
 

 

Legislatívne zmeny a úpravy v životnom prostredí:  4. Q. 2019  

 
 Právny predpis Zmena Účinnosť od 
1. 296/2019 Z. z. ZÁKON z 11. septembra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 414/2012 Z. z. o 

obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. 

 

Tento zákon 

nadobúda účinnosť 

dňom vyhlásenia 

okrem čl. I bodov 1, 

3, 5, 7 až 9, 13 až 20, 

22, 25, 26, 28 až 33, 

36 a 37, ktoré 

nadobúdajú účinnosť 

15. októbra 2019, čl. 

I bodu 4 § 2 písm. p), 

bodov 6, 11, 23 a 24, 

ktoré nadobúdajú 

účinnosť 1. januára 

2021, a čl. I bodov 2, 

12 a 34, ktoré 

nadobúdajú účinnosť 

1. júla 2021. 

2. 302/2019 Z. z ZÁKON z 11. septembra 2019 o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov. 

 

§ 1 

Predmet úpravy 

(1) 

Tento zákon upravuje 

a) 

práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb pri zálohovaní jednorazových 

obalov na nápoje, 

b) 

postavenie a úlohy správcu zálohového systému jednorazových obalov na nápoje (ďalej 

len „správca“), 

c) 

pôsobnosť orgánov štátnej správy pre oblasť zálohovania jednorazových obalov na nápoje 

Tento zákon 

nadobúda účinnosť 1. 

decembra 2019 

okrem čl. III § 103 

ods. 1 až 20 v bode 5, 

bodov 6, 7, 8 a 9, 

ktoré nadobúdajú 

účinnosť 1. januára 

2020, čl. III bodu 2 a 

§ 103 ods. 22 a 23 v 

bode 5, ktoré 

nadobúdajú účinnosť 

1. januára 2021, čl. 

III § 103 odseku 21 v 



 

 

 Právny predpis Zmena Účinnosť od 

a odpadov z týchto obalov, 

d) 

štátny dozor a postup orgánov štátneho dozoru pri jeho výkone, správne delikty a konanie 

o ukladaní pokút. 

(2) 

Tento zákon sa vzťahuje na jednorazové obaly na nápoje, ktoré sa uvádzajú na trh v 

Slovenskej republike1) (ďalej len „trh“) a na odpady z týchto obalov. 

§ 2 

  

Základné ustanovenia 

Na účely tohto zákona sa rozumie 

a) 

jednorazovým obalom na nápoje obal na nápoje2) určený na jedno použitie, 

b) 

zálohovaným jednorazovým obalom na nápoje obal tovaru určený na jedno použitie, pri 

ktorého predaji sa okrem ceny za tovar účtuje záloh, 

c) 

výrobcom obalov výrobca obalov podľa osobitného predpisu,3) ktorý uvádza na trh nápoje 

v zálohovaných jednorazových obaloch, 

d) 

distribútorom obalov distribútor obalov podľa osobitného predpisu,4) ktorý uskutočňuje 

distribúciu nápojov v zálohovaných jednorazových obaloch, 

e) 

zálohovým systémom súhrn organizačných, administratívnych, finančných, informačných 

a iných súvisiacich opatrení realizovaných správcom na účely dosiahnutia vrátenia zálohu, 

ktorý zaplatil konečný používateľ obalu v čase nákupu tovaru, z ktorého obal podlieha 

zálohovaniu, s cieľom nakladať s odpadmi z obalov5) v súlade s prioritami hierarchie 

odpadového hospodárstva,6) 

f) 

zálohom osobitná peňažná čiastka viazaná na obal tovaru, ktorej účelom je zabezpečiť, 

aby sa odpad z obalov vrátil správcovi a bolo s ním nakladané v súlade s prioritami 

hierarchie odpadového hospodárstva, 

g) 

zálohovaním jednorazového obalu na nápoje činnosť pri predaji tovaru v zálohovanom 

jednorazovom obale na nápoje, ktorou je naúčtovanie zálohu osobe uhrádzajúcej cenu 

tovaru a činnosť pri vrátení odpadu z tohto obalu spočívajúca vo vydaní zálohu osobe, 

bode 5, ktorý 

nadobúda účinnosť 1. 

júla 2021, čl. I § 3, § 

4 ods. 1 písm. a) až 

c), f) až h), § 5 ods. 1 

písm. a) až c), f) až 

j), § 6 ods. 10, § 7 

ods. 1 písm. c), d), g), 

i), n), q) až s) a čl. III 

bodov 1, 3 a 4, ktoré 

nadobúdajú účinnosť 

1. januára 2022. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/302/#poznamky.poznamka-1
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/302/#poznamky.poznamka-2
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/302/#poznamky.poznamka-3
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/302/#poznamky.poznamka-4
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/302/#poznamky.poznamka-5
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/302/#poznamky.poznamka-6


 

 

 Právny predpis Zmena Účinnosť od 

ktorá zabezpečuje vrátenie odpadu z tohto obalu; za vrátenie zálohu sa považuje aj jeho 

započítanie na účely vysporiadania inej peňažnej pohľadávky, 

h) 

odberom odpadu zo zálohovaných jednorazových obalov na nápoje ich odber od 

konečných používateľov na území Slovenskej republiky na účely vrátenia odpadu z 

obalov na nápoje správcovi zálohovaných jednorazových obalov na nápoje, 

i) 

predajnou plochou časť priestorov prevádzky, ktoré slúžia na predaj a na vystavovanie 

tovaru a ktorá zahŕňa celkovú plochu, na ktorú majú prístup zákazníci, vrátane 

skúšobných priestorov, pultovej plochy, výkladnej plochy a plochy za pultmi, ktorú 

používa predajca; predajná plocha nezahŕňa kancelárie, sklady, prípravovne, dielne, 

schodištia, sociálne zariadenia a zariadenia na osobnú hygienu. 

§ 4 

  

Povinnosti výrobcu obalov 

(1) 

Výrobca obalov je na účel riadneho fungovania zálohového systému povinný 

d) 

požiadať správcu o uzatvorenie zmluvy o plnení povinností podľa tohto zákona do 60 dní 

od doručenia oznámenia o začatí vykonávania činnosti správcu (§ 6 ods. 8), 

e) 

registrovať u správcu zálohované jednorazové obaly na nápoje, pred ich uvedením na trh, 

(2) 

Na výrobcu obalov, ktorý je zároveň distribútorom obalov, sa vzťahujú ustanovenia § 5 

ods. 1 písm. b), e) až i), ods. 2 a ods. 5. 

§ 5 

  

Povinnosti distribútora obalov 

(1) 

Distribútor obalov, ktorý vykonáva predaj nápojov v zálohovaných jednorazových 

obaloch konečnému používateľovi, je na účel riadneho fungovania zálohového systému 

povinný 

d) 

požiadať správcu o uzatvorenie zmluvy o plnení povinností podľa tohto zákona do 60 dní 

od doručenia oznámenia o začatí vykonávania činnosti správcu (§ 6 ods. 8), 

e) 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/302/#paragraf-6.odsek-8
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/302/#paragraf-5.odsek-1.pismeno-e
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/302/#paragraf-5.odsek-2
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/302/#paragraf-5.odsek-5
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/302/#paragraf-6.odsek-8


 

 

 Právny predpis Zmena Účinnosť od 

registrovať sa ako odberné miesto odpadu zo zálohovaných jednorazových obalov na 

nápoje u správcu, 

(2) 

Povinnosti podľa odseku 1 písm. a) až c), i) a j) plní distribútor obalov, ktorý vykonáva 

predaj nápojov konečnému používateľovi, bez ohľadu na spôsob predaja a na veľkosť 

predajnej plochy. Povinnosti podľa odseku 1 písm. d) až h) plní distribútor obalov, ktorý 

vykonáva predaj nápojov konečnému používateľovi na predajnej ploche s rozlohou 

najmenej 300 m2 okrem distribútora obalov, ktorý na takejto predajnej ploche predáva 

potraviny a nápoje ako doplnkový tovar; tieto povinnosti môže plniť distribútor obalov, 

ktorý vykonáva predaj nápojov na predajnej ploche menšej ako 300 m2 dobrovoľne. 

(3) 

Distribútor obalov, ktorý vykonáva predaj nápojov v zálohovaných jednorazových 

obaloch inak ako konečnému používateľovi, plní povinnosti podľa odseku 1 písm. a) a c). 

(4) 

Na vykonávanie odberu odpadu zo zálohovaných jednorazových obalov na nápoje 

distribútorom obalov sa nevyžaduje súhlas podľa osobitného predpisu.8) 

(5) 

Distribútor obalov, ktorý vykonáva odber odpadu zo zálohovaných jednorazových obalov 

na nápoje, je povinný 

a) 

zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred 

znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom, 

b) 

odovzdať odpady zo zálohovaných jednorazových obalov na nápoje správcovi. 

 
3. 347/2019 Z. z. VYHLÁŠKA Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky 

zo 14. októbra 2019, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o zálohovaní 

jednorazových obalov na nápoje. 

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 

9 ods. 3 písm. a), b) a c) zákona č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní jednorazových obalov na 

nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje: 

§ 1 

  

Zálohovanie jednorazového obalu na nápoje 

[§ 3 ods. 1 zákona] 

Táto vyhláška 

nadobúda účinnosť 1. 

decembra 2019. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/302/#poznamky.poznamka-8
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/302/#paragraf-9.odsek-3.pismeno-a
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/302/#paragraf-9.odsek-3.pismeno-a
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/2019/302/#paragraf-9.odsek-3.pismeno-c
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Zálohuje sa jednorazový obal na nápoje z 

a) 

plastu, ktorým je fľaša s objemom 0,1 l až 3 l vrátane, 

b) 

kovu, ktorým je plechovka s objemom 0,1 l až 3 l vrátane. 

§ 2 

  

Minimálna výška zálohu 

[§ 7 ods. 1 písm. g) zákona] 

Minimálna výška zálohu za jednorazový obal na nápoje sa ustanovuje takto: 

a) 

0,12 eura/obal podľa § 1 písm. a), 

b) 

0,10 eura/obal podľa § 1 písm. b). 

§ 3 

  

Označovanie zálohovaného jednorazového obalu na nápoje 

[§ 4 ods. 1 písm. b) zákona] 

(1) 

Zálohovaný jednorazový obal na nápoje musí byť označený nezameniteľným 

identifikátorom čiarového kódu, textom a graficky. 

(2) 

Označenie zálohovaného jednorazového obalu na nápoje musí byť vykonané na 

nápadnom mieste tak, že je ľahko viditeľné, a umiestnené na balení každého 

zálohovaného jednorazového obalu na nápoje alebo na jeho etikete. Označenie 

zálohovaného jednorazového obalu na nápoje nesmie byť prekryté iným označením alebo 

textom ani od neho takýmto označením alebo textom odvádzať pozornosť. 

(3) 

Veľkosť označenia zálohovaného jednorazového obalu na nápoje musí byť primeraná na 

každý objem použitého zálohovaného obalu. 

(4) 

Text označenia zálohovaného jednorazového obalu na nápoje je „Zálohovaný jednorazový 

obal“ alebo „Zálohované“. 

(5) 

Grafické označenie zálohovaného jednorazového obalu na nápoje je znak vo veľkosti, 

ktorá zaručuje jeho ľahkú rozpoznateľnosť. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/347/#paragraf-1.odsek-1.pismeno-a
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/347/#paragraf-1.odsek-1.pismeno-b
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(6) 

Označenie podľa odsekov 4 a 5 možno aj zlúčiť tak, že slová tvoriace textové označenie 

sa vhodným spôsobom zakomponujú do použitého znaku. Pri takto zlúčenom označení sa 

uplatnia požiadavky podľa odsekov 2 až 5 rovnako. 

§ 4 

  

Evidencia a ohlasovanie údajov o zálohovaných jednorazových obaloch na nápoje 

[§ 7 ods. 1 písm. m) zákona] 

(1) 

Správca zálohového systému jednorazových obalov na nápoje (ďalej len „správca“) vedie 

na plnenie ohlasovacej povinnosti evidenciu o zálohovaných jednorazových obaloch na 

nápoje priebežne za obdobie kalendárneho roka v rozsahu týchto údajov: 

a) 

množstvo plastových fliaš uvedených na trh v Slovenskej republike vyjadrené v kusoch a 

v tonách, s určením materiálového zloženia, 

b) 

množstvo kovových plechoviek uvedených na trh v Slovenskej republike vyjadrené v 

kusoch a v tonách, s určením materiálového zloženia, 

c) 

množstvo odobraného, recyklovaného a zhodnoteného odpadu zo zálohovaných 

jednorazových obalov, ktorými sú plastové fľaše, vyjadrené v kusoch a v tonách, s 

určením materiálového zloženia, 

d) 

množstvo odobraného, recyklovaného a zhodnoteného odpadu zo zálohovaných 

jednorazových obalov, ktorými sú kovové plechovky, vyjadrené v kusoch a v tonách, s 

určením materiálového zloženia. 

(2) 

Údaje podľa odseku 1 za obdobie kalendárneho roka ohlasuje správca ministerstvu v 

elektronickej podobe do 28. februára nasledujúceho kalendárneho roka. Tieto údaje 

eviduje správca v elektronickej podobe päť rokov od ich ohlásenia. 

§ 5 

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

technických predpisov.1) 

 

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/302/#paragraf-7.odsek-1.pismeno-m
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/347/#poznamky.poznamka-1
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4. 356/2019 Z. z. ZÁKON z 11. septembra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o 

ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú 

niektoré zákony.  

 

V § 2 odsek 1 znie: 

„(1) 

Ochranou prírody a krajiny sa podľa tohto zákona rozumie starostlivosť štátu, právnických 

osôb a fyzických osôb o voľne rastúce rastliny, voľne žijúce živočíchy a ich spoločenstvá, 

prírodné biotopy, ekosystémy,10) nerasty, skameneliny, geologické a geomorfologické útvary, 

ako aj starostlivosť o charakteristický vzhľad a využívanie krajiny. Ochrana prírody a krajiny sa 

realizuje najmä obmedzovaním a usmerňovaním zásahov do prírody a krajiny vrátane ochrany 

prírodných procesov, podporou a spoluprácou s vlastníkmi, správcami a užívateľmi pozemkov, 

ako aj spoluprácou s orgánmi štátnej správy, obcami, samosprávnymi krajmi, štátnymi 

odbornými organizáciami, vedeckými inštitúciami a mimovládnymi organizáciami,10a) ktorých 

predmetom činnosti je ochrana prírody a krajiny. Ochrana prírody a krajiny sa podľa tohto 

zákona realizuje vo verejnom záujme.“. 

 

Tento zákon 

nadobúda účinnosť 1. 

januára 2020 okrem 

čl. I bodov 144, 200 a 

215, ktoré 

nadobúdajú účinnosť 

1. januára 2021, a § 

28 ods. 10 v bode 73, 

bodu 74 a bodu 98, 

ktoré nadobúdajú 

účinnosť 1. 

septembra 2021. 

5. 434/2019 Z. z. VYHLÁŠKA Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky 

z 9. decembra 2019 ktorou sa mení vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného 

prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 419/2010 Z. z., ktorou sa 

ustanovujú podrobnosti o vyhotovovaní máp povodňového ohrozenia a máp povodňového 

rizika, o uhrádzaní výdavkov na ich vypracovanie, prehodnocovanie a aktualizáciu a o 

navrhovaní a zobrazovaní rozsahu inundačného územia na mapách. 

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 50 ods. 2 písm. a) zákona 

č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení zákona č. 71/2015 Z. z. ustanovuje: 

Čl. I 

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja 

Slovenskej republiky č. 419/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhotovovaní 

máp povodňového ohrozenia a máp povodňového rizika, o uhrádzaní výdavkov na ich 

vypracovanie, prehodnocovanie a aktualizáciu a o navrhovaní a zobrazovaní rozsahu 

inundačného územia na mapách sa mení takto: 

1. 

V § 5 ods. 1 sa vypúšťajú slová „a v analógovej forme“. 

2. 

V § 5 odsek 2 znie: 

Táto vyhláška 

nadobúda účinnosť 1. 

januára 2020. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2010/7/#paragraf-50.odsek-2.pismeno-a
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2010/7/#paragraf-50.odsek-2.pismeno-a
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2010/419/
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„(2) 

Mapy povodňového ohrozenia a mapy povodňového rizika sa poskytujú orgánom podľa § 

6 ods. 9 a § 7 ods. 5 zákona v digitálnej forme a verejnosti sa sprístupňujú 

prostredníctvom internetu.“. 

 

6. 452/2019 Z. z. NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky zo 4. decembra 2019, ktorým sa mení a 

dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 282/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú 

prahové hodnoty a zoznam útvarov podzemných vôd. 

 

Vláda Slovenskej republiky podľa § 81 ods. 1 písm. j) 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 nariaďuje: 

Čl. I 

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 282/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú prahové 

hodnoty a zoznam útvarov podzemných vôd sa mení a dopĺňa takto: 

1. 

V § 1 odsek 1 znie: 

„(1) 

Prahové hodnoty pre anorganické látky znečisťujúce podzemné vody a ukazovatele 

znečistenia sú uvedené v prílohe č. 1 častiach A a B. Prahové hodnoty pre vybrané 

organické znečisťujúce látky uvedené v prílohe č. 1 časti C sú ustanovené na celoštátnej 

úrovni a sú jednotné pre všetky útvary podzemných vôd. Na hodnotenie chemického stavu 

geotermálnych útvarov podzemných vôd sa namiesto prahových hodnôt používa 

kritérium, ktorým je stabilita chemického zloženia.“. 

2. 

Za § 1 sa vkladá § 1a, ktorý znie: 

„§ 1a 

Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v 

prílohe č. 3.“. 
 

Toto nariadenie vlády 

nadobúda účinnosť 1. 

januára 2020. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/364/#paragraf-81.odsek-1.pismeno-j
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2010/282/
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7. 460/2019 Z. z. ZÁKON z 27. novembra 2019, 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. 

 

§ 104 

Základné ustanovenie 

Orgánmi štátnej správy odpadového hospodárstva sú: 

a) 

ministerstvo, 

b) 

inšpekcia, 

c) 

okresný úrad v sídle kraja, 

d) 

okresný úrad, 

e) 

obec, 

f) 

Slovenská obchodná inšpekcia, 

g) 

colný úrad, 

h) 

Kriminálny úrad finančnej správy.“ 

„§ 135ea 

 Prechodné ustanovenia k úpravám účinným dňom vyhlásenia 

(1) 

Rozhodnutia, či zariadenie je, alebo nie je elektrozariadením, vydané podľa tohto zákona 

v znení účinnom do 31. decembra 2018, strácajú platnosť. 

(2) 

Rozhodnutia o udelení autorizácie, ktoré obsahujú osobné údaje fyzickej osoby – 

podnikateľa, jej zástupcu alebo osobné údaje osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom alebo 

členmi štatutárneho orgánu vydané podľa doterajších právnych predpisov ostávajú v 

platnosti; pri zmene týchto údajov sa nevyžaduje zmena rozhodnutia. 

(3) 

Zmluvy uzatvorené podľa § 59 ods. 4 sú zmluvné strany povinné uviesť do súladu s týmto 

zákonom do 31. decembra 2020. 

Tento zákon 

nadobúda účinnosť 

dňom vyhlásenia 

okrem čl. I bodov 4 

až 9, 11 až 13, 15 až 

17, 19 až 23, 27, 31, 

37, 41, 42, 47, 51, 53, 

54, 57, 59 až 65, 69, 

72, 84 až 86, 89, 90, 

92, 93, 95, 97, 103, 

104, 121, 122, 127, 

129, 138, 139, 143, 

145, 170 až 174, 176, 

čl. II a čl. V, ktoré 

nadobúdajú účinnosť 

1. júla 2020, čl. I 

bodov 26, 36, 40, 50, 

52, 58, 75, 77, 82, 96, 

99, 101, 105 a 106, 

ktoré nadobúda 

účinnosť 1. januára 

2021, čl. I bodov 73, 

83, 140, 147, 148 a 

175, ktoré 

nadobúdajú účinnosť 

3. júla 2021, a čl. I 

bodov 39 a 100, ktoré 

nadobúdajú účinnosť 

1. januára 2023. 
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§ 135eb 

 Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2020 

(1) 

Programy vypracované podľa § 9 tohto zákona v znení účinnom do 30. júna 2020, sa 

považujú za programy podľa tohto zákona a zostávajú v platnosti. 

(2) 

Súhlas na využívanie odpadov na povrchovú úpravu terénu pre vlastníka a súhlas na 

vykonávanie prípravy na opätovné použitie, vydaný podľa doterajších predpisov, je jeho 

držiteľ povinný predložiť príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva na 

preskúmanie do 30. septembra 2020. Súhlasy, ktoré mali byť a neboli predložené na 

preskúmanie podľa prvej vety, strácajú platnosť. 

(3) 

Organizácia zodpovednosti výrobcov, ktorá má platnú autorizáciu na výkon činnosti 

podľa § 89 ods. 1 písm. b), si povinnosť podľa § 28 ods. 4 písm. ag) prvýkrát plní v roku 

2021. 

(4) 

Tretia osoba, ktorá má platnú autorizáciu na výkon činnosti podľa § 89 ods. 1 písm. b), si 

povinnosť podľa § 44 ods. 8 písm. w) prvýkrát plní v roku 2021. 

(5) 

Výrobca vyhradeného výrobku, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne a má platnú 

autorizáciu na výkon činnosti podľa § 89 ods. 1 písm. c), si povinnosť podľa § 29 ods. 1 

písm. o) prvýkrát plní v roku 2021. 

(6) 

Koordinačné centrum zapísané v Registri koordinačných centier podľa doterajších 

právnych predpisov je povinné uviesť do súladu zmluvu o založení koordinačného centra 

najneskôr do 31. decembra 2020. 

(7) 

Organizácia zodpovednosti výrobcov je povinná upraviť finančné príspevky podľa § 28 

ods. 4 písm. h) do 31. decembra 2020. 

(8) 

Tretia osoba je povinná upraviť finančné príspevky podľa § 44 ods. 8 písm. v) do 31. 

decembra 2020. 

(9) 

Koordinačné centrum je povinné zosúladiť organizačnú štruktúru s § 31 ods. 11 

písm. n) a ods. 17 do 30. júna 2021. 

(10) 
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Koordinačné centrum zapísané v Registri koordinačných centier podľa doterajších 

predpisov je povinné vytvoriť finančnú garanciu podľa § 31a do 31. marca 2021. 

(11) 

Rozhodnutia vydané podľa § 97 ods. 1 písm. o) na to, že látka alebo vec sa považuje za 

vedľajší produkt, a nie za odpad, ktoré boli vydané pre zoznam látok alebo hnuteľných 

vecí uvedených v prílohe č. 8b a ktoré zároveň spĺňajú ustanovenia § 2 ods. 4, strácajú 

platnosť 

1. júla 2020.“. 

V § 135f druhej vete sa slová „31. decembra 2019“ nahrádzajú slovami „31. decembra 

2020“ a tretia veta znie: „Organizácia zodpovednosti výrobcov a tretia osoba sú povinné 

prostredníctvom informačného systému požiadať o registráciu ich zastúpených výrobcov 

vyhradených výrobkov do 31. decembra 2020.“. 

166. 

Za § 135f sa vkladá § 135g, ktorý vrátane nadpisu znie: 

„§ 135g 

 Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 3. júla 2021 

Jednorazové výrobky z plastu uvedené v prílohe č. 7a je možné distribuovať do 31. 

decembra 2021.“. 

167. 

Za § 136a sa vkladá § 136b, ktorý vrátane nadpisu znie: 

„§ 136b 

 Zrušovacie ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2020 

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 388/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú 

limity na zhodnotenie elektroodpadu a na opätovné použitie a recykláciu komponentov, 

materiálov a látok v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 206/2010 Z. z.“. 

 

§ 117 

 Iné správne delikty 

(1) 

Pokutu od 500 eur do 50 000 eur uloží príslušný orgán štátnej správy odpadového 

hospodárstva právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorá poruší 

povinnosť podľa § 14 ods. 1 písm. a), f), g), h), n); § 15 ods. 2, 18; § 16 ods. 1, 2; § 16 

ods. 4; § 16 ods. 8 písm. b); 16a ods. 1; § 17 ods. 1 písm. c), d), g), h), i), k), l), m); § 19 

ods. 1 písm. b), c), e), h), i); § 20 ods. 9; § 21 ods. 3 písm. b), c), e), h), j), o), p), q), r); § 

26 ods. 2 písm. a), b); § 26 ods. 3, 4, 5, 6; § 27 ods. 4 písm. h); § 28 ods. 4 písm. h), i), k), 

n), o), p), s), t), ac), ad), ae); § 28 ods. 9 písm. a), b), c),d), f), g), h), i), j), k), ods. 10, 11; 
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§ 29 ods. 1 písm. d), e), f), g), h), i), m); § 30 ods. 6, 7; § 34 ods. 1 písm. l); § 38 ods. 1; § 

39 ods. 4 písm. d), e); § 41 písm. a), b), c), d), m), n); § 44 ods. 8 písm. f), g), h), j), k), l), 

n), o), u); § 44 ods. 12, 13, 14; § 46 ods. 2; § 50 ods. 4; § 51 písm. e), f), g), j); § 53 ods. 7, 

8; § 54 ods. 1 písm. f), ods. 5; § 55 ods. 3, 4, 5; § 56 ods. 4, 5, 9, 10; § 61 ods. 1 písm. h), 

i), j); § 61 ods. 2, 3, 6; § 62 ods. 2, 3, 4; § 64 ods. 2 písm. b), g), h); § 65 ods. 1 písm. e), 

f), o), p), q), r), s), v), w), x); § 67 ods. 1, 3, 4; § 74 ods. 1 písm. b); § 79 ods. 8, 10; § 81 

ods. 2, 3, 4, 15, 25; § 82 ods. 3 písm. a), b); § 92 ods. 4; § 93 ods. 1; § 103 ods. 7, 13, 19, 

20; § 125 ods. 5. 

(2) 

Pokutu od 800 eur do 80 000 eur uloží príslušný orgán štátnej správy odpadového 

hospodárstva právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorá poruší 

povinnosť podľa § 6 ods. 6, 7, 8, 9; § 10 ods. 1, 4, 5, 7, 8, 9, 12; § 11; § 16 ods. 8 písm. a), 

d); § 17 ods. 1 písm. e); § 19 ods. 1 písm. g), i); § 21 ods. 3 písm. d), n); § 25 ods. 5, § 27 

ods. 15; § 28 ods. 4 písm. j); § 37; § 41 písm. e), f); § 48; § 51 písm. b), c); § 55 ods. 1, 2, 

6; § 56 ods. 1, 2, 3, 6, 7; § 64 ods. 2 písm. a), f); § 65 ods. 1 písm. c), d), n), u); § 71; § 81 

ods. 6, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 24; § 82 ods. 3 písm. c), d); § 83; § 98; § 135. 

(3) 

Pokutu od 1 200 eur do 120 000 eur uloží príslušný orgán štátnej správy odpadového 

hospodárstva právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorá poruší 

povinnosť podľa § 6 ods. 10; § 12 ods. 1, 2, 6; § 14 ods. 1 písm. b), c), d), e), i), j), m); § 

14 ods. 6; § 15 ods. 13; § 16 ods. 3; § 16 ods. 8 písm. c), e), f), g); § 17 ods. 1 písm. f); § 

21 ods. 3 písm. i), k), s); § 22; § 23; § 25 ods. 4, 6, 10, 12; § 26 ods. 1 písm. b); § 27 ods. 

4 písm. a), b), c), d), i), l); § 27 ods. 8, 12, 13, 17, 18, 19, 21; § 28 ods. 4 písm. a), b), f), 

g), m), q), r), u), v), w), x), y), z), aa), ab), af), ag),ah); § 28 ods. 5; § 28 ods. 9 písm. c); § 

28 ods. 12 písm. c); § 28 ods. 13; § 29 ods. 1 písm. a), c), d), h), j), k), l), o); § 29 ods. 2; § 

30 ods. 1, 2, 3, 4; § 31 ods. 6, ods. 11 písm. a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), 

o), p), r), s), 12, 13, 14, 15, 17 písm. c); § 31 ods. 8; § 34 ods. 1 písm. a), b), c), d), f), g), 

h), i), j), k); § 34 ods. 3, 4, 5, 6; § 35; § 36; § 38 ods. 2, 3; § 39 ods. 1, 3; § 39 ods. 4 písm. 

a), b), c); § 39 ods. 5; § 40 ods. 2; § 41 písm. g), h), i), j), k), l); § 44 ods. 3; § 44 ods. 8 

písm. a), d), e), m), q), r), s),v),w); § 44 ods. 9; § 45; § 46 ods. 1 písm. d), e); § 47 ods. 1 

písm. d), e); § 47 ods. 2 písm. d), e); § 49; § 50 ods. 1, 2; § 51 písm. h), i); § 53 ods. 1, 5, 

6; § 54 ods. 1 písm. a), b), c); § 57 ods. 1, 2, 4; § 59; § 61 ods. 1 písm. a), b), c), d), e), f), 

g), k); § 63 ods. 1; § 64 ods. 2 písm. c), d), e); § 65 ods. 1 písm. b), g), h), i), j), k), l), m), 

t); § 66 ods. 2, 3, 5; § 70; § 72; § 73 ods. 10; § 74 ods. 2 a 3; § 75 ods. 2, 3; § 76 ods. 6, 7, 

8, 9, 10; § 77 ods. 4; § 78; § 79 ods. 15, 19; § 81 ods. 9; § 125 ods. 1, 2, 3, 4, § 135ea ods. 

3; § 135eb ods. 6, 7, 8. 
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(4) 

Pokutu od 1 500 eur do 200 000 eur uloží príslušný orgán štátnej správy odpadového 

hospodárstva právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorá poruší alebo 

koná v rozpore s § 17 ods. 1 písm. a), b), j); § 19 ods. 1 písm. a), d); § 19 ods. 3; § 21 ods. 

1; § 21 ods. 3 písm. a), l), m); § 26 ods. 1 písm. a); § 28 ods. 4 písm. c), d); § 29 ods. 1 

písm. b); § 44 ods. 8 písm. b), c); § 51 písm. a); § 64 ods. 1; § 65 ods. 1 písm. a); § 89 ods. 

1; § 97; § 114 ods. 4. 

(5) 

Pokutu od 2 000 eur do 250 000 eur uloží príslušný orgán štátnej správy odpadového 

hospodárstva právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorá poruší 

povinnosť podľa § 14 ods. 1 písm. k), l); § 16 ods. 6, 7; § 19 ods. 4; § 20 ods. 2, 3, 6; § 24; 

§ 26 ods. 2 písm. c), d); § 27 ods. 4 písm. e), f), g), j), k); § 27 ods. 5, 6; § 28 ods. 4 písm. 

e), l); § 28 ods. 7; § 29 ods. 1 písm. f), l), m); § 29 ods. 4; § 31 ods. 11 písm. q); § 34 ods. 

1 písm. e); § 44 ods. 8 písm. i), p), t); § 44 ods. 11; § 46 ods. 1 písm. a), b), c); § 47 ods. 1 

písm. a), b), c); § 47 ods. 2 písm. a), b), c); § 51 písm. d); § 54 ods. 1 písm. d), e); § 74 

ods. 1 písm. a); § 79 ods. 14, 18, 20, 21, 22, 23; § 79a ods. 3; § 84 ods. 4; § 88 ods. 2, 4; § 

88a ods. 2, 4; § 112 ods. 6; § 135eb ods. 9, 10. 

(6) 

Pokutu od 4 000 eur do 350 000 eur uloží príslušný orgán štátnej správy odpadového 

hospodárstva právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorá poruší 

povinnosť podľa § 13; § 16 ods. 5, 10; § 19 ods. 1 písm. f), § 21 ods. 2; § 21 ods. 3 písm. 

f), g); § 25 ods. 1, 7; § 28 ods. 9 písm. e); § 31a ods. 2, 6, 8; § 33; § 43; § 53 ods. 3; § 53a; 

§ 62 ods. 6; § 73a; § 76 ods. 4; § 79 ods. 16, 24; § 84 ods. 3, 5; § 135e ods. 1, 2, 3, 4; § 

135g.“. 

 
 

 


