
Charakteristiky hodnotených zákonov schválených v NR SR v II. polroku 2020  
 

4) Vládny návrh zákona, 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 mení zákon č. 302/2019 Z. z. o 
zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení zákona č. 74/2020 Z. z.

Stabilizácia systému nakladania s triedeným zberom komunálnych odpadov 
 

Zámer opatrenia:    

Cieľom predkladaného materiálu je stabilizovať systém, aby sa neopakovala situácia zo začiatku roka 2020, uviesť podrobnosti k 
nakladaniu s odpadom z iných zdrojov a zároveň posunúť účinnosť nevykonateľných ustanovení o úprave cenníkov organizácií 

zodpovednosti výrobcov z dôvodu absencie harmonizovaných pravidiel na úrovni Európskej únie a povinnosti viesť elektronickú 
evidenciu z dôvodu nedostatku času prípravu integrácie externých informačných systémov s informačným systémom odpadového 

hospodárstva ako i z dôvodu pandemického ochorenia COVID-19 a s tým súvisiaci posun pripravenosti testovacích, integračných a 
produkčných prostredí pre pripojenie sa externých informačných systémov o šesť mesiacov. Navrhovanými úpravami by sa malo 

zabezpečiť sfunkčnenie systému nakladania s odpadom.

 

Obsah opatrenia:  

Zmeny v zákone o odpadoch sa dotknú:  

1. Výrobcov obalov a neobalových výrobkov: 

    zavádza povinnosť uhradiť náklady na zabezpečenie triedeného zberu a zhodnotenia odpadov z obalov a odpadov z           

neobalových výrobkov vo výške ekonomicky oprávnených výdavkov ustanovených vykonávacím predpisom.  

    predlžuje platnosť zmluvy o plnení vyhradených povinností. Zmluva o plnení vyhradených povinností sa uzatvára na dobu  
určitú najmenej na obdobie dvoch kalendárnych rokov.  

    zaväzuje výrobcu obalov a neobalových výrobkov, ktorý vypovedal zmluvu bez udania dôvodu (podľa odseku 14 písm. a)   
druhého bodu zákona o odpadoch), uzatvoriť nový zmluvný vzťah s OZV pre obaly najneskôr do 31. ok tóbra kalendárneho 

roka,    v ktorom výpoveď podal. Netýka sa to výrobcov prechádzajúcich na individuálne plnenie. V roku 2020 sú výrobca 
obalov a výrobca neobalových výrobkov povinní uzatvoriť nový zmluvný vzťah s organizáciou zodpovednosti výrobcov pre 

obaly do 20. novembra 2020.  

    zodpovednosť za oddelene vyzbieraný odpad z obalov z iných zdrojov a oddelene vyzbieraný odpad z neobalových výrobkov z 
iných zdrojov bola úpravou § 81 ods. 1 zmenená z obce na pôvodcu týchto odpadov (fyzickú osobu –podnikateľa a právnickú 

osobu). 

2. Obcí: 

    samosprávam prináša prísľub, že by sa nemali ocitnúť v situácii bez OZV pre obaly, ktorá im financuje triedený zber. Podľa 

nového § 59 odseku 12 zákona o odpadoch, ak OZV pre obaly vypovie zmluvu s obcou, je povinná zabezpečiť triedený zber 
odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov v tejto obci do uzatvorenia nového zmluvného vzťahu tejto obce s inou 

OZV pre obaly v rozsahu doterajšieho systému triedeného zberu odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov v tejto 
obci. 

 

 

Novelou zákona sa mení aj zákon č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje v znení zákona č. 
74/2020 Z. z., pričom sa termín začiatku zálohovania jednorazových nápojových obalov – PET fliaš a plechoviek, 

posúva späť na pôvodne ustanovený, a to na 1.1.2022.

Názory proponentov:   

   predísť opakovaniu situácie, ktorá nastala začiatkom roka 2020, kedy okolo 400 obcí z dôvodu 
    vyhýbania sa plneniu zákonných povinností niektorých výrobcov obalov a výrobcov   

    neobalových výrobkov, nemalo uzatvorenú zmluvu s organizáciou zodpovednosti výrobcov pre 
    obaly 

Názory oponentov:  
     zavádzanie vysokých poplatkov pre výrobcov sa považuje za neštandardné 

    systém je netransparentný a nejasný 
    minimálne sadzby môžu narušiť hospodársku súťaž a porušiť európske právo 

Primárny zdroj:  Zákon (č. 285/2020), 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 mení zákon č. 302/2019 Z. 
z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 

74/2020 Z. z.

https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=7940 

Stav opatrenia v legislatívnom procese: Zákon vyšiel v zbierke Zákonov 14.10.2020; účinnosť od: 14.10.2020

Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo životného prostredia SR) 
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