí vybudovať dostatočne dimenzovaný 

obvodový odvodňovací systém. 

(8) 

Skládkový plyn sa musí zachytávať zo všetkých skládok odpadov, na ktoré sa ukladajú biologicky 

rozložiteľné odpady, ak sa na skládke odpadov tento plyn vytvára v technicky spracovateľnom 

množstve. Zachytený skládkový plyn sa musí upraviť a využiť na výrobu energie; ak sa zachytený 

skládkový plyn nemôže využiť na výrobu energie, musí sa spáliť podľa slovenskej technickej 

normy13)alebo v súlade s inou obdobnou technickou špecifikáciou s porovnateľnými alebo prísnejšími 

požiadavkami. 

(9) 

Zachytávanie, úprava a využitie skládkového plynu sa musí uskutočniť spôsobom, ktorý minimalizuje 

alebo nemá negatívny vplyv na životné prostredie a zdravie ľudí. 

(10) 

Priesaková kvapalina je kvapalina, ktorá presiakne uloženým odpadom a vyteká zo skládky odpadov 

alebo zostáva zadržaná v skládke odpadov. 

(11) 

Kvapalné odpady sú akékoľvek odpady v kvapalnej forme okrem kalov. 

§ 6 

  

Prevádzkovanie skládky odpadov 

(1) 

Pri prevádzke skládky odpadov je potreba zabezpečiť opatrenia na minimalizáciu vplyvu skládky 

odpadov na životné prostredie spôsobeného 

a) 

emisiami zápachu a prachu, 

b) 

vetrom odviatymi odpadmi, 

c) 
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hlukom a dopravou, 

d) 

vtákmi, hmyzom a inými živočíchmi, 

e) 

tvorbou aerosólu, 

f) 

požiarmi. 

(2) 

Skládka odpadov musí byť vybavená a prevádzkovaná tak, že sa znečistenie z nej spôsobené najmä 

dopravnými prostriedkami nerozptyľuje na verejné cesty a do okolitého územia. 

(3) 

Na zneškodnenie odpadov uložením na skládky odpadov sa odpady prijímajú a ukladajú podľa druhov 

a kategórií podľa Katalógu odpadov14) tak, že nedochádza k ich nežiaducim vplyvom na životné 

prostredie a zdravie ľudí. 

(4) 

Na skládke odpadov na inertný odpad možno skládkovať len inertný odpad podľa kritérií uvedených v 

osobitnom predpise.15) Limitné hodnoty látok obsiahnutých v odpade nesmú presiahnuť limitné 

hodnoty ukazovateľov pre triedu skládky odpadov na inertný odpad uvedené v prílohe č. 1. 

(5) 

Na skládke odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, možno skládkovať len 

a) 

odpady zaradené v Katalógu odpadov v kategórii ostatný odpad, podľa kritérií uvedených v osobitnom 

predpise;16) limitné hodnoty látok obsiahnutých v odpade nesmú presiahnuť limitné hodnoty 

ukazovateľov pre triedu skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, uvedené v prílohe č. 1, 

b) 

stabilizované nereakčné nebezpečné odpady, ktorých limitné hodnoty látok obsiahnutých v odpade 

nesmú presiahnuť limitné hodnoty ukazovateľov pre triedu skládky odpadov na odpad, ktorý nie je 

nebezpečný, uvedené v prílohe č. 1, a ktoré sa nesmú ukladať spolu s biologicky rozložiteľným 

odpadom, ktorý nie je nebezpečný, 

c) 

komunálne odpady, okrem vytriedených nebezpečných zložiek a vytriedených zložiek komunálnych 

odpadov. 

(6) 

Na skládke odpadov na nebezpečné odpady možno skládkovať len nebezpečné odpady zaradené v 

Katalógu odpadov v kategórii nebezpečný odpad a odpady, ktoré obsahujú jednu alebo viac škodlivých 

látok a spĺňajú aspoň jedno kritérium na posudzovanie nebezpečných vlastností podľa § 25 ods. 
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8zákona. Limitné hodnoty látok obsiahnutých v odpade nesmú presiahnuť limitné hodnoty 

ukazovateľov pre triedu skládky odpadov na nebezpečný odpad uvedené v prílohe č. 1. 

(7) 

Metódy analýz a skúšok odpadov na posúdenie prijateľnosti odpadov na skládku odpadov sú uvedené 

v prílohe č. 2. 

(8) 

Odpad možno skládkovať len po úprave okrem odpadu, ktorého úprava nie je technicky možná alebo 

ktorého úprava nezabezpečí zníženie množstva odpadu ani nezamedzí ohrozeniu zdravia ľudí alebo 

životného prostredia; inertný odpad možno skládkovať bez predchádzajúcej úpravy, ak jeho úprava nie 

je technicky možná. 

(9) 

Pri ukladaní na skládku odpadov sa 

a) 

odpad ukladá po vrstvách s hrúbkou 0,3 až 0,5 m, ktoré sa zhutňujú; pracovná vrstva dosahuje po 

zhutnení hrúbku najviac 2,0 m, 

b) 

odpad zhutní najneskôr deň po uložení, ak z prevádzkového poriadku skládky odpadov nevyplýva, že k 

zhutneniu odpadu musí dôjsť okamžite, najmä z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok, 

c) 

pri ukladaní prvej vrstvy odpadov na dno skládky odpadov odpad ukladá tak, že sa nesmie poškodiť 

tesniaci a drenážny systém skládky odpadov; prvú vrstvu uloženého odpadu možno zhutniť, až keď 

dosiahne hrúbku 2,0 m, 

d) 

v prvej vrstve nesmie ukladať taký odpad, ktorý môže poškodiť dno skládky odpadov, 

e) 

objemný odpad pred uložením musí upraviť drvením, 

f) 

komunálne odpady a biologicky rozložiteľné odpady pri zhutňovaní prekrývajú vhodným inertným 

odpadom, inertným materiálom alebo zeminou. 

(10) 

Umiestňovanie odpadu na skládke odpadov sa musí vykonávať tak, že sa zabezpečí stabilita uloženého 

odpadu a s ňou súvisiacich štruktúr skládky odpadov a na to potrebných stavebných zariadení, najmä s 

ohľadom na zabránenie zosuvov. 

(11) 

Odber vzoriek a skúšky na overenie na mieste môže vykonávať len akreditované laboratórium. 

(12) 

Odpady, ktoré sa pred uložením na skládku odpadov musia stabilizovať, sú uvedené v prílohe č. 3. 
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(13) 

Odpady uvedené v odseku 5 písm. b) sa ukladajú v osobitných častiach skládky odpadov. 

§ 7 

  

Postupy kontroly a monitorovania skládky odpadov počas jej prevádzky a počas následnej 

starostlivosti o skládku odpadov po jej uzatvorení 

(1) 

Na sledovanie kvality podzemných vôd v okolí skládky odpadov sa vybuduje dostatočný počet 

monitorovacích objektov, najmenej však tri monitorovacie objekty, a to jeden nad skládkou odpadov a 

dva pod skládkou odpadov v smere prúdenia podzemných vôd, ak v § 13 ods. 3 nie je ustanovené 

inak. Pred začiatkom prevádzkovania skládky odpadov je potrebné zistiť vstupné hodnoty kvality 

podzemných vôd. 

(2) 

Ak je skládka odpadov situovaná v takom vhodnom geologickom prostredí, že v mieste lokalizácie 

skládky odpadov a v jej okolí sú horniny, ktoré spĺňajú požiadavky na tesnenie skládky odpadov, a ani 

do 30 m pod základovou škárou skládky odpadov nebola zistená hladina podzemnej vody a nie je ani 

predpoklad jej výskytu v budúcnosti, možno od vybudovania monitorovacích sond podzemných vôd 

upustiť, ak v § 13 ods. 3 nie je ustanovené inak; takéto skládky odpadov musia byť jedenkrát ročne 

monitorované geofyzikálnymi metódami. 

(3) 

Podrobné požiadavky na monitorovací systém skládky odpadov sú uvedené v prílohe č. 4. 

§ 8 

  

Postupy uzatvárania skládky odpadov a následná starostlivosť o skládku odpadov 

(1) 

Pri uzatváraní skládky odpadov sa vybuduje povrchové tesnenie, ktoré obsahuje 

a) 

odplyňovaciu vrstvu na skládke odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, ak je na skládke odpadov 

na základe poznatkov o jej prevádzkovaní alebo výsledkov monitoringu predpoklad vzniku 

skládkového plynu, 

b) 

umelú tesniacu vrstvu na skládke odpadov na nebezpečný odpad, 

c) 

tesniacu minerálnu vrstvu s hrúbkou najmenej 0,5 m alebo jej náhradu, ktorá spĺňa rovnaké tesniace 

vlastnosti podľa slovenskej technickej normy,17) alebo v súlade s inou obdobnou technickou 

špecifikáciou s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami; ak ide o geosyntetickú bentonitovú 

rohož (GCL), plošná hmotnosť nosnej a krycej geotextílie v bentonitovej rohoži musí byť najmenej 
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300 g/m2, vrstva Na-bentonitu musí byť 4 000 g/m2 a viac s obsahom montmorillonitu najmenej 65 %, 

d) 

drenážnu vrstvu s hrúbkou najmenej 0,5 m alebo jej náhradu podľa § 5 ods. 2; to sa nevzťahuje na 

skládky na inertný odpad, 

e) 

pokryvnú vrstvu s hrúbkou najmenej 1,0 m. 

(2) 

Náhradnú tesniacu minerálnu vrstvu s hrúbkou menšou ako 0,5 m podľa odseku 1 písm. c) možno 

použiť, len ak nie je možné zabezpečiť vhodnú zeminu, ktorá sa má použiť ako umelá minerálna 

tesniaca vrstva podľa § 4 ods. 6. 

(3) 

Ak sa na pokryvnú vrstvu podľa odseku 1 písm. e) použije zemina, ktorá je zaradená ako odpad podľa 

Katalógu odpadov, musí splniť požiadavky na inertný odpad podľa § 2 ods. 2. 

(4) 

Vydaním potvrdenia o uzatvorení skládky odpadov podľa § 97 ods. 12 zákona sa považuje skládka 

odpadov za definitívne uzatvorenú a prevádzkovateľ skládky odpadov zabezpečí monitorovanie na 

obdobie uvedené v príslušnom rozhodnutí, najmenej však 30 rokov od vydania potvrdenia o uzatvorení 

skládky odpadov; prevádzkovateľ skládky odpadov zabezpečí aj nevyhnutnú starostlivosť o skládku 

odpadov, najmä pravidelné kosenie trávnatých porastov a odstraňovanie náletových drevín. 
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