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	 aj	v	tomto	čísle	nášho	pravidelného	peri-
odika	„EkosNews“	nájdete	prehľad	najdôležitejších	
zmien	v	oblasti	životného	prostredia,	ktoré	sa	udiali	
v	období	od	začiatku	decembra	2021	až	do	konca	
januára	2022.	Sledujeme	pre	Vás	zmeny	týkajúce	
sa	najmä	legislatívy	v	oblasti		EIA,	IPKZ,	ODPADY,	
OVZDUŠIE,	VODA,	GEOLÓGIA		a	ENERGETIKA.	

	 Publikácia	prináša	prehľad	právnych	
predpisov,	ktoré	vstúpili	v	tomto	období	do	účin-
nosti,	ako	aj	všetkých	pripravovaných	legisla-
tívnych	zmien	týkajúcich	sa	oblastí,	ktoré	môžu	
ovplyvniť	Vašu	podnikateľskú	činnosť.	

	 V	sledovanom	období	v	oblasti	ochrany	
prirody	a	krajiny	opäť	nadobudla	účinnosť	novela	
zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a kraji-
ny. Upravuje	prevod	správy	pozemkov,	ktoré	sú	vo	
vlastníctve	štátu	v	národných	parkoch	do	správy	
organizácie	ochrany	prírody	a	krajiny.
	 V	oblasti	odpadov	nadobudli	účinnosť	
až	tri	novely	zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch 
a	rovnako	bol	trikrát	novelizovaný	aj	zákon č. 
302/2019 Z.z. o zálohovaní jednorazových obalov 
na nápoje.	Úpravy	sa	v	oboch	prípadoch	týkajú	
najmä	transpozície	smernice	o	znižovaní	vplyvu	
určitých	plastových	výrobkov	na	životné	prostredie	
a	opatrení	na	zníženie	tvorby	plastového	odpadu,	
obsahujú	ustanovenia	zabezpečujúce	fungova-
nie	zálohového	systému	ako	aj	úpravu	rozšírenej	
zodpovednosti	výrobcov	v	prípade	zálohovania	jed-
norazových	nápojových	obalov	ako	aj	niektorých	
jej	špecifík		(napr.	výrobcov	tabakových	výrobkov 
a	rybárskeho	výstroja).	
	 Ďalším	novelizovaným	zákonom	v	oblasti	
odpadov	je		zákon č. 587/2004 Z.z. o Environmen-
tálnom fonde.	K	jeho	zmenám	dochádza	z	dôvodu	
novelizácie	zákona č. 414/2012 Z.z. o obchodovaní 
s emisnými kvótami,	pričom	obidve	novely	sa	
týkajú	iba	technického	zabezpečenia	fungovania	
Modernizačného	fondu.

Vážený obchodný partner,

	 Zákaz	dovozu	rádioaktívneho	odpadu 
a	vyhoretého	jadrového	paliva,	ktoré	nemajú	pô-
vod	na	území	Slovenskej	republiky	prináša	novela	
zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí.
	 V	oblasti	ovzdušia	je	okrem	vyššie	
spomínaného	zákona č. 414/2012 Z.z. o obchodo-
vaní s emisnými kvótami	novelizovaný	aj	zákon 
č. 286/2009 Z.z. o fluórovaných skleníkových 
plynoch. Novelou	sa	dopĺňajú		nové	paragrafy 
o	evidencii,	ktorú	vedú	dovozcovia,	vývozcovia 
a	distribútori	fluórovaných	skleníkových	plyn 
v	a	registri	prevádzkovateľov	zariadení,	ktoré	obsa-
hujú	fluórované	skleníkové	plyny.
	 Poslednou	oblasťou,	v	ktorej	došlo 
k	zmenám	je	oblasť	geológie,	kde	nadobudli	účin-
nosť	dve	novely	zákona č. 569/2007 Z.z. 
o geologických prácach (geologický zákon). 
Týkajú	sa	najmä	zníženia	byrokratickej	záťaže	pri	
podávaní	žiadosti	o	geologické	oprávnenie,		legis-
latívno	-	technických	úprav	a	prizvania	SAV 
a	vysokých	škôl	k	príprave	koncepcie	geologické-
ho	výskumu	a	geologického	prieskumu	územia	
Slovenskej	republiky.

V	prípade,	že	si	želáte	rozobrať	aj	iné	časti	uvede-
ných	právnych	predpisov,	prípadne	právne	normy,	
ktoré	nie	sú	v	tomto	čísle	EN	uvedené,	kontaktujte	
nás	na	ekosplus@ekosplus.sk.

Tím Ekos Plus

Editoriál
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Právne	predpisy	nadobúdajúce	účinnosť 

v	období	01.12.2021	–	31.01.2022 
–	komentovaný	prehľad	zmien

1.1.Právne predpisy nadobúdajúce účinnosť 
v období 01.12.2021 – 31.01.2022 
– komentovaný prehľad zmien 

1.1 Stručný prehľad 

EIA
 
V	súčasnosti	v	tejto	oblasti	nenadobúda	účinnosť	žiadny	právny	predpis.

IPKZ

V	súčasnosti	v	tejto	oblasti	nenadobúda	účinnosť	žiadny	právny	predpis.

OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY
 
Zákon, 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

Zmeny:
•	prevod	správy	pozemkov,	ktoré	sú	vo	vlastníctve	štátu	v	národných	parkoch 
do	správy	organizácie	ochrany	prírody	a	krajiny

Účinný:  15.1.2022

ODPADY
 
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov 

Zmeny:
•	nové	definície	(napr.	výrobok	z	plastu,	rybárska	výstroj,	výrobca	takýchto	
výrobkov,	biodegradovateľné	plasty,	tabakové	výrobky	a	ďalšie)	
•	povinnosti	pre	výrobcov	určitých	plastových	výrobkov	
•	súhrn	opatrení,	ktoré	majú	viesť	k	znižovaniu	spotreby	určitých	jednorazových	
plastových	výrobkov	(napr.	poskytovanie	jednorazových	plastových	výrobkov	
len	za	odplatu	alebo	povinnosti	organizátorov	verejného	podujatia	zabezpečiť	
poskytovanie	vhodných	alternatív)
•	presadzovanie	prístupu	obehového	hospodárstva
•	špecifikovanie	požiadaviek	na	označovanie	výrobkov
•	existujúca	oblasť	rozšírenej	zodpovednosti	výrobcov	špecifikovaná	v	§	27	a	§	
52	zákona	o	odpadoch	sa	rozširuje	o	povinnosť	výrobcov	znášať	náklady	na	
opatrenia	na	zvyšovanie	informovanosti	o	svojich	výrobkoch	uvádzaných	na	
trh	SR,	spojené	so	zberom,	prepravou,	zhodnotením,	recykláciou,	spracovaním	
a	zneškodnením	odpadu	z	výrobkov	a	spojené	s	vyčistením	prostredia	
znečisteného	odpadom	z	týchto	výrobkov,	ktoré	neboli	vhodené	do	miestnych	
systémov	zberu	odpadu.	Rozšírená	zodpovednosť	výrobcov	sa	bude	vzťahovať	
napr.	aj	na	výrobcov	tabakových	výrobkov	a	rybárskeho	výstroja
•	opatrenia	na	zníženie	tvorby	plastového	odpadu,	a	to	povinnosť	pre	štátne	
inštitúcie	používať	nápoje	zakúpené	vo	vratných	zálohovaných	obaloch

Účinný:  1.12.2021

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov 

Zmeny:
•	princíp	prednosti	materiálovej	recyklácie	pred	energetickým	zhodnotením
•	úprava	režimu	jednorazových	obalov	na	nápoje,	ktoré	nespĺňajú	požiadavky 
na	odber
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•	zasielanie	evidencie	údajov	do	ISOH

Účinný:  28.12.2021

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov

Zmeny:
•	povinnosť	zberových	spoločností	vykonávajúcich	v	obci	triedený	zber	odpadov	
z	obalov	a	odpadov	z	neobalových	výrobkov	nahlasovať	raz	ročne	ministerstvu	
údaje	o	výkupných	cenách	zbieraných	materiálov
•	povinnosti	výrobcu	zálohovaných	jednorazových	obalov
•	plnenie	povinností	prostredníctvom	správcu	zálohového	systému
•	upravené	niektoré	pojmy	v	zákone	o	odpadoch
•	zmena	veľkosti	predajnej	plochy	zálohovaných	jednorazových	obalov

Účinný:  1.1.2022

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 302/2019 Z.z. o zálohovaní 
jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zmeny:
•	presun	povinnosti	nahlasovať	obsah	recyklovaného	plastu	v	plastových	fľašiach		
ministerstvu	z	výrobcov	na	správcu	zálohového	systému
•	doplnenie	sankcie	za	nesplnenie	povinnosti	správcu

Účinný:  1.12.2021

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 302/2019 Z.z. o zálohovaní 
jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zmeny:
•	legislatívna	úprava	spolupráce	MŽP	SR	a	správcu	zálohového	systému	spojená	
so	zabezpečením	fungovania	zálohového	systému
•	dolaďujú	sa	aj	niektoré	legislatívne	nastavenia	zálohového	systému,	ktoré	je	

potrebné	zosúladiť	s	funkcionalitami	zálohového	systému

Účinný:  28.12.2021

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 302/2019 Z.z. o zálohovaní 
jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zmeny:
•	definícia	zálohovania
•	dopĺňajú	sa	povinnosti	výrobcov	obalov,	distribútorov	a	správcu	zálohového	
systému

Účinný:  1.1.2022

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom 
fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zmeny:
•	technické	zabezpečenie	fungovania	Modernizačného	fondu	
•	netýka	sa	iných	častí	zákona	o	Environmentálnom	fonde

Účinný:  1.1.2022

STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
 
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí

Zmeny:
•	zákaz	dovozu	rádioaktívneho	odpadu	a	vyhoretého	jadrového	paliva,	ktoré	
nemajú	pôvod	na	území	Slovenskej	republiky

Účinný:  1.1.2022

Právne	predpisy	nadobúdajúce	účinnosť 
v	období	01.12.2021	–	31.01.2022 
–	komentovaný	prehľad	zmien
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Právne	predpisy	nadobúdajúce	účinnosť 

v	období	01.12.2021	–	31.01.2022 
–	komentovaný	prehľad	zmien

OVZDUŠIE
 
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 414/2012 Z.z. o obchodovaní 
s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zmeny:
•	technické	zabezpečenie	fungovania	Modernizačného	fondu	
•	netýka	sa	iných	častí	zákona	o	obchodovaní	s	emisnými	kvótami

Účinný:  1.1.2022

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 286/2009 Z.z. o fluórovaných 
skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zmeny:
•	dopĺňajú	sa	a	presne	vymedzujú	náležitosti,	ktoré	musí	obsahovať	evidencia,	
ktorú	vedú	dovozcovia,	vývozcovia	a	distribútori	fluórovaných	skleníkových	
plynov
•	zavádza	sa	register	prevádzkovateľov	zariadení,	ktoré	obsahujú	fluórované	
skleníkové	plyny
•	zmena	spôsobu	oznamovania	údajov	pre	prevádzkovateľov	zariadení	
obsahujúcich	fluórované	skleníkové	plyny,	a	to	prostredníctvom	elektronického	
systému,	ktorý	bude	spravovať	organizácia	poverená	Ministerstvom	životného	
prostredia	Slovenskej	republiky
•	dopĺňajú	sa	nové	paragrafy,	ktoré	upravia	podmienky	a	požiadavky	na	získanie	
poverenia	na	činnosť	hodnotiaceho	a	certifikačného	orgánu,	ktoré	v	zákone	
absentovali
•	zmeny	v	správnych	deliktoch	a	sankciách

Účinný:  1.1.2022

VODA
 
V	súčasnosti	v	tejto	oblasti	nenadobúda	účinnosť	žiadny	právny	predpis.

GEOLÓGIA

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 569/2007 Z.z. o geologických prácach 
(geologický zákon)

Zmeny:
•	zníženie	byrokratickej	záťaže	pri	podávaní	žiadosti	o	geologické	oprávnenie

Účinný:  1.1.2022

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 569/2007 Z.z. o geologických prácach 
(geologický zákon)

Zmeny:
•	legislatívno	-	technické	úpravy
•	prizvanie	SAV	a	vysokých	škôl	k	príprave	koncepcie	geologického	výskumu 
a	geologického	prieskumu	územia	Slovenskej	republiky

Účinný:  1.1.2022

ENERGETIKA
 
V	súčasnosti	v	tejto	oblasti	nenadobúda	účinnosť	žiadny	právny	predpis.

STAVEBNÍCTVO
 
V	súčasnosti	v	tejto	oblasti	nenadobúda	účinnosť	žiadny	právny	predpis.
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1.2. Právne predpisy nadobúdajúce
účinnosť v období 01.12.2021 – 31.01.2021

1.2.1 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 
č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny

Účinný od: 15.01.2022 

Dôvod:
• iniciatívny	návrh	v	súlade	s	Programovým	vyhlásením	vlády	SR,	podľa	

ktorého	sa	zabezpečí	jednotná	správa	chránených	území	pod	MŽP	SR

Predmet: 
• prevod	správy	pozemkov,	ktoré	sú	vo	vlastníctve	štátu	v	národných	

parkoch	do	správy	organizácie	ochrany	prírody	a	krajiny

1.2.1	Zákon,	ktorým	sa	mení	a	dopĺňa	zákon 
č.	543/2002	Z.z.	o	ochrane	prírody	a	krajiny

Národná	rada	Slovenskej	republiky	sa	uzniesla	na	tomto	zákone:

Čl. I

Zákon	č.	543/2002	Z.	z.	o	ochrane	prírody	a	krajiny	v	znení	zákona	č.	525/2003	Z.	z.,	
zákona	č.	205/2004	Z.	z.,	zákona	č.	364/2004	Z.	z.,	zákona	č.	587/2004	Z.	z.,	zákona	č.	
15/2005	Z.	z.,	zákona	č.	479/2005	Z.	z.,	zákona	č.	24/2006	Z.	z.,	zákona	č.	359/2007	Z.	
z.,	zákona	č.	454/2007	Z.	z.,	zákona	č.	515/2008	Z.	z.,	zákona	č.	117/2010	Z.	z.,	zákona	
č.	145/2010	Z.	z.,	zákona	č.	408/2011	Z.	z.,	zákona	č.	180/2013	Z.	z.,	zákona	č.	207/2013	
Z.	z.,	zákona	č.	311/2013	Z.	z.,	zákona	č.	506/2013	Z.	z.,	zákona	č.	35/2014	Z.	z.,	zákona	
č.	198/2014	Z.	z.,	zákona	č.	314/2014	Z.	z.,	zákona	č.	324/2014	Z.	z.,	zákona	č.	91/2016	Z.	
z.,	zákona	č.	125/2016	Z.	z.,	zákona	č.	240/2017	Z.	z.,	zákona	č.	177/2018	Z.	z.,	zákona	č.	

284/2018	Z.	z.,	zákona	č.	310/2018	Z.	z.,	zákona	č.	150/2019	Z.	z.,	zákona	č.	221/2019	Z.	
z.,	zákona	č.	356/2019	Z.	z.,	zákona	č.	460/2019	Z.	z.	a	zákona	č.	74/2020	Z.	z.	sa	mení	
a	dopĺňa	takto:

§ 5 Priaznivý stav druhu, priaznivý stav prírodného biotopu a priaznivý stav 
osobitne chránenej časti prírody a krajiny

(7)	Ak	vlastník,	správca	alebo	nájomca	dotknutých	pozemkov	nezabezpečí	ani	
po	predchádzajúcom	upozornení	priaznivý	stav	osobitne	chránenej	časti	prírody	
a	krajiny	alebo	ak	je	zabezpečenie	priaznivého	stavu	osobitne	chránenej	časti	
prírody	a	krajiny	potrebné	z	dôvodu	jej	bezprostredného	ohrozenia,	môže	tak	urobiť	
organizácia	ochrany	prírody	a	krajiny	zriadená	podľa	§	65	ods.	1	písm.	k),	§	65a	a	§	
65b	(ďalej	len	„organizácia	ochrany	prírody")	na	vlastné	náklady.

§ 13 Druhý stupeň ochrany

(2)	Na	území,	na	ktorom	platí	druhý	stupeň	ochrany,	sa	vyžaduje	súhlas	orgánu	
ochrany	prírody	na
j)	vykonávanie	prípravy	alebo	výcviku	ozbrojenými	zbormi,	ozbrojenými	silami,	
Horskou	záchrannou	službou,	Hasičským	a	záchranným	zborom	alebo	zložkami	
integrovaného	záchranného	systému52)	za	hranicami	zastavaného	územia	obce,

(5)	Podrobnosti	o	vydávaní	súhlasu	podľa	odseku	2	písm.	j)	sa	v	záujme	riadneho	
a	plynulého	zabezpečenia	prípravy	a	výcviku	ozbrojenými	zbormi,	ozbrojenými	
silami,	Horskou	záchrannou	službou	a	Hasičským	a	záchranným	zborom	upravia	
v	dohodách	o	spolupráci	medzi	ministerstvom,	Ministerstvom	vnútra	Slovenskej	
republiky	a	ministerstvom	obrany.

OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY

§	5	ods.	7
 
Doplnenie	nových	paragrafov.
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§ 24 Jaskyňa a prírodný vodopád

(5)	V	jaskyni	sa	súhlas	orgánu	ochrany	prírody	vyžaduje	na
d)	vykonávanie	prípravy	alebo	výcviku	ozbrojenými	zbormi,	ozbrojenými	silami,	
Horskou	záchrannou	službou,	Hasičským	a	záchranným	zborom	alebo	zložkami	
integrovaného	záchranného	systému,

(10)	V	ochrannom	pásme	jaskyne	sa	súhlas	orgánu	ochrany	prírody	vyžaduje	na
a)	vykonávanie	prípravy	alebo	výcviku	ozbrojenými	zbormi,	ozbrojenými	silami,	
Horskou	záchrannou	službou,	Hasičským	a	záchranným	zborom	alebo	zložkami	
integrovaného	záchranného	systému,
 

§ 29 Výnimky z podmienok ochrany chránených území a ich ochranných pásiem

(1)	Zákaz	činnosti	podľa	§	13	ods.	1,	§	14	ods.	1,	§	15	ods.	1,	§	24	ods.	4,	6,	9	a	11	a	§	26	ods.	
5	neplatí	a	súhlas	na	vykonávanie	činnosti	podľa	§	6	ods.	5,	§	13	ods.	2,	§	14	ods.	2,	§	15	
ods.	2	a	§	24	ods.	5,	7	a	10	sa	nevyžaduje,	ak
e)	ide	o	plnenie	úloh	Horskou	záchrannou	službou;64f)	tým	nie	je	dotknuté	
ustanovenie	§	13	ods.	2	písm.	j),	ak	ide	o	vykonávanie	prípravy	alebo	výcviku	
Horskou	záchrannou	službou,

64f)	§	4	ods.	1	a	2	zákona	č.	544/2002	Z.	z.	o	Horskej	záchrannej	službe	v	znení	neskorších	predpisov

§ 65a Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky

(1)	Štátna	ochrana	prírody	Slovenskej	republiky	je	odborná	organizácia	ochrany	
prírody	a	krajiny	s	celoslovenskou	pôsobnosťou	zriadená	ministerstvom	ako	
príspevková	organizácia,98a)	ktorá	zabezpečuje	úlohy	na	úseku	ochrany	prírody 
a	krajiny	podľa	tohto	zákona	a	osobitných	predpisov98b)	okrem	úloh,	ktoré	sú 
v	pôsobnosti	správy	národného	parku	podľa	§	65b	ods.	3.

(2)	Štátna	ochrana	prírody	Slovenskej	republiky
s)	spravuje	jaskyne	a	pozemky	vo	vlastníctve	štátu	v	chránených	územiach 
a	ich	ochranných	pásmach	vrátane	lesných	pozemkov	a	poľnohospodárskej	pôdy	
nadobudnuté	podľa	§	28	ods.	14	a	15,	§	30	ods.	8,	§	61c	ods.	1	a	§	63	a	osobitných	
predpisov,99)

99)	Napríklad	§	9	zákona	Národnej	rady	Slovenskej	republiky	č.	278/1993	Z.	z.	o	správe	majetku	štátu	v	znení	neskorších	predpisov,	§	51	

zákona	č.	364/2004	Z.	z.	v	znení	neskorších	predpisov.

t)	užíva	pozemky	v	chránených	územiach	a	ich	ochranných	pásmach,	ktoré	sú	
predmetom	nájmu	podľa	§	30	ods.	8	a	§	61b,	ako	aj	iné	pozemky	v	chránených	
územiach	a	ich	ochranných	pásmach,	ktoré	má	v	nájme	alebo	výpožičke	alebo 
v	správe,	ak	nie	sú	predmetom	nájmu	alebo	výpožičky,

Za § 65a sa vkladá § 65b, ktorý vrátane nadpisu znie:

§ 65b Správa národného parku

(1)	Zriaďujú	sa:
a)	Správa	Tatranského	národného	parku	so	sídlom	v	Tatranskej	Lomnici,
b)	Správa	Pieninského	národného	parku	so	sídlom	v	Spišskej	Starej	Vsi,
c)	Správa	Národného	parku	Malá	Fatra	so	sídlom	vo	Varíne,
d)	Správa	Národného	parku	Veľká	Fatra	so	sídlom	v	Martine,
e)	Správa	Národného	parku	Nízke	Tatry	so	sídlom	v	Banskej	Bystrici,
f)	Správa	Národného	parku	Slovenský	raj	so	sídlom	v	Spišskej	Novej	Vsi,
g)	Správa	Národného	parku	Muránska	planina	so	sídlom	v	Revúcej,
h)	Správa	Národného	parku	Slovenský	kras	so	sídlom	v	Brzotíne,
i)	Správa	Národného	parku	Poloniny	so	sídlom	v	Stakčíne.

(2)	Správa	národného	parku	je	odborná	organizácia	ochrany	prírody	a	krajiny,	
ktorá	zabezpečuje	úlohy	na	úseku	ochrany	prírody	a	krajiny	podľa	tohto	zákona	
a	osobitných	predpisov98b)	na	území	národného	parku	a	jeho	ochranného	pásma,	
ako	aj	v	ďalšom	území	vymedzenom	v	rozhodnutí	ministerstva,	ktorým	sa	
ustanoví	územná	pôsobnosť	správy	národného	parku.	Správa	národného	parku	je	
príspevková	organizácia	v	zriaďovateľskej	pôsobnosti	ministerstva.

§	65a	ods.	2	písm.	s)
 
Spresňuje	sa	ustanovenie	upravujúce	pôsobnosť	Štátnej	ochrany	prírody	Slovenskej	
republiky	v	nadväznosti	na	prevod	pozemkov	v	národných	parkoch	do	jej	správy.

1.2.1	Zákon,	ktorým	sa	mení	a	dopĺňa	zákon 
č.	543/2002	Z.z.	o	ochrane	prírody	a	krajiny
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(3)	Správa	národného	parku	vo	svojej	územnej	pôsobnosti	plní	úlohy	podľa	§	65a	
ods.	2	písm.	a)	až	c),	f)	až	ze)	a	zg).	Na	činnosti	vykonávané	alebo	obstarávané	
správou	národného	parku	pri	zabezpečení	plnenia	jej	úloh	podľa	tohto	zákona	sa	
ustanovenia	§	65a	ods.	4	a	5	vzťahujú	rovnako.

(4)	Pri	správe	národného	parku	pôsobí	rada	národného	parku	ako	poradný,	
odborný,	konzultačný	a	iniciačný	orgán	pre	záležitosti	príslušného	národného	
parku,	ktorého	zloženie	a	pôsobnosť	upravuje	štatút	správy	národného	parku.	
Radu	národného	parku	zriadi	ministerstvo	do	troch	mesiacov	odo	dňa	zriadenia	
správy	národného	parku.	Členmi	rady	národného	parku	sú	predovšetkým	
delegovaní	zástupcovia	územnej	samosprávy,	na	ktorej	území	sa	nachádza	
príslušný	národný	park,	v	horských	oblastiach	zástupca	Horskej	záchrannej	služby,	
zástupcovia	významných	právnických	osôb	pôsobiacich	v	oblasti	ochrany	prírody	
a	krajiny,	lesníctva	a	cestovného	ruchu	a	odborníci	z	vedeckých	a	odborných	
organizácií,	ktorých	menuje	a	odvoláva	ministerstvo.

(5)	Správa	národného	parku	spravuje	pozemky	vo	vlastníctve	štátu	vrátane	
podielov	vo	vlastníctve	štátu	na	pozemkoch	a	spoločných	nehnuteľnostiach,	ktoré	
sa	v	celosti	alebo	sčasti	nachádzajú	v	národnom	parku,	ako	aj	iné	nehnuteľnosti 
a	majetok,	ktorého	správu	nadobudla	podľa	§	104i,	a	plní	úlohy	súvisiace	so	
správou	tohto	majetku.

Za § 104h sa vkladá § 104i, ktorý vrátane nadpisu znie:

§ 104i Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 15. januára 2022

(1)	Správy	národných	parkov	podľa	§	65b	ods.	1	(ďalej	len	„správy	národných	
parkov“)	sa	zriaďujú	31.	marca	2022.	Na	správy	národných	parkov	prechádza	
1.	apríla	2022	majetok	vo	vlastníctve	štátu	v	správe	Štátnej	ochrany	prírody	
Slovenskej	republiky,	ktorý	je	potrebný	na	zabezpečenie	plnenia	ich	úloh	podľa	
tohto	zákona,	ako	aj	súvisiace	práva	a	povinnosti;	vymedzenie	majetku,	ktorý	
prechádza	do	správy	správ	národných	parkov,	a	s	tým	súvisiace	práva	a	povinnosti	
vrátane	práv	a	povinností	vyplývajúcich	z	pracovnoprávnych	vzťahov	a	iných	
vzťahov	zamestnancov	Štátna	ochrana	prírody	Slovenskej	republiky	a	správy	
národných	parkov	upravia	v	protokole	o	prechode	správy	majetku.

(2)	Príspevková	organizácia	Štátne	lesy	Tatranského	národného	parku	so	sídlom 
v	Tatranskej	Lomnici	sa	od	1.	apríla	2022	zlučuje	s	príspevkovou	organizáciou	
Správa	Tatranského	národného	parku.	Príspevková	organizácia	Štátne	lesy	
Tatranského	národného	parku	so	sídlom	v	Tatranskej	Lomnici	jej	zlúčením 
s	príspevkovou	organizáciou	Správa	Tatranského	národného	parku	1.	apríla	2022	
zaniká.	Majetok	vo	vlastníctve	štátu	v	správe	príspevkovej	organizácie	Štátne	lesy	
Tatranského	národného	parku	so	sídlom	v	Tatranskej	Lomnici	prechádza 
1.	apríla	2022	do	správy	príspevkovej	organizácie	Správa	Tatranského	národného	
parku,	ak	odsek	3	neustanovuje	inak.	Na	Správu	Tatranského	národného	parku	
prechádzajú	1.	apríla	2022	aj	práva	a	povinnosti	príspevkovej	organizácie	
Štátne	lesy	Tatranského	národného	parku	so	sídlom	v	Tatranskej	Lomnici	
vrátane	práv	a	povinností	vyplývajúcich	z	pracovnoprávnych	a	iných	právnych	
vzťahov	zamestnancov,	ak	odsek	3	neustanovuje	inak.	Ustanovenia	osobitného	
predpisu127)	sa	na	zlúčenie	príspevkovej	organizácie	Štátne	lesy	Tatranského	
národného	parku	so	sídlom	v	Tatranskej	Lomnici	s	príspevkovou	organizáciou	
Správa	Tatranského	národného	parku	nepoužijú.

(3)	Pozemky	vo	vlastníctve	štátu	a	podiely	vo	vlastníctve	štátu	na	pozemkoch	a	iný	
nehnuteľný	majetok	vo	vlastníctve	štátu	v	správe	príspevkovej	organizácie	Štátne	
lesy	Tatranského	národného	parku	so	sídlom	v	Tatranskej	Lomnici	v	Pieninskom	
národnom	parku	a	jeho	ochrannom	pásme	prechádza	1.	apríla	2022	do	správy	
príspevkovej	organizácie	Správa	Pieninského	národného	parku.	Na	príspevkovú	
organizáciu	Správa	Pieninského	národného	parku	prechádzajú	1.	apríla	2022	aj	
práva	a	povinnosti	príspevkovej	organizácie	Štátne	lesy	Tatranského	národného	
parku	so	sídlom	v	Tatranskej	Lomnici	súvisiace	so	správou	tohto	majetku 
a	plnením	úloh	podľa	tohto	zákona	vrátane	práv	a	povinností	vyplývajúcich 
z	pracovnoprávnych	a	iných	právnych	vzťahov	zamestnancov,	ktorí	vykonávajú	
činnosť	vo	vzťahu	k	územiu	Pieninského	národného	parku	a	jeho	ochranného	
pásma.

(4)	Pozemky	vo	vlastníctve	štátu	a	podiely	vo	vlastníctve	štátu	na	pozemkoch	
a	iný	nehnuteľný	majetok	vo	vlastníctve	štátu	v	Národnom	parku	Slovenský	raj,	
ktorý	je	v	správe	právnických	osôb	v	zriaďovateľskej	a	zakladateľskej	pôsobnosti	
ministerstva	pôdohospodárstva,	ktoré	vykonávajú	správu	majetku	štátu	podľa	
osobitného	predpisu,128)	(ďalej	len	„správca	lesného	majetku	vo	vlastníctve	štátu“)	
prechádza	1.	apríla	2022	do	správy	príspevkovej	organizácie	Správa	Národného	
parku	Slovenský	raj.	Na	príspevkovú	organizáciu	Správa	Národného	parku	
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Slovenský	raj	prechádzajú	1.	apríla	2022	aj	práva	a	povinnosti	správcu	lesného	
majetku	vo	vlastníctve	štátu	súvisiace	so	správou	tohto	majetku	vrátane	práv	
a	povinností	vyplývajúcich	z	pracovnoprávnych	a	iných	právnych	vzťahov	
zamestnancov,	ktorí	vykonávajú	činnosť	vo	vzťahu	k	územiu	Národného	parku	
Slovenský	raj.

(5)	Pozemky	vo	vlastníctve	štátu	a	podiely	vo	vlastníctve	štátu	na	pozemkoch	a	
iný	nehnuteľný	majetok	vo	vlastníctve	štátu	v	národných	parkoch	v	územiach	so	
štvrtým	a	piatym	stupňom	ochrany,	ktorý	je	v	správe	správcu	lesného	majetku	vo	
vlastníctve	štátu	okrem	pozemkov,	podielov	na	pozemkoch	a	iného	nehnuteľného	
majetku	podľa	odsekov	2	až	4,	prechádza	1.	apríla	2022	do	správy	správ	národných	
parkov,	v	ktorých	územnej	pôsobnosti	je	príslušný	národný	park.	Do	správy	správ	
národných	parkov	prechádzajú	1.	apríla	2022	podľa	prvej	vety	aj	pozemky	vo	
vlastníctve	štátu	a	spoluvlastnícke	podiely	vo	vlastníctve	štátu	na	pozemkoch,	
ktoré	sa	sčasti	nachádzajú	v	národných	parkoch	v	územiach	so	štvrtým	a	s	piatym	
stupňom	ochrany.	Na	správy	národných	parkov	prechádzajú	1.	apríla	2022	aj	práva	
a	povinnosti	správcu	lesného	majetku	vo	vlastníctve	štátu	súvisiace	so	správou	
majetku	podľa	prvej	a	druhej	vety.

(6)	Pozemky	vo	vlastníctve	štátu	a	podiely	vo	vlastníctve	štátu	na	pozemkoch	a	iný	
nehnuteľný	majetok	vo	vlastníctve	štátu	v	národných	parkoch,	ktorý	je	v	správe	
Slovenského	pozemkového	fondu	a	správcu	lesného	majetku	vo	vlastníctve	štátu	
okrem	pozemkov,	podielov	na	pozemkoch	a	iného	nehnuteľného	majetku	podľa	
odsekov	2	až	5,	prechádza	do	správy	správ	národných	parkov,	v	ktorých	územnej	
pôsobnosti	je	príslušný	národný	park,	prvým	dňom	po	uplynutí	troch	mesiacov	odo	
dňa	nadobudnutia	účinnosti	všeobecne	záväzného	právneho	predpisu,	ktorým	sa	
vyhlásia	zóny	národného	parku.	Do	správy	správ	národných	parkov	prechádzajú	
podľa	prvej	vety	súčasne	aj	pozemky	vo	vlastníctve	štátu	a	spoluvlastnícke	
podiely	vo	vlastníctve	štátu	na	pozemkoch	a	spoločných	nehnuteľnostiach,	
ktoré	sa	sčasti	nachádzajú	v	národných	parkoch.	Na	správy	národných	parkov	
prechádzajú	prvým	dňom	po	uplynutí	troch	mesiacov	odo	dňa	nadobudnutia	
účinnosti	všeobecne	záväzného	právneho	predpisu,	ktorým	sa	zóny	národného	
parku	vyhlásia,	aj	práva	a	povinnosti	správcu	lesného	majetku	vo	vlastníctve	štátu	
súvisiace	so	správou	majetku	podľa	prvej	a	druhej	vety	vrátane	práv	a	povinností	
vyplývajúcich	z	pracovnoprávnych	a	iných	právnych	vzťahov	zamestnancov,	ktorí	
vykonávajú	činnosť	vo	vzťahu	k	územiu	príslušného	národného	parku.

(7)	Spolu	s	nehnuteľným	majetkom	podľa	odsekov	4	až	6	prechádza	dňom	
nadobudnutia	správy	majetku	podľa	odsekov	4	až	6	zo	správcu	lesného	majetku	
vo	vlastníctve	štátu	a	Slovenského	pozemkového	fondu	do	správy	správ	národných	
parkov	aj	hnuteľný	majetok	vo	vlastníctve	štátu	v	správe	správcu	lesného	majetku	
štátu	a	Slovenského	pozemkového	fondu	a	nehnuteľný	majetok	vo	vlastníctve	
štátu	nachádzajúci	sa	mimo	národných	parkov	v	správe	správcu	lesného	majetku	
štátu,	ktorý	bezprostredne	slúži	alebo	ktorý	je	potrebný	na	zabezpečenie	správy	
nehnuteľného	majetku	podľa	odsekov	4	až	6	a	plnenie	úloh	správ	národných	
parkov	podľa	tohto	zákona,	najmä	administratívne	budovy,	hospodárske	budovy,	
pozemky,	motorové	vozidlá	a	materiálno-technické	vybavenie.

(8)	Správy	národných	parkov	vstupujú	dňom	nadobudnutia	správy	podľa	odsekov	
2	až	7	do	práv	a	povinností	správcu	lesného	majetku	vo	vlastníctve	štátu 
a	Slovenského	pozemkového	fondu	vyplývajúcich	zo	všeobecne	záväzných	
právnych	predpisov	a	záväzkových	vzťahov,	najmä	do	práv	a	povinností
a)	správcu	poľnohospodárskeho	a	lesného	majetku	vo	vlastníctve	štátu	podľa	
osobitných	predpisov129)	vrátane	zastupovania	štátu	pred	súdmi	a	orgánmi	verejnej	
moci,130)	a	to	aj	v	konaniach	začatých	pred	prechodom	správy	podľa	odsekov	2	až	7,
b)	zástupcu	štátu	ako	vlastníka	nehnuteľností	v	konaniach	o	obnovenej	evidencii	
pozemkov131)	a	v	konaniach	o	pozemkových	úpravách,132)

c)	Slovenského	pozemkového	fondu	k	podielom	spoločnej	nehnuteľnosti	a	správcu	
spoločne	obhospodarovanej	nehnuteľnosti	alebo	jej	podielov	podľa	osobitného	
predpisu133)	vrátane	konaní	pred	súdom	alebo	pred	orgánom	verejnej	správy,	a	to	
aj	v	konaniach	začatých	pred	prechodom	správy	podľa	odsekov	2	až	7	a	účasti	na	
valných	zhromaždeniach	a	vo	volených	orgánoch	pozemkových	spoločenstiev,
d)	správcu	zdrojov	lesného	reprodukčného	materiálu,134)

e)	vyplývajúcich	z	nájomných	vzťahov	a	obdobných	právnych	vzťahov135) 
k	pozemkom	a	inému	majetku,	ktorého	správa	je	predmetom	prechodu	podľa	
odsekov	2	až	7,
f)	vyplývajúcich	z	čerpania	štrukturálnych	fondov	Európskej	únie,136)

g)	v	oblastí	múzeí	podľa	osobitného	predpisu,137)

h)	povinnej	osoby	správcu	poľnohospodárskeho	a	lesného	majetku	vo	vlastníctve	
štátu	podľa	osobitných	predpisov,138)
i)	doterajšieho	užívateľa	podľa	osobitných	predpisov,139)

j)	obhospodarovateľa	lesa	podľa	osobitného	predpisu,140)

k)	osoby	vykonávajúcej	činnosti	s	lesným	reprodukčným	materiálom,141)

l)	vyplývajúcich	zo	správy	majetku	štátu,	úloh	poľovníckej	organizácie	a	užívateľa	

1.2.1	Zákon,	ktorým	sa	mení	a	dopĺňa	zákon 
č.	543/2002	Z.z.	o	ochrane	prírody	a	krajiny
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poľovných	pozemkov	podľa	osobitného	predpisu,142)

m)	hospodárskeho	subjektu	alebo	prepravcu	dreva	podľa	osobitných	predpisov,143)
n)	vyplývajúcich	z	obchodnoprávnych	vzťahov	týkajúcich	sa	pozemkov,	ktorých	
správa	je	predmetom	prechodu	správy.

(9)	Správca	lesného	majetku	vo	vlastníctve	štátu,	Slovenský	pozemkový	fond	a	
správy	národných	parkov	v	spolupráci	so	Štátnou	ochranou	prírody	Slovenskej	
republiky	do	dátumu	prechodu	správy	pozemkov	upravia	podrobnosti	o	prechode	
správy	majetku	a	s	tým	súvisiacich	práv	a	povinností	podľa	odsekov	2	až	8	
vrátane	práv	a	povinností	vyplývajúcich	z	pracovnoprávnych	vzťahov	a	iných	
vzťahov	zamestnancov	v	protokole	o	prechode	správy	majetku,	ktorý	obsahuje	
najmä	vymedzenie	majetku,	ktorý	prechádza	do	správy	správ	národných	parkov,	
s	tým	súvisiace	práva	a	povinnosti	a	spôsob	rozdelenia	pozemkov	vo	výlučnom	
vlastníctve	štátu	sčasti	zasahujúcich	na	územie	národného	parku.	Ministerstvo	
a	ministerstvo	pôdohospodárstva	spoločne	koordinujú	a	určujú	postup	správcov	
lesného	majetku	vo	vlastníctve	štátu,	Slovenského	pozemkového	fondu,	Štátnej	
ochrany	prírody	Slovenskej	republiky	a	správ	národných	parkov	podľa	prvej	vety.

127)	§	21	ods.	11	a	13	zákona	č.	523/2004	Z.	z.	v	znení	neskorších	predpisov.

128)	§	17	ods.	1	zákona	č.	229/1991	Zb.	v	znení	neskorších	predpisov.

§	50	a	§	50a	zákona	č.	326/2005	Z.	z.	v	znení	neskorších	predpisov.

129)	Napríklad	zákon	č.	326/2005	Z.	z.	v	znení	neskorších	predpisov,	zákon	č.	97/2013	Z.	z.	v	znení	neskorších	predpisov.

130)	§	50	ods.	6	zákona	č.	326/2005	Z.	z.	v	znení	neskorších	predpisov.

131)	Prvá	časť	zákona	Národnej	rady	Slovenskej	republiky	č.	180/1995	Z.	z.	v	znení	neskorších	predpisov.

132)	Zákon	č.	330/1991	Zb.	v	znení	neskorších	predpisov.

133)	Zákon	č.	97/2013	Z.	z.	v	znení	neskorších	predpisov.

134)	§	3	písm.	a)	zákona	č.	138/2010	Z.	z.	o	lesnom	reprodukčnom	materiáli	v	znení	neskorších	predpisov.

135)	Napríklad	§	13	ods.	4	zákona	č.	504/2003	Z.	z.	v	znení	neskorších	predpisov,	§	51b	zákona	č.	326/2005	Z.	z.,	§	12	ods.	2	zákona	č.	97/2013	Z.	z.	

v	znení	zákona	č.	110/2018	Z.	z.

136)	Zákon	č.	292/2014	Z.	z.	o	príspevku	poskytovanom	z	európskych	štrukturálnych	a	investičných	fondov	a	o	zmene	a	doplnení	niektorých	

zákonov	v	znení	neskorších	predpisov.

137)	Zákon	č.	206/2009	Z.	z.	o	múzeách	a	o	galériách	a	o	ochrane	predmetov	kultúrnej	hodnoty	a	o	zmene	zákona	Slovenskej	národnej	rady	

č.	372/1990	Zb.	o	priestupkoch	v	znení	neskorších	predpisov	v	znení	neskorších	predpisov.

138)	Napríklad	druhá	a	tretia	časť	zákona	č.	229/1991	Zb.	v	znení	neskorších	predpisov,	§	50	až	50b	zákona	č.	326/2005	Z.	z.	v	znení	neskorších	

predpisov.

139)	Napríklad	tretia	a	štvrtá	časť	zákona	č.	229/1991	Zb.	v	znení	neskorších	predpisov,	§	15b	ods.	2	zákona	č.	138/1991	Zb.	o	majetku	obc 

v	znení	neskorších	predpisov	v	znení	neskorších	predpisov.

140)	§	2	písm.	p)	a	§	4	až	4g	zákona	č.	326/2005	Z.	z.	v	znení	neskorších	predpisov.

141)	§	2	písm.	y)	zákona	č.	138/2010	Z.	z.

142)	Zákon	č.	274/2009	Z.	z.	v	znení	neskorších	predpisov.

143)	Nariadenie	Európskeho	parlamentu	a	Rady	(EÚ)	č.	995/2010	z	20.	októbra	2010,	ktorým	sa	ustanovujú	povinnosti	hospodárskych	

subjektov	uvádzajúcich	na	trh	drevo	a	výrobky	z	dreva	(Ú.	v.	EÚ	L	295,	12.	11.	2010)	v	platnom	znení.

Zákon	č.	113/2018	Z.	z.	o	uvádzaní	dreva	a	výrobkov	z	dreva	na	vnútorný	trh	a	o	zmene	a	doplnení	zákona	č.	280/2017	Z.	z.	o	poskytovaní	

podpory	a	dotácie	v	pôdohospodárstve	a	rozvoji	vidieka	a	o	zmene	zákona	č.	292/2014	Z.	z.	o	príspevku	poskytovanom	z	európskych	

štrukturálnych	a	investičných	fondov	a	o	zmene	a	doplnení	niektorých	zákonov	v	znení	neskorších	predpisov	v	znení	zákona	č.	355/2019	Z.	z.

1.2.1	Zákon,	ktorým	sa	mení	a	dopĺňa	zákon 
č.	543/2002	Z.z.	o	ochrane	prírody	a	krajiny

§ 104i
 
Prevod správy pozemkov -	v	návrhu	zákona	sa	upravuje	prevod	správy	pozemkov,	
ktoré	sú	vo	vlastníctve	štátu	v	národných	parkoch	na	Štátnu	ochrany	prírody	
Slovenskej	republiky.	Osobitný	postup	sa	týka	pozemkov,	ktoré	sú	v	súčasnosti 
v	správe	príspevkovej	organizácie	Štátne	lesy	Tatranského	národného	parku 
a	štátneho	podniku	Lesopoľnohospodársky	majetok	Ulič,	ktoré	prejdú	pod	
Ministerstvo	životného	prostredia	Slovenskej	republiky	na	základe	zmeny	ich	
zriaďovateľa,	resp.	zakladateľa.	V	prípade	štátneho	podniku	Lesy	Slovenskej	republiky	
prechod	práv	a	povinností	súvisiacich	so	správou	pozemkov,	ktoré	sú	vo	vlastníctve	
štátu	v	národných	parkoch	na	Štátnu	ochrany	prírody	Slovenskej	republiky	upraví	
dohoda	uzavretá	medzi	Ministerstvom	pôdohospodárstva	a	rozvoja	vidieka	Slovenskej	
republiky	a	Ministerstvom	životného	prostredia	Slovenskej	republiky.
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1.2.2 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 
č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov

Účinný od: 1.12.2021 

Dôvod:
• transpozícia	smernice	Európskeho	parlamentu	a	Rady	(EÚ)	2019/904 

z	5.	júna	2019,	o	znižovaní	vplyvu	určitých	plastových	výrobkov	na	životné	
prostredie

Predmet: 
• nové	definície	(napr.	výrobok	z	plastu,	rybárska	výstroj,	výrobca	takýchto	

výrobkov,	biodegradovateľné	plasty,	tabakové	výrobky	a	ďalšie)	
• povinnosti	pre	výrobcov	určitých	plastových	výrobkov	
• súhrn	opatrení,	ktoré	majú	viesť	k	znižovaniu	spotreby	určitých	jednorazových	

plastových	výrobkov	(napr.	poskytovanie	jednorazových	plastových	výrobkov	
len	za	odplatu	alebo	povinnosti	organizátorov	verejného	podujatia	zabezpečiť	
poskytovanie	vhodných	alternatív)

• presadzovanie	prístupu	obehového	hospodárstva
• špecifikovanie	požiadaviek	na	označovanie	výrobkov
• existujúca	oblasť	rozšírenej	zodpovednosti	výrobcov	špecifikovaná	v	§	27	a	§	

52	zákona	o	odpadoch	sa	rozširuje	o	povinnosť	výrobcov	znášať	náklady	na	
opatrenia	na	zvyšovanie	informovanosti	o	svojich	výrobkoch	uvádzaných	na	
trh	SR,	spojené	so	zberom,	prepravou,	zhodnotením,	recykláciou,	spracovaním	
a	zneškodnením	odpadu	z	výrobkov	a	spojené	s	vyčistením	prostredia	
znečisteného	odpadom	z	týchto	výrobkov,	ktoré	neboli	vhodené	do	miestnych	
systémov	zberu	odpadu.	Rozšírená	zodpovednosť	výrobcov	sa	bude	vzťahovať	
napr.	aj	na	výrobcov	tabakových	výrobkov	a	rybárskeho	výstroja

• opatrenia	na	zníženie	tvorby	plastového	odpadu,	a	to	povinnosť	pre	štátne	
inštitúcie	používať	nápoje	zakúpené	vo	vratných	zálohovaných	obaloch

Národná	rada	Slovenskej	republiky	sa	uzniesla	na	tomto	zákone:

Čl. I

Zákon	č.	79/2015	Z.	z.	o	odpadoch	a	o	zmene	a	doplnení	niektorých	zákonov	v	znení	
zákona	č.	91/2016	Z.	z.,	zákona	č.	313/2016	Z.	z.,	zákona	č.	90/2017	Z.	z.,	zákona	č.	
292/2017	Z.	z.,	zákona	č.	106/2018	Z.	z.,	zákona	č.	177/2018	Z.	z.,	zákona	č.	208/2018	Z.	
z.,	zákona	č.	312/2018	Z.	z.,	zákona	č.	302/2019	Z.	z.,	zákona	č.	364/2019	Z.	z.,	zákona	
č.	460/2019	Z.	z.,	zákona	č.	74/2020	Z.	z.,	zákona	č.	218/2020	Z.	z.,	zákona	č.	285/2020	
Z.	z.,	zákona	č.	9/2021	Z.	z.,	zákona	č.	46/2021	Z.	z.,	zákona	č.	128/2021	Z.	z.,	zákona	č.	
216/2021	Z.	z.	a	zákona	č.	372/2021	Z.	z.	sa	mení	a	dopĺňa	takto:

ŠTVRTÁ ČASŤ
ROZŠÍRENÁ ZODPOVEDNOSŤ VÝROBCOV
Prvý oddiel

§ 27 Základné ustanovenia

(1)	Vyhradený	výrobok	je	výrobok	patriaci	do	skupiny	výrobkov	upravenej	v	druhom	
až	siedmom ôsmom	oddiele	tejto	časti	zákona,	na	ktoré	sa	vzťahuje	rozšírená	
zodpovednosť	výrobcu.

V § 52 sa vypúšťajú odseky 29 a 30.

(29)	Oxo-degradovateľný	plast	je	plastový	materiál,	ktorý	obsahuje	prísady	
spôsobujúce	prostredníctvom	oxidácie	fragmentáciu	plastového	materiálu	na	
mikrofragmenty	alebo	jeho	chemický	rozklad.

ODPADY

1.2.2	Zákon,	ktorým	sa	mení	a	dopĺňa	zákon 
č.	79/2015	Z.z.	o	odpadoch	a	o	zmene	a	doplnení	niektorých	

zákonov

§ 27 ods. 1
 
Rozšírenie RZV -	rozširujú	sa	výrobky	ustanovené	v	ôsmom	oddiele,	na	ktoré	sa	
vzťahuje	rozšírená	zodpovednosť	výrobcov	a	v	tomto	oddiele	sa	pridávajú	nové	
povinnosti	zo	smernice	aj	výrobcom	vyhradených	výrobkov,	ktorí	už	rozšírenú	
zodpovednosť	výrobcov	zavedenú	majú.
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§ 53a sa vypúšťa.

§ 53a
Zakazuje	sa	uvádzať	jednorazové	výrobky	z	plastu	uvedené	v	prílohe	č.	7a	a	obaly	z	
oxo-degradovateľných	plastov	na	trh	Slovenskej	republiky.

§ 73a sa vypúšťa.

§ 73a
Zakazuje	sa	uvádzať	jednorazové	výrobky	z	plastu	uvedené	v	prílohe	č.	7a	a	
neobalové	výrobky	z	oxo-degradovateľných	plastov	na	trh	Slovenskej	republiky.

(30)	Jednorazový	výrobok	z	plastu	je	výrobok,	ktorý	je	vyrobený	úplne	alebo	
čiastočne	z	plastu	a	ktorý	nie	je	navrhnutý,	vyrobený	alebo	uvedený	na	trh	s	tým	
účelom,	aby	počas	svojej	životnosti	absolvoval	niekoľko	cyklov	alebo	rotácií	tým,	že	
sa	vráti	výrobcovi	na	opätovné	naplnenie	alebo	aby	bol	opätovne	použitý	na	ten	istý	
účel,	na	ktorý	bol	vyrobený.
Doterajšie	odseky	31	až	35	sa	označujú	ako	odseky	29	až	33.

(3129)	Oxo-degradovateľná	plastová	taška	je	plastová	taška	vyrobená	z	plastových	
materiálov	obsahujúcich	prídavné	látky,	ktoré	urýchľujú	rozpad	plastového	
materiálu	na	mikročastice.

(3230)	Kompozitný	obal	je	obal	zložený	z	dvoch	vrstiev	alebo	z	viacerých	vrstiev	z	
rôznych	materiálov,	ktoré	sa	nedajú	ručne	od	seba	oddeliť	a	sú	súčasťou	ucelenej	
jednotky	pozostávajúcej	z	vnútorného	obalu	a	vonkajšieho	krytu,	a	ktorý	sa	ako	
taký	napĺňa,	uskladňuje,	prepravuje	a	vyprázdňuje.

(3331)	Dobrovoľná	dohoda	je	formálna	dohoda	medzi	orgánmi	štátnej	správy	
odpadového	hospodárstva	a	subjektmi	odpadového	hospodárstva,	ktorá	je	
otvorená	pre	všetkých	partnerov,	ktorí	sú	ochotní	plniť	podmienky	dohody	s	cieľom	
znižovania	negatívnych	vplyvov	odpadov	z	obalov	na	životné	prostredie.

(3432)	Ministerstvo	zverejní	na	svojom	webovom	sídle	údaje	potrebné	pre	výpočet	
trhového	podielu	organizácie	zodpovednosti	výrobcov	pre	obaly	pre	nasledujúci	
kalendárny	rok	do	15.	novembra.

(3533)	Ministerstvo	vypočíta	a	zverejní	každoročne	na	svojom	webovom	sídle	ciele	
zberu	pre	organizáciu	zodpovednosti	výrobcov	pre	obaly	do	30.	apríla,	ministerstvo	
zverejní	každoročne	na	svojom	webovom	sídle	potenciál	vzniku	odpadu	z	obalov	a	
neobalových	výrobkov	v	komunálnom	odpade	do	30.	apríla.	Ministerstvo	v	prípade	
zmeny	podľa	§	28	ods.	4	písm.	ae)	aktualizuje	a	zverejní	ciele	zberu	pre	organizáciu	
zodpovednosti	výrobcov	pre	obaly	do	30	dní	po	uplynutí	kalendárneho	štvrťroka.

1.2.2	Zákon,	ktorým	sa	mení	a	dopĺňa	zákon 
č.	79/2015	Z.z.	o	odpadoch	a	o	zmene	a	doplnení	niektorých	

zákonov

§	52	ods.	29,	30
 
Presun definícií -	vypustenie	odsekov	je	spôsobené	presunom	definícii,	ktoré	sa	
vzťahujú	na	jednorazové	plastové	výrobky	v	rámci	predpisu	do	nového	oddielu	
tak,	aby	transpozícia	smernice	Európskeho	o	znižovaní	vplyvu	určitých	plastových	
výrobkov	na	životné	prostredie	(ďalej	len	„smernica“)	bola	čo	najprehľadnejšia.

§	73a
 
Presun definícií -	jedná	sa	ustanovenie	s	platnosťou	od	3.	júla	2021,	ktoré	bolo	
presunuté	v	rámci	predpisu	do	nového	oddielu	tak,	aby	transpozícia	smernice	bola	čo	
najprehľadnejšia.

§	53a
 
Doplnenie novej povinnosti pre orgány štátnej správy -	povinnosť	používať	pri	
svojej	činnosti	iba	nápoje	vo	vratných	zálohovaných	obaloch	je	navrhnuté	na	základe	
opatrenia	O.39	Programu	predchádzania	vzniku	odpadu	SR	na	roky	2019	–	2025.	
Uvedenou	povinnosťou	by	sa	malo	zamedziť	nadmernému	vzniku	odpadu	z	obalov	
vznikajúceho	pri	činnosti	uvedených	organizácií.	Pôvodné	ustanovenie	§	53a,	ktoré	
obsahovalo	zákaz	uvádzania	na	trh	bolo	presunuté	do	§	75c.
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1.2.2	Zákon,	ktorým	sa	mení	a	dopĺňa	zákon 

č.	79/2015	Z.z.	o	odpadoch	a	o	zmene	a	doplnení	niektorých	
zákonov

Za § 75 sa vkladá ôsmy oddiel, ktorý vrátane nadpisu znie:

Ôsmy oddiel
Osobitné výrobky z plastu
§ 75a Základné ustanovenia

(1)	Tento	oddiel	upravuje	požiadavky	a	opatrenia	na	predchádzanie	vplyvu	
určitých	jednorazových	plastových	výrobkov	na	životné	prostredie,	najmä	na	
vodné	prostredie,	na	zdravie	ľudí,	s	cieľom	znižovať	tento	vplyv	a	podporiť	prechod	
na	obehové	hospodárstvo	s	inovačnými	a	udržateľnými	obchodnými	modelmi,	
výrobkami	a	materiálmi.

(2)	Ustanovenia	tohto	oddielu	sa	vzťahujú	na	jednorazové	plastové	výrobky	
uvedené	v	prílohe	č.	7a,	výrobky	z	oxo-degradovateľných	plastov	a	rybársky	výstroj	
obsahujúci	plasty.

(3)	Ak	v	tomto	oddiele	nie	je	ustanovené	inak,	vzťahujú	sa	všeobecné	ustanovenia	
tohto	zákona	na	všetky	jednorazové	plastové	výrobky	a	rybársky	výstroj	
obsahujúci	plasty	uvedené	na	trh	alebo	do	distribúcie	v	Slovenskej	republike	a	na	
nakladanie	s	odpadmi	z	nich.

(4)	Na	účely	tohto	oddielu	je	plast	materiál,	ktorý	sa	skladá	z	polyméru,72a) do 
ktorého	mohli	byť	pridané	prísady	alebo	iné	látky	a	ktorý	môže	fungovať	ako	
hlavná	zložka	konečných	výrobkov,	okrem	prírodných	polymérov,	ktoré	neboli	
chemicky	modifikované.

(5)	Jednorazový	plastový	výrobok	je	výrobok,	ktorý	je	vyrobený	úplne	alebo	
čiastočne	z	plastu	a	ktorý	nie	je	navrhnutý,	vyrobený	alebo	uvedený	na	trh	s	tým	
účelom,	aby	počas	svojej	životnosti	absolvoval	niekoľko	cyklov	alebo	rotácií	tým,	že	
sa	vráti	výrobcovi	na	opätovné	naplnenie	alebo	aby	bol	opätovne	použitý	na	ten	
istý	účel,	na	ktorý	bol	vyrobený.

(6)	Oxo-degradovateľný	plast	je	plastový	materiál,	ktorý	obsahuje	prísady	
spôsobujúce	prostredníctvom	oxidácie	fragmentáciu	plastového	materiálu	na	
mikrofragmenty	alebo	jeho	chemický	rozklad.

(7)	Rybársky	výstroj	je	akýkoľvek	predmet	alebo	časť	vybavenia,	ktoré	sa	používajú	

v	rybárstve	alebo	akvakultúre	na	zasiahnutie,	zachytenie	alebo	chov	morských	
biologických	zdrojov	alebo	ktoré	plávajú	na	hladine	mora	a	rozmiestňujú	sa	na	
účely	prilákania	a	zachytenia	alebo	chovu	takýchto	morských	biologických	zdrojov.

(8)	Odpadový	rybársky	výstroj	je	akýkoľvek	rybársky	výstroj,	ktorý	sa	stal	odpadom	
vrátane	všetkých	samostatných	dielov,	látok	alebo	materiálov,	ktoré	boli	súčasťou	
takéhoto	rybárskeho	výstroja	alebo	boli	k	nemu	pripevnené	v	čase,	keď	bol	
odhodený,	čo	zahŕňa	aj	jeho	zanechanie	alebo	stratu.

(9)	Uvedenie	na	trh	je	prvé	sprístupnenie	jednorazového	plastového	výrobku	alebo	
rybárskeho	výstroja	obsahujúceho	plasty	na	trh	v	Slovenskej	republike.

(10)	Sprístupnenie	na	trhu	je	každá	dodávka	jednorazového	plastového	výrobku	
alebo	rybárskeho	výstroja	obsahujúceho	plasty	určeného	na	distribúciu,	spotrebu	
alebo	používanie	na	trhu	Slovenskej	republiky	v	rámci	podnikateľskej	činnosti,	a	to	
za	poplatok	alebo	bezplatne.

(11)	Harmonizovaná	norma	je	európska	norma,	ktorá	bola	prijatá	na	základe	
požiadavky	Komisie	na	uplatňovanie	harmonizovaných	právnych	predpisov	
Únie.96a)

(12)	Výrobcom	jednorazového	plastového	výrobku	alebo	rybárskeho	výstroja	
obsahujúceho	plasty	je	každá	fyzická	osoba	–	podnikateľ	alebo	právnická	osoba,	
ktorá	bez	ohľadu	na	používané	techniky	predaja	vrátane	zásielkového	obchodu	
a	internetového	predaja,96b)	okrem	osoby	vykonávajúcej	rybolovné	činnosti	podľa	
osobitného	predpisu,96c)

a)	má	sídlo	alebo	miesto	podnikania	na	území	Slovenskej	republiky	a	vyrába	
jednorazové	plastové	výrobky	a	rybársky	výstroj,	prípadne	si	dá	jednorazové	
plastové	výrobky	a	rybársky	výstroj	vyrobiť,	a	uvádza	ich	na	trh,
b)	má	sídlo	alebo	miesto	podnikania	na	území	Slovenskej	republiky	a	na	území	
Slovenskej	republiky	predáva	jednorazové	plastové	výrobky	a	rybársky	výstroj,
c)	má	sídlo	alebo	miesto	podnikania	na	území	Slovenskej	republiky	a	plní	
jednorazové	plastové	výrobky,	prípadne	si	dá	jednorazové	plastové	výrobky	
naplniť,	a	uvádza	ich	na	trh,
d)	má	sídlo	alebo	miesto	podnikania	na	území	Slovenskej	republiky	a	uvádza	v	
rámci	podnikateľskej	činnosti	na	trh	Slovenskej	republiky	jednorazové	plastové	
výrobky	a	rybársky	výstroj	z	iného	členského	štátu	alebo	z	iného	ako	členského	
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štátu,
e)	predáva	na	území	Slovenskej	republiky	jednorazové	plastové	výrobky	a	rybársky	
výstroj	prostriedkami	diaľkovej	komunikácie	priamo	domácnostiam	alebo	iným	
používateľom	ako	domácnostiam	a	má	sídlo	alebo	miesto	podnikania	v	inom	
členskom	štáte	alebo	v	inom	ako	členskom	štáte,
f)	má	sídlo	alebo	miesto	podnikania	na	území	Slovenskej	republiky	a	v	rámci	
svojej	podnikateľskej	činnosti	na	základe	zmluvy	uzatváranej	na	diaľku	predáva	
jednorazové	plastové	výrobky	a	rybársky	výstroj	priamo	používateľovi	v	inom	
členskom	štáte.

(13)	Biodegradovateľné	plasty	sú	plasty,	ktoré	podliehajú	takému	fyzikálnemu	
a	biologickému	rozkladu,	že	sa	v	konečnom	dôsledku	rozložia	na	oxid	uhličitý	
(CO2),	biomasu	a	vodu,	a	ktoré	v	súlade	s	európskymi	normami	pre	obaly	možno	
zhodnotiť	kompostovaním	a	anaeróbnou	digesciou.

(14)	Prístavné	zberné	zariadenia	sú	prístavné	zberné	zariadenia	podľa	osobitného	
predpisu.96d)

(15)	Tabakové	výrobky	sú	tabakové	výrobky	podľa	osobitného	predpisu.96e)

§ 75b Znižovanie spotreby

(1)	Výrobca	jednorazového	plastového	výrobku,	ktorý	poskytuje	jednorazové	
plastové	výrobky	uvedené	v	prílohe	č.	7a	časti	A	konečnému	spotrebiteľovi	na	
konzumáciu	potravín	a	nápojov	na	inom	mieste,	ako	je	miesto	predaja,	je	povinný
a)	poskytovať	ich	za	úhradu;	o	tejto	skutočnosti	informuje	konečného	spotrebiteľa,
b)	ponúknuť	konečnému	spotrebiteľovi	opakovane	použiteľnú	alternatívu	alebo

§	75a
 
Transpozícia základných definícií vyplývajúcich zo smernice -	zavedenie	
základných	definícií	pre	novú	oblasť	je	štandardným	postupom	pri	tvorbe	nového	
právneho	predpisu	resp.	novelizácii	existujúceho	predpisu,	prostredníctvom	ktorého	
sa	transponujú	požiadavky	európskej	legislatívy	do	právneho	systém	Slovenskej	
republiky.

c)	ponúknuť	biologicky	rozložiteľnú	alternatívu.

(2)	Zakazuje	sa	poskytovať	konečnému	spotrebiteľovi	na	konzumáciu	potravín 
a	nápojov	v	mieste	predaja
a)	jednorazové	plastové	výrobky	v	trvalých	prevádzkach	verejného	a	rýchleho	
stravovania,
b)	jednorazové	plastové	riady	na	verejných	podujatiach.

(3)	Organizátor	verejného	podujatia	je	okrem	zákazu	podľa	odseku	2	písm.	b)	
povinný	v	prípade	poskytovania	biologicky	rozložiteľných	výrobkov	zabezpečiť	ich	
následný	triedený	zber.

(4)	Výrobca	jednorazového	plastového	výrobku	uvedeného	v	prílohe	č.	7a	časti	A	
vedie	a	uchováva	evidenciu	o	jednotlivých	výrobkoch	uvedených	na	trh	Slovenskej	
republiky	a	ohlasuje	ministerstvu	údaje	z	nej	v	ustanovenom	rozsahu	a	uchováva	
ohlasované	údaje.

(5)	Výrobca	jednorazového	plastového	výrobku	uvedeného	v	prílohe	č.	7a	časti	A	
vypracúva	správu	o	opatreniach	prijatých	na	zníženie	spotreby	a	najneskôr	do	30.	
apríla	oznamuje	ministerstvu	dosiahnutie	pokroku	v	znižovaní	spotreby.

§ 75c

Zakazuje	sa	uvádzať	jednorazové	plastové	výrobky	uvedené	v	prílohe	č.	7a	časti	B	
a	výrobky	z	oxo-degradovateľných	plastov	na	trh	Slovenskej	republiky.

1.2.2	Zákon,	ktorým	sa	mení	a	dopĺňa	zákon 
č.	79/2015	Z.z.	o	odpadoch	a	o	zmene	a	doplnení	niektorých	

zákonov

§	75c
 
Presun definícií -	jedná	sa	o	už	jestvujúce	ustanovenie	s	účinnosťou		od	3.	júla	2021,	
ide	len	o	presun	v	rámci	predpisu	do	nového	oddielu	tak,	aby	transpozícia	smernice	
bola	čo	najprehľadnejšia.
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§	75b
 
Nahradenie plastových výrobkov alternatívami - zavedenie novej povinnosti -	je	
v	súlade	s	cieľom	smernice	jej	článkom	4.	Ide	o	výrobky,	ktorých	spotreba	sa	má	
znížiť	za	použitia	hospodárskych	nástrojov.	Ide	o	zabezpečenie	toho,	aby	sa	plastové	
výrobky	nahradili	alternatívami,	ktoré	sú	opätovne	použiteľné,	ale	neobsahujú	plasty.	
V	rámci	povinností	bola	zvolená	a	nastavená	kombinácia	tak,	aby	bola	zabezpečená	
dostatočná	flexibilita	pre	výrobcov,	ale	súčasne	aby	tieto	nástroje	boli	motivačné 
a	viedli	k	znižovaniu	spotreby.	Súčasne	vychádzajú	tieto	opatrenia	aj	z	platného 
a	záväzného	strategického	dokumentu	Program	predchádzania	vzniku	odpadov	SR	
na	roky	2019	–	2025.	
Povinnosť	v	písm.	a)	vyjadrená	finančne,	bude	pôsobiť	edukačne	na	konečného	
spotrebiteľa,	aby	si	uvedomil,	že	takýto	výrobok	musí	byť	dodatočne	finančne	
zaťažený	pre	jeho	nepriaznivé	vplyvy	na	životné	prostredie.	Konečný	spotrebiteľ	si	
bude	môcť	voliť	alternatívu,	ktorú	mu	bude	musieť	výrobca	poskytnúť.	A	to	opakovane	
použiteľnú	alternatívu,	tak	aby	bol	podporený	princíp	obehového	hospodárstva 
a	predchádzania	vzniku	odpadov.	Alternatívne	biologicky	rozložiteľnú	alternatívu.	
V	súčasnosti	nie	je	možné	predikovať	prípadné	zmeny	v	behaviroálnych	oblastiach,	
ktoré	by	mohli	viesť	napr.	k	zníženiu	návštevnosti	prevádzok,	ktoré	budú	poskytovať	
jednorazový	plastový	výrobok,	a	to	aj	napriek	tomu,	že	budú	poskytované	alternatívy.	
Samotný	výrobca	v	tomto	bode	v	ponímaní	stravovacej	prevádzky,	bude	musieť	
zabezpečiť	v	rámci	svojej	logistiky	a	následného	skladovania	viacero	druhov	výrobkov.	
Tento	tlak	následne	môže	vyvolať	zmenu	správania	takýchto	prevádzok	z	dôvodu	
zložitejšieho	systému	a	postupnom	odklone	od	jednorazových	plastových	výrobkov	
uvedených	v	prílohe	7a.	ČASŤ	A.V	ustanovení	odseku	2	sa	pristúpilo	priamo	k	zákazu,	
a	to	v	presne	vymedzených	prípadoch.	Prípady	uvedené	v	písm.	a)	sú	jednoznačne	
vymedzené	a	týkajú	sa	trvalých	prevádzok.	V	takýchto	prípadoch	nie	je	dôvodné	
používať	jednorazové	plastové	výrobky	v	žiadnom	prípade.	V	prípade	písm.	b)	

sa	odstráni	problematické	nakladanie	s	odpadom	vzniknutým	z	jednorazových	
plastových	výrobkov.	V	súčasnosti	neprichádza	v	90	%	verejných	podujatí 
k	správnemu	triedeniu,	čo	má	za	následok	nedodržiavanie	základných	ustanovení	
zákona	o	odpadoch.	Takýmto	zákazom	bude	splnená	aj	ďalšia	povinnosť,	a	to	
informovanosť	verejnosti.	Konečný	spotrebiteľ	bude	edukovaný,	že	k	jednorazovým	
plastovým	výrobkom	existujú	alternatívy	a	túto	skúsenosť	bude	prenášať	aj	do	
bežného	života.	Na	verejných	podujatiach	bude	dopad	výrazný,	a	to	z	dôvodu	veľkého	
počtu	účastníkov.	V	neposlednom	rade	už	v	súčasnosti	existujú	systémy	opakovateľne	
použiteľných	riadov,	ktoré	sú	špeciálne	vyvinuté	a	dizajnované	práve	pre	verejné	
podujatia.	Zavedením	povinnosti	podľa	odseku	3	príde	k	vytvoreniu	podmienok	pre	
„uzavretý	cyklus“.		Prakticky	sa	odpad	z	biologicky	rozložiteľných	výrobkov	následné	
zhodnotí	v	bioplynovej	stanici	alebo	v	kompostárni.	V	prípade	nezavedenia	takejto	
povinnosti,	dochádza	na	verejných	podujatiach	vo	väčšie	prípadov,	kde	sa	poskytuje	
biologicky	rozložiteľný	odpad	k	tomu,	že	tento	odpad	neprechádza	triedením,	ale	je	
spotrebiteľom	vhadzovaný	do	zmesového	odpadu	a	následne	odvážaný	na	skládku	
odpadov.	Takýto	prístup	je	v	konečnom	dôsledku	environmentálne	nepriaznivejší	ako	
keby	boli	použité	jednorazové	plastové	výrobky.	Biologicky	rozložiteľný	materiál	už	
zo	svojho	názvu	indikuje,	že	prichádza	k	jeho	rozloženiu/deštrukcii	a	pri	skládkovaní	
teda	dochádza	k	uvoľňovaniu	znečisťujúcich	látok	do	ovzdušia.	Jednorazové	plastové	
výrobky	sú	na	skládke	stabilné,	a	teda	neprichádza	k	emitovaniu	znečisťujúcich	
látok.Odsekmi	4	a	5	sa	zavádza	evidenčná	povinnosť,	ktorá	vychádza		zo	smernice	
a	má	zabezpečiť	zber	údajov	v	jednotlivých	členských	štátoch,	ktoré	budú	následne	
vyhodnocované.	Tieto	vyhodnotenia	poskytnú	jednotlivým	členským	štátom,	
informácie	o	stave/počte	takýchto	výrobkov	a	následne	špecifickejšie	nastavenie	
systémov.	Na	úrovni	EÚ	budú	tieto	údaje	následne	použité	v	budúcnosti	pre	potreby	
prípadnej	aktualizácie	tejto	smernice.

1.2.2	Zákon,	ktorým	sa	mení	a	dopĺňa	zákon 
č.	79/2015	Z.z.	o	odpadoch	a	o	zmene	a	doplnení	niektorých	

zákonov
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§ 75d Požiadavky na jednorazový plastový výrobok

(2)	Nápojové	obaly	uvedené	v	prílohe	č.	7a	časti	C	vyrobené	v	súlade	s	
harmonizovanými	normami,	na	ktoré	bol	uverejnený	odkaz	v	Úradnom	vestníku	
Európskej	únie,	sa	považujú	za	nápojové	obaly	v	súlade	s	požiadavkou	podľa	
odseku 1.

(3)	Kovové	uzávery	alebo	viečka	s	plastovým	tesnením	sa	nepovažujú	za	výrobky	
vyrobené	z	plastu.

(5)	Výrobca	jednorazového	plastového	výrobku	podáva	správu	o	obsahu	
recyklovaných	plastov	podľa	odseku	4	ministerstvu	najneskôr	do	30.	apríla	za	
predchádzajúci	kalendárny	rok.	Túto	povinnosť,	ak	ide	o	výrobcu	obalov,	ktorý	
uvádza	na	trh	nápoje	v	zálohovaných	jednorazových	obaloch,	plní	osoba	podľa	
osobitného	predpisu.96f)

§ 75e Požiadavky na označovanie výrobku

(1)	Výrobca	jednorazového	plastového	výrobku	uvedeného	v	prílohe	č.	7a	časti	
D	pred	uvedením	daného	výrobku	na	trh	Slovenskej	republiky	je	povinný	tento	
výrobok	označiť	informáciou	pre	spotrebiteľov	o
a)	najvhodnejších	spôsoboch	nakladania	s	výrobkom	alebo	spôsoboch	
zneškodnenia	odpadu,	ktorým	je	potrebné	sa	v	prípade	daného	výrobku	vyhnúť,	
keď	sa	stane	odpadom	v	súlade	s	hierarchiou	odpadového	hospodárstva,
b)	prítomnosti	plastov	vo	výrobku	a	jeho	negatívnych	vplyvoch	na	životné	
prostredie,	keď	sa	daný	výrobok	stane	odpadom.

(2)	Označovanie	podľa	odseku	1	sa	umiestňuje	na	obal	výrobku,	na	jednotkové	
balenie	výrobku	alebo	samotný	výrobok	tak,	aby	bolo	výrazné,	čitateľné 
a	nezmazateľné.

(3)	Výrobca	jednorazového	plastového	výrobku	uvedeného	v	prílohe	č.	7a	časti	D	
je	povinný	zabezpečiť	označenie	obalu	podľa	odseku	1	v	súlade	so	špecifikáciami	
podľa	osobitného	predpisu.96g)

(4)	Označovanie	tabakových	výrobkov	podľa	odseku	1	je	doplnkovým	označením 
k	označeniu	podľa	osobitného	predpisu.96h)

§	75d
 
Uzávery a viečka ako súčasťou triedeného zberu -	tieto	požiadavky	sú	v	súlade 
s	cieľmi	smernice	a	jej	článkom	6.	Aktuálne	nie	sú	k	dispozícii	harmonizované	normy,	
ktoré	predpokladá	článok	6,	a	preto	nie	je	možné	ani	špecifikovať	okruh	dotknutých	
subjektov.	Ide	o	transpozíciu	v	plnom	znení	z	dôvodu,	že	nie	je	pre	tento	prípad	
daná	členským	štátom	žiadna	vôľa	resp.	možnosť	na	dosiahnutie	tohto	cieľa	iným	
spôsobom.	Týmto	opatrením	sa	má	zabezpečiť,	aby	uzávery	a	viečka	boli	súčasťou	
triedeného	zberu	a	nekončili	na	verejných	priestranstvách	alebo	v	prírode.	Technické	
podmienky	budú	presne	špecifikované	v	harmonizovanej	norme,	ktorá	aktuálne	nie	
je	k	dispozícii.		Povinnosti	podľa	odseku	4	a	5	priamo	smerujú	k	podpore	obehového	
hospodárstva.	Ide	o	nápojové	fľaše	s	kapacitou	najviac	tri	litre	vrátane	ich	uzáverov.	
V	prílohe	č.	7a	Časť	F	je	ďalej	špecifikovaný	okruh	nápojových	fliaš,	na	ktoré	sa	tieto	
požiadavky	nevzťahujú.		Povinnosťou	pridávať	recyklované	plasty	do	nápojových	
fliaš	bude	nepriamo	vytváraný	tlak	na	čistotu	materiálu,	a	teda	aj	na	samotný	zber	
odpadu	zabezpečený	prostredníctvom	zálohovania	jednorazových	obalov.	Súčasne	
v	tomto	prípade	sú	dodržané	aj	najprísnejšie	požiadavky	v	oblasti	potravinovej	
bezpečnosti	-	k	tejto	skutočnosti	je	konštatovanie	uvedené	vyššie	(kvalitná/čistá	
vstupná	surovina).	Je	potrebné	uviesť,	že	povinnosti	v	písm.	a)	a	písm.	b)	sa	nelíšia	
len	v	percentuálnom	zastúpení	recyklovaných	plastov	z	celkového	množstva	a	v	roku	
začiatku	plnenia	povinnosti,	ale	hlavne	v	type	materiálu,	na	ktorý	sa	vzťahujú.	Prvá	
povinnosť	účinná	od	roku	2025	vo	výške	25	%	sa	vzťahuje	len	na	PET	nápojové	obaly.	
Takéto	materiálové	obmedzenie	je	z	dôvodu	už	v	súčasnosti	funkčných	a	známych	
technológií	pre	primiešavanie	recyklovaného	materiálu	do	čistého	materiálu.	Druhá	
povinnosť	účinná	od	roku	2030	je	navýšená	o	5	%	oproti	roku	2025	na	30	%,	čo	by	
mohlo	evokovať,	že	päťročné	obdobie	od	roku	2025	do	2030	je	dostatočné	dlhé 
a	v	kontexte	navýšenie	málo	ambiciózne.	V	tomto	prípade	však	vstupuje	premenná,	
ktorou	je	nerozlišovanie	nápojových	obalov	len	na	PET	ale	na	všetky	nápojové	obaly	
mimo	obalov		uvedených	v	prílohe	č.	7a	Časť	F.	Na	zavedenie	tohto	opatrenia	je	
stanovené	dostatočne	dlhé	časové	obdobie	desiatich	rokov.	Aktuálne	nie	je	vydaný	
vykonávací	akt	Komisie,	ktorý	stanoví	pravidlá	výpočtu	a	overovania	cieľov.	Komisia	
by	takéto	akty	mala	príjať	do	1.	januára	2022.

1.2.2	Zákon,	ktorým	sa	mení	a	dopĺňa	zákon 
č.	79/2015	Z.z.	o	odpadoch	a	o	zmene	a	doplnení	niektorých	

zákonov
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§	75e
 
Informovanie konečného spotrebiteľa o prítomnosti plastov vo výrobku - tieto 
požiadavky	sú	v	súlade	s	cieľmi	smernice	a	jej	článkom	7.	Aktuálne	nie	je	vydaný	
vykonávací	akt	Komisie,	ktorý	stanoví	harmonizované	špecifikácie	označení.	Ide 
o	transpozíciu	v	plnom	znení	z	dôvodu,	že	nie	je	pre	tento	prípad	daná	členským	
štátom	žiadna	vôľa	resp.	možnosť	na	dosiahnutie	tohto	cieľa	iným	spôsobom.	Ide 
o	označovanie	výrobkov	uvedených	v	prílohe	č.	7a	časti	D	ako	sú	hygienické	potreby,	
vlhčené	utierky,	tabakové	výrobky	s	filtrami	a	poháre	na	nápoje.	Takéto	označovanie	
má	informovať		konečného	spotrebiteľa	ako	nakladať	s	výrobkom,	keď	sa	stane	
odpadom,	ďalej	špecificky	pre	tieto	výrobky	nie	je	konečnému	spotrebiteľovi	z	povahy	
výrobku	jasné,	že	takýto	výrobok	obsahuje	plasty.	Prihliadnuc	k	tejto	nedostatočnej	
informovanosti,	musí	výrobca	jednorazového	plastového	informovať	výrobku	
konečného	spotrebiteľa	o	prítomnosti	plastov	vo	výrobku	a	jeho	negatívnych	vplyvov	
na	životné	prostredie,	keď	sa	daný	výrobok	stane	odpadom.	Samotná	špecifikácia	
označovania	je	predmetom	úpravy	vykonávacieho	nariadenia	Komisie	(EÚ)	2020/2151	
zo	17.	decembra	2020,	ktorým	sa	stanovujú	pravidlá	harmonizovaných	špecifikácií	
označenia	jednorazových	plastových	výrobkov	uvedených	v	časti	D	prílohy	k	smernici	
Európskeho	parlamentu	a	Rady	(EÚ)	2019/904	o	znižovaní	vplyvu	určitých	plastových	
výrobkov	na	životné	prostredie,	ktoré	je	účinné	od	3.	júla	2021	a	uplatňuje	sa	priamo.

1.2.2	Zákon,	ktorým	sa	mení	a	dopĺňa	zákon 
č.	79/2015	Z.z.	o	odpadoch	a	o	zmene	a	doplnení	niektorých	

zákonov

§ 75f Rozšírená zodpovednosť výrobcu osobitného výrobku z plastu

(2)	Výrobca	tabakových	výrobkov	na	účely	povinnosti	podľa	odseku	1	písm.	b)	môže	
zriadiť	špecifickú	infraštruktúru	zberu	odpadu	z	týchto	výrobkov.

(4)	Výrobca	jednorazového	plastového	výrobku	uvedeného	v	prílohe	č.	7a	časti	E 
a	rybárskeho	výstroja	obsahujúceho	plasty,	ktorý	má	sídlo	alebo	miesto	
podnikania	na	území	Slovenskej	republiky	a	predáva	tieto	výrobky	v	inom	
členskom	štáte,	ustanoví	na	plnenie	povinností	vo	vzťahu	k	týmto	výrobkom	
splnomocneného	zástupcu	v	danom	členskom	štáte.

(5)	Výrobca	rybárskeho	výstroja	obsahujúceho	plasty	vedie	a	uchováva	evidenciu	
o	rybárskom	výstroji,	ktorý	je	uvedený	na	trh	Slovenskej	republiky	a	ohlasuje	
ministerstvu	údaje	z	nej	a	uchováva	ohlasované	údaje.

§	75f
 
Rozšírenie RZV o osobitné výrobky z plastu -	tieto	požiadavky	sú	v	súlade	s	cieľmi	smernice	
a	jej	článkom	8.
V	ustanovení	odseku	1	ide	o	rozšírenie	výpočtu	povinností	vzťahujúcich	sa	na	rozšírenú	
zodpovednosť	výrobcu.	Ide	o	výrobcu	jednorazového	plastového	výrobku		uvedených	
v	prílohe	č.	7a	časti	E	I	oddiele,	ako	sú	napríklad	ľahké	plastové	tašky,	nápojové	obaly,	
nádoby	na	potraviny.	Novou	povinnosťou	je	znášanie	nákladov	na	opatrenia	na	zvyšovanie	
informovanosti,	nákladov	spojených	s	komplexným	nakladaním	s	odpadom	z	výrobku 
a	nákladov	spojených	s	čistením	prostredia	znečisteného	odpadom	z	týchto	výrobkov,	ktoré	
neboli	vhodené	do	miestnych	systémov	zberu	odpadu.
V	ustanovení	odseku	2	je	daná	možnosť	zriadenia	špecifickej	infraštruktúry	zberu	odpadov.	
Samotná	voľba	je	na	výrobcoch,	či	budú	využívať	existujúce	systémy	alebo	po	vykonaní	
vlastných	analýz	si	zvolia	zriadenie	špecifickej	infraštruktúry.	Primárne	je	nutné	splniť	si	
základnú	povinnosť	a	samotné	riešenie	je	variabilné	pre	špecifiká	daného	výrobku,	ktorého	
nakladanie,	keď	sa	stane	odpadom,	je	do	hlavnej	miery	ovplyvnené	správaním	konečného	
spotrebiteľa.	Napríklad	môže	ísť	o	osadenie	vhodných	nádob	na	odpad	v	miestach,	kde	
často	dochádza	k	znečisťovaniu	takýmto	odpadom.
Odsekom	3	sa	zavádzajú	povinnosti	vzťahujúce	sa	na	rozšírenú	zodpovednosť	výrobcu	
uvedeného	v	prílohe	č.	7a	časti	E	II	a	III	oddiele	sa	zavádza	sa	aj	evidenčná	povinnosť,	
ktorá	vychádza	zo	smernice	a	má	zabezpečiť	zber	údajov	v	jednotlivých	členských	štátoch,	
ktoré	budú	následne	vyhodnocované.	Tieto	vyhodnotenia	poskytnú	jednotlivým	členským	
štátom,	informácie	o	stave/počte	takýchto	výrobkov	a	následne	špecifickejšie	nastavenie	
systémov.	Na	úrovni	EÚ	budú	tieto	údaje	následne	použité	v	budúcnosti	pre	potreby	
prípadnej	aktualizácie	tejto	smernice.
Odsekom	4	sa	stanovuje	povinnosť	mať	zabezpečeného	splnomocneného	zástupcu	
v	prípade	predaja	výrobkov	uvedených	v	prílohe	č.	7a	časti	E	v	inom	členskom	štáte.	
Splnomocnený	zástupca	je	osoba	zodpovedná	za	plnenie	povinností	uvedeného	výrobcu	
vyplývajúcich	z	tejto	smernice	na	území	daného	členského	štátu.	Touto	povinnosťou	sa	má	
obmedziť	a	znížiť	problém	takzvaných	„free	ride“,	kde	takýto	výrobcovia	obchádzajú	systém	
a	neprispievajú	do	neho	v	súlade	s	premisou	„znečisťovateľ	platí“.	V	konečnom	dôsledku	
doplácajú	výrobcovia	postupujúci	v	zmysle	zákona.
Odsekom	5	sa	zavádza	evidenčná	povinnosť,	ktorá	vychádza		zo	smernice	a	má	zabezpečiť	
zber	údajov	v	jednotlivých	členských	štátoch,	ktoré	budú	následne	vyhodnocované.	Tieto	
vyhodnotenia	poskytnú	jednotlivým	členským	štátom,	informácie	o	stave/počte	takýchto	
výrobkov	a	následne	špecifickejšie	nastavenie	systémov.	Na	úrovni	EÚ	budú	tieto	údaje	
následne	použité	v	budúcnosti	pre	potreby	prípadnej	aktualizácie	tejto	smernice.
Odsekom	6	sa	transponuje	čl.	8	ods.	8	a	9	smernice	vo	vzťahu	k	rozšírenej	zodpovednosti	
výrobcu	rybárskeho	výstroja.
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1.2.2	Zákon,	ktorým	sa	mení	a	dopĺňa	zákon 

č.	79/2015	Z.z.	o	odpadoch	a	o	zmene	a	doplnení	niektorých	
zákonov

§ 75g Zvyšovanie informovanosti

Výrobca	jednorazového	plastového	výrobku	uvedeného	v	prílohe	č.	7a	
časti	G	a	rybárskeho	výstroja	obsahujúceho	plasty	informuje	a	motivuje	
konečných	používateľov	jednorazového	plastového	výrobku	k	zodpovednému	
spotrebiteľskému	správaniu	tak,	aby	dochádzalo	k	zníženiu	znečisťovania	
životného	prostredia	odpadom	z	týchto	výrobkov,
a)	k	používaniu	dostupných	opätovne	použiteľných	alternatív,
b)	k	správnemu	spôsobu	nakladania	s	výrobkami,	keď	sa	stanú	odpadom,
c)	o	vplyve	nevhodného	spôsobu	zneškodňovania	odpadu	z	jednorazových	
plastových	výrobkov	a	rybárskeho	výstroja	obsahujúceho	plasty	na	životné	
prostredie,
d)	o	vplyve	nevhodného	spôsobu	zneškodňovania	týchto	výrobkov,	keď	sa	stanú	
odpadom,	na	kanalizáciu.

96a)	Čl.	2	bod	1	písm.	c)	nariadenia	Európskeho	parlamentu	a	Rady	(EÚ)	č.	1025/2012	z	25.	októbra	2012	o	európskej	normalizácii,	ktorým	sa	

menia	a	dopĺňajú	smernice	Rady	89/686/EHS	a	93/15/EHS	a	smernice	Európskeho	parlamentu	a	Rady	94/9/ES,	94/25/ES,	95/16/ES,	97/23/ES,	

98/34/ES,	2004/22/ES,	2007/23/ES,	2009/23/ES	a	2009/105/ES	a	ktorým	sa	zrušuje	rozhodnutie	Rady	87/95/EHS	a	rozhodnutie	Európskeho	

parlamentu	a	Rady	č.	1673/2006/ES	v	platnom	znení.

96b)	Zákon	č.	102/2014	Z.	z.	o	ochrane	spotrebiteľa	pri	predaji	tovaru	alebo	poskytovaní	služieb	na	základe	zmluvy	uzavretej	na	diaľku	alebo	

zmluvy	uzavretej	mimo	prevádzkových	priestorov	predávajúceho	a	o	zmene	a	doplnení	niektorých	zákonov	v	znení	neskorších	predpisov.

96c)	Čl.	4	ods.	1	bod	28	nariadenia	Európskeho	parlamentu	a	Rady	(EÚ)	č.	1380/2013	z	11.	decembra	2013	o	spoločnej	rybárskej	politike,	ktorým	

sa	menia	nariadenia	Rady	(ES)	č.	1954/2003	a	(ES)	č.	1224/2009	a	zrušujú	nariadenia	Rady	(ES)	č.	2371/2002	a	(ES)	č.	639/2004	a	rozhodnutie	

Rady	2004/585/ES	(Ú.	v.	EÚ	L	354,	28.	12.	2013)	v	platnom	znení.

96d)	Zákon	č.	435/2000	Z.	z.	o	námornej	plavbe	v	znení	neskorších	predpisov.

96e)	§	2	ods.	3	zákona	č.	89/2016	Z.	z.	o	výrobe,	označovaní	a	predaji	tabakových	výrobkov	a	súvisiacich	výrobkov	a	o	zmene	a	doplnení	

niektorých	zákonov	v	znení	zákona	č.	92/2019	Z.	z.

96f)	§	7	ods.	1	písm.	v)	zákona	č.	302/2019	Z.	z.	o	zálohovaní	jednorazových	obalov	na	nápoje	a	o	zmene	a	doplnení	niektorých	zákonov	v	

znení	neskorších	predpisov.

96g)	Vykonávacie	nariadenie	Komisie	(EÚ)	2020/2151	zo	17.	decembra	2020,	ktorým	sa	stanovujú	pravidlá	harmonizovaných	špecifikácií	

označenia	jednorazových	plastových	výrobkov	uvedených	v	časti	D	prílohy	k	smernici	Európskeho	parlamentu	a	Rady	(EÚ)	2019/904	o	

znižovaní	vplyvu	určitých	plastových	výrobkov	na	životné	prostredie	(Ú.	v.	EÚ	L	428,	18.	12.	2020).

96h)	Zákon	č.	89/2016	Z.	z.	v	znení	zákona	č.	92/2019	Z.	z.

§	75g
 
Zvyšovanie informovanosti -	zieto	požiadavky	sú	v	súlade	s	cieľmi	smernice	a	jej	
článkom	10.	Na	základe	praktických	skúsenosti	je	kladený	veľký	dôraz	na	informovanie	
konečného	spotrebiteľa.	Aktuálne	v	Slovenskej	republike,	ale	aj	v	ďalších	členských	
štátoch	si	nie	je	konečný	spotrebiteľ	plne	vedomý	svojho	nevhodného	správania	a	jeho	
následných	negatívnych	následkov	na	životné	prostredie.	Hlavným	cieľom	je	primárne	
poukázať	na	samotné	správanie	konečného	spotrebiteľa	a	zvýšiť	informovanie	
vedúce	k	zodpovednému	správaniu,	aby	dochádzalo	k	znižovaniu	znečisťovania,	
ďalej	k	používaniu	dostupných	opätovne	použiteľných	alternatív	a	v	neposlednom	
rade	k	správnemu	spôsobu	nakladania	s	výrobkami,	keď	sa	stanú	odpadom.	Takáto	
informovanosť	by	mala	postupne	vyvolať	zmeny	v	správaní	konečného	spotrebiteľa,	
a	to	až	do	takej	miery,	že	bude	cielene	vyhľadávať	alternatívy	k	jednorazovým	
plastovým	výrobkom,	teda	opätovne	použiteľné	výrobky	ako	aj	zmení	svoje	správanie	
v	kontexte	nakladania	s	odpadom	a	bude	umiestňovať	odpad	do	určených	nádob.
Dôležitou	časťou	je	aj	informovanie	konečného	používateľa	rybárskeho	výstroja	o	jeho	
negatívnom	vplyve,	keď	sa	stane	odpadom	a	zostane	v	moriach	a	oceánoch,	a	teda	
nenakladá	sa	s	ním	vhodne.	Takýto	prístup	znamená	výrazné	ovplyvňovanie	morskej	
fauny	a	flóry,	a	to	len	v	negatívnom	smere.	Táto	problematika	sa	prakticky	týka	len	
prímorských	krajín,	ale	v	prípade,	že	výrobca	takéhoto	výrobku	bude	tieto	vyrábať	na	
území	Slovenskej	republiky,	musí	prostredníctvom	svojho	splnomocneného	zástupcu	
takúto	informáciu	poskytovať	v	mieste	predaja.Súčasne	výrobky	uvedené	v	ods.	1	majú	
výrazne	negatívny	dopad	na	verejnú	kanalizáciu,	a	to	vo	všetkých	členských	štátoch.	
Primárne	ide	o	hygienické	potreby	ako	sú	hygienické	vložky,	tampóny	a	tampónové	
aplikátory	a	vlhčené	utierky.	Tento	problém	sa	týka	aj	Slovenskej	republiky	a	toto	
správanie	v	celkovom	vyčíslení	opráv	verejnej	kanalizácie	v	rámci	Európskej	únie	
ako	celku	je	v	rádoch	desiatok	miliónov	eur.	Takáto	informovanosť	by	mala	postupne	
vyvolať	zmeny	v	správaní	konečného	spotrebiteľa,	a	to	až	do	takej	miery,	že	odpad	bude	
umiestňovať	do	určených	nádob	a	nebude	zneškodňovanie	realizovať	prostredníctvom	
verejnej	kanalizácie,	ktorej	účelom	je	odvádzanie	odpadových	vôd	a	ich	následne	
čistenie	na	čistiarni	odpadových	vôd	a	nie	zneškodňovanie	pevného	odpadu.
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1.2.2	Zákon,	ktorým	sa	mení	a	dopĺňa	zákon 

č.	79/2015	Z.z.	o	odpadoch	a	o	zmene	a	doplnení	niektorých	
zákonov

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

§ 105 Ministerstvo

(3)	Všeobecne	záväzný	právny	predpis,	ktorý	vydá	ministerstvo,	ustanoví
ad)	špecifikácie	označovania	podľa	§	75e.

§ 106 Inšpekcia
Inšpekcia

h)	kontroluje	dodržiavanie	povinností	uvedených	v	§	53a,	§	73a 75b,	§	75c,	§	75d,	§	
75e	a		§	135g.

§ 110 Slovenská obchodná inšpekcia

(1)	Slovenská	obchodná	inšpekcia	vo	veciach	štátnej	správy	odpadového	
hospodárstva
a)	je	orgánom	štátneho	dozoru	v	odpadovom	hospodárstve	(§	112)	na	účel	kontroly	
dodržiavania	povinností	vo	vzťahu	k	spotrebiteľovi	okrem	prvovýroby,	uvedených	
v	§	25	ods.	13,	§	34	ods.	1	písm.	a)	až	d),	§	43	ods.	1,	§	45	ods.	1	písm.	a)	až	d),	§	45	ods.	
2,	§	53,	§	53a,	§	54	ods.	1	písm.	a)	až	c)	a	ods.	5,	§	55,	56,	§	61	ods.	1	písm.	a)	až	c)	a	h),	
§	73a	a	§	135g	a	v	§	79	ods.	8,	§	79	ods.	10	písm.	a)	a	b),	§	79	ods.	21	písm.	d),	ak	ide	o	
zariadenia	obsahujúce	polychlórované	bifenyly,	ktoré	nie	sú	odpadom	podľa	tohto	
zákona	a	ktoré	sú	súčasťou	elektrizačnej	sústavy	alebo	odberného	elektrického	
zariadenia,143)

§	105	ods.	3	písm.	ad)
 
Špecifikácie k informovaniu konečného spotrebiteľa o prítomnosti plastov vo 
výrobku -	v	zmysle	smernice	harmonizované	špecifikácie	označení	plastových	
výrobkov	stanoví	Komisia.	Tieto	špecifikácie	budú	následne	upresnené	vo	
vykonávacom	predpise.

§	106	písm.	h)
 
Zmena	súvisí	so	zrušením	§	53a	a	§	73a	a	ich	nahradením	§	75c.

§ 111 Orgány štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva

(6)	Colný	úrad	a	Kriminálny	úrad	finančnej	správy	je	orgánom	štátneho	dozoru	(§	112)	
na	účel	kontroly	dodržiavania	povinností	uvedených	v	§	53a	a	73a §	75c,	ak	sa	táto	
kontrola	vykonáva	v	súvislosti	s	cezhraničným	pohybom	jednorazových	výrobkov	
z	plastu.	Ak	colný	úrad	alebo	Kriminálny	úrad	finančnej	správy	zistí	porušenie	
povinností	podľa	53a	a	73a §	75c,	bezodkladne	telefonicky	alebo	elektronicky	
informuje	ministerstvo	a	inšpekciu.

§ 117 Iné správne delikty

(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	§	6	ods.	13;	§	13;	§	16	ods.	5,	10;	§	19	ods.	1	písm.	f);	§	21	
ods.	2;	§	21	ods.	3	písm.	f),	g);	§	25	ods.	1,	7;	§	27	ods.	25;	§	28	ods.	9	písm.	e);	§	31a	ods.	
2,	6,	8;	§	33;	§	43;	§	53	ods.	3;	§	53a;	§	62	ods.	6;	§	73a; §	75b;	§	75c;	§	75d;	§	75e;	§	75f;	§	
75g;	§	76	ods.	4;	§	79	ods.	16,	24;	§	81	ods.	27;	§	84	ods.	3,	5;	§	88a	ods.	1	písm.	f;	§	135e	
ods.	1,	2,	3,	4;	§	135g.

§ 135g Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 3. júla 2021

Jednorazové	výrobky	z	plastu	uvedené	v	prílohe	č.	7a	časť	B	je	možné	distribuovať	
do	31.	decembra	2021.

§ 110 a § 111
 
Zmena	súvisí	so	zrušením	§	53a	a	§	73a	a	ich	nahradením	§	75c	a	doplnením	sankcií	za	
nové	povinnosti.

§ 117 ods. 6
 
Doplnenie	súvisí	s		presunom	pôvodných	ustanovení	§	53a	a	73a	do	§	75c	a	doplnením	
sankcií	za	nové	povinnosti.
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§	105	ods.	3	písm.	ad)
 
Prechodné ustanovenie -	príloha	č.	7a	sa	rozširuje	a	je	potrebné	špecifikovať,	že	
prechodné	ustanovenie	sa	týka	len	časti	B	prílohy	v	súlade	so	smernicou.

1.2.2	Zákon,	ktorým	sa	mení	a	dopĺňa	zákon 
č.	79/2015	Z.z.	o	odpadoch	a	o	zmene	a	doplnení	niektorých	

zákonov

Príloha č. 7a
k zákonu č. 79/2015 Z. z.

JEDNORAZOVÉ	VÝROBKY	Z	PLASTU,	KTORÉ	JE	ZAKÁZANÉ	UVÁDZAŤ
NA	TRH	SLOVENSKEJ	REPUBLIKY
Na	trh	Slovenskej	republiky	je	zakázané	uvádzať	tieto	jednorazové	výrobky	z	plastu:
1.	vatové	tyčinky	do	uší,	na	ktoré	sa	nevzťahuje	osobitný	predpis,162)

2.	príbory	(vidličky,	nože,	lyžice,	paličky	na	jedenie),
3.	taniere,
4.	slamky,	na	ktoré	sa	nevzťahuje	osobitný	predpis,162)

5.	miešadlá	na	nápoje,
6.	paličky	určené	na	pripevnenie	k	balónom	a	podopieranie	balónov	okrem	balónov	
na	priemyselné	alebo	iné	profesionálne	využitie	a	uplatnenie,	ktoré	sa	nedistribuujú	
spotrebiteľom,	ako	aj	mechanizmy	takých	paličiek,
7.	nádoby	na	potraviny	vyrobené	z	expandovaného	polystyrénu,	t.	j.	nádoby,	ako	sú	
škatule,	s	viečkom	alebo	bez	viečka,	ktoré	sa	používajú	na	potraviny,	ktoré	sú:
a)	určené	na	priamu	konzumáciu	buď	na	mieste	predaja,	alebo	na	inom	mieste,	ako	
je	miesto	predaja	(tzv.	take-away),
b)	spravidla	konzumované	priamo	z	tejto	nádoby,	a
c)	hotové	na	konzumáciu	bez	akejkoľvek	ďalšej	prípravy,	napríklad	varenia	alebo	
zohrievania,	vrátane	nádob	na	potraviny	určené	na	rýchle	občerstvenie	(tzv.	
fast-food)	alebo	na	akékoľvek	iné	jedlá	určené	na	priamu	konzumáciu	okrem	
nápojových	obalov,	tanierov	a	balení	a	vrecúšok	obsahujúcich	potraviny,
8.	nápojové	obaly	vyrobené	z	expandovaného	polystyrénu	vrátane	ich	uzáverov 
a	viečok,
9.	poháre	na	nápoje	vyrobené	z	expandovaného	polystyrénu	vrátane	ich	uzáverov 
a	viečok.

ČASŤ	A
Jednorazové	plastové	výrobky,	ktorých	spotreba	sa	má	znížiť
1.	Poháre	na	nápoje	vrátane	ich	uzáverov	a	viečok,
2.	nádoby	na	potraviny,	t.	j.	škatule	s	viečkom	alebo	bez	viečka,	ktoré	sa	používajú	
na	potraviny,
a)	určené	na	priamu	konzumáciu	buď	na	mieste	predaja,	alebo	na	inom	mieste,	
ako	je	miesto	predaja,
b)	spravidla	konzumované	priamo	z	tejto	nádoby	a
c)	hotové	na	konzumáciu	bez	akejkoľvek	ďalšej	prípravy,	napríklad	varenia	alebo	
zohrievania,
vrátane	nádob	na	potraviny	určené	na	rýchle	občerstvenie	alebo	na	akékoľvek	iné	
jedlá	určené	na	priamu	konzumáciu	okrem	nápojových	obalov,	tanierov	a	balení 
a	vrecúšok	obsahujúcich	potraviny.

ČASŤ	B
Na	trh	Slovenskej	republiky	je	zakázané	uvádzať	tieto	jednorazové	plastové	
výrobky
1.	Vatové	tyčinky	do	uší,	na	ktoré	sa	nevzťahuje	osobitný	predpis,162)

2.	príbory	(vidličky,	nože,	lyžice,	paličky	na	jedenie),
3.	taniere,
4.	slamky,	na	ktoré	sa	nevzťahuje	osobitný	predpis,162)

5.	miešadlá	na	nápoje,
6.	paličky	určené	na	pripevnenie	k	balónom	a	podopieranie	balónov	okrem	
balónov	na	priemyselné	alebo	iné	profesionálne	využitia	a	uplatnenia	
nedistribuovaných	spotrebiteľom,	ako	aj	mechanizmy	takýchto	paličiek,
7.	nádoby	na	potraviny	vyrobené	z	expandovaného	polystyrénu,	t.	j.	škatule 
s	viečkom	alebo	bez	viečka,	ktoré	sa	používajú	na	potraviny,
a)	určené	na	priamu	konzumáciu	buď	na	mieste	predaja,	alebo	na	inom	mieste,	
ako	je	miesto	predaja,
b)	spravidla	konzumované	priamo	z	tejto	nádoby	a
c)	hotové	na	konzumáciu	bez	akejkoľvek	ďalšej	prípravy,	napríklad	varenia	alebo	
zohrievania,
vrátane	nádob	na	potraviny	určené	na	rýchle	občerstvenie	alebo	na	akékoľvek	iné	
jedlá	určené	na	priamu	konzumáciu	okrem	nápojových	obalov,	tanierov	a	balení 
a	vrecúšok	obsahujúcich	potraviny,
8.	nápojové	obaly	vyrobené	z	expandovaného	polystyrénu	vrátane	ich	uzáverov 
a	viečok,
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9.	poháre	na	nápoje	vyrobené	z	expandovaného	polystyrénu	vrátane	ich	uzáverov	
a	viečok.

ČASŤ	C	
Jednorazové	plastové	výrobky,	ktoré	sa	môžu	uvádzať	na	trh	v	súlade 
s	požiadavkou	podľa	§	75d	ods.	1	zákona
Nápojové	obaly	s	objemom	najviac	tri	litre,	t.	j.	nádoby	na	tekutiny,	napríklad	
nápojové	fľaše	vrátane	ich	uzáverov	a	viečok	a	kompozitné	nápojové	obaly	vrátane	
ich	uzáverov	a	viečok	okrem
a)	sklenených	alebo	kovových	nápojových	obalov	s	plastovými	uzávermi 
a	viečkami,
b)	nápojových	obalov	určených	a	používaných	na	potraviny	na	osobitné	lekárske	
účely	v	tekutej	forme,	na	ktoré	sa	vzťahuje	osobitný	predpis.163)

ČASŤ	D
Jednorazové	plastové	výrobky,	ktoré	musia	spĺňať	požiadavku	na	označovanie	
podľa	§	75e	zákona
1.	Hygienické	vložky,	tampóny	a	tampónové	aplikátory,
2.	vlhčené	utierky,	t.	j.	vopred	vlhčené	utierky	na	osobné	použitie	a	použitie 
v	domácnosti,
3.	tabakové	výrobky	s	filtrami	a	filtre	uvádzané	na	trh	na	použitie	v	kombinácii 
s	tabakovými	výrobkami,
4.	poháre	na	nápoje.

ČASŤ	E	
I.	Jednorazové	plastové	výrobky,	na	ktoré	sa	vzťahuje	§	75f	ods.	1	a	4	zákona
1.	Nádoby	na	potraviny,	t.	j.	škatule	s	viečkom	alebo	bez	viečka,	ktoré	sa	používajú	
na	potraviny,
a)	určené	na	priamu	konzumáciu	buď	na	mieste	predaja,	alebo	na	inom	mieste,	
ako	je	miesto	predaja,
b)	spravidla	konzumované	priamo	z	tejto	nádoby	a
c)	hotové	na	konzumáciu	bez	akejkoľvek	ďalšej	prípravy,	napríklad	varenia	alebo	
zohrievania,
vrátane	nádob	na	potraviny	určené	na	rýchle	občerstvenie	alebo	na	akékoľvek	iné	
jedlá	určené	na	priamu	konzumáciu	okrem	nápojových	obalov,	tanierov	a	balení 
a	vrecúšok	obsahujúcich	potraviny,
2.	balenia	a	vrecúška	vyrobené	z	pružného	materiálu	obsahujúce	potraviny,	ktoré	

1.2.2	Zákon,	ktorým	sa	mení	a	dopĺňa	zákon 
č.	79/2015	Z.z.	o	odpadoch	a	o	zmene	a	doplnení	niektorých	

zákonov

sú	určené	na	priamu	konzumáciu	z	tohto	balenia,	alebo	vrecúška	bez	akejkoľvek	
ďalšej	prípravy,
3.	nápojové	obaly	s	objemom	najviac	tri	litre,	t.	j.	nádoby	na	tekutiny,	napríklad	
nápojové	fľaše	vrátane	ich	uzáverov	a	viečok	a	kompozitné	nápojové	obaly	vrátane	
ich	uzáverov	a	viečok,	okrem	sklenených	alebo	kovových	nápojových	obalov 
s	plastovými	uzávermi	a	viečkami,
4.	poháre	na	nápoje	vrátane	ich	uzáverov	a	viečok,
5.	ľahké	plastové	tašky.164)

II.	Jednorazové	plastové	výrobky,	na	ktoré	sa	vzťahuje	§	75f	ods.	1,	3	a	4	zákona
1.	Vlhčené	utierky,	t.	j.	vopred	vlhčené	utierky	na	osobné	použitie	a	použitie 
v	domácnosti,
2.	balóny	okrem	balónov,	ktoré	nie	sú	distribuované	spotrebiteľom	a	sú	určené	na	
priemyselné	alebo	iné	profesionálne	použitie	a	spotrebu.

III.	Iné	jednorazové	plastové	výrobky,	na	ktoré	sa	vzťahuje	§	75f	ods.	1	až	4	zákona
Tabakové	výrobky	s	filtrami	a	filtre	uvádzané	na	trh	na	použitie	v	kombinácii 
s	tabakovými	výrobkami.

ČASŤ	F
Jednorazové	plastové	výrobky,	ktoré	sa	môžu	uvádzať	na	trh	v	súlade 
s	požiadavkou	podľa	§	75d	ods.	4	zákona
Nápojové	fľaše	s	objemom	najviac	tri	litre	vrátane	ich	uzáverov	a	viečok	okrem
a)	sklenených	alebo	kovových	nápojových	fliaš	s	plastovými	uzávermi	a	viečkami,
b)	nápojových	fliaš	určených	a	používaných	na	potraviny	na	osobitné	lekárske	
účely	v	tekutej	forme	na	ktoré	sa	vzťahuje	osobitný	predpis.163)

ČASŤ	G
Jednorazové	plastové	výrobky,	na	ktoré	sa	vzťahuje	§	75g	zákona
1.	Nádoby	na	potraviny,	t.	j.	škatule	s	viečkom	alebo	bez	viečka,	ktoré	sa	používajú	
na	potraviny,
a)	určené	na	priamu	konzumáciu	buď	na	mieste	predaja,	alebo	na	inom	mieste,	
ako	je	miesto	predaja,
b)	spravidla	konzumované	priamo	z	tejto	nádoby	a
c)	hotové	na	konzumáciu	bez	akejkoľvek	ďalšej	prípravy,	napríklad	varenia	alebo	
zohrievania,
vrátane	nádob	na	potraviny	určené	na	rýchle	občerstvenie	alebo	na	akékoľvek	iné	
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jedlá	určené	na	priamu	konzumáciu	okrem	nápojových	obalov,	tanierov	a	balení 
a	vrecúšok	obsahujúcich	potraviny,
2.	balenia	a	vrecúška	vyrobené	z	pružného	materiálu	obsahujúce	potraviny,	ktoré	
sú	určené	na	priamu	konzumáciu	z	tohto	balenia,	alebo	vrecúška	bez	akejkoľvek	
ďalšej	prípravy,
3.	nápojové	obaly	s	objemom	najviac	tri	litre,	t.	j.	nádoby	na	tekutiny,	napríklad	
nápojové	fľaše	vrátane	ich	uzáverov	a	viečok	a	kompozitné	nápojové	obaly	vrátane	
ich	uzáverov	a	viečok	okrem	sklenené	alebo	kovové	nápojové	obaly	s	plastovými	
uzávermi	a	viečkami,
4.	poháre	na	nápoje	vrátane	ich	uzáverov	a	viečok,
5.	tabakové	výrobky	s	filtrami	a	filtre	uvádzané	na	trh	na	použitie	v	kombinácii 
s	tabakovými	výrobkami,
6.	vlhčené	utierky,	t.	j.	vopred	vlhčené	utierky	na	osobné	použitie	a	použitie 
v	domácnosti,
7.	balóny	okrem	balónov,	ktoré	nie	sú	distribuované	spotrebiteľom	a	sú	určené	na	
priemyselné	alebo	iné	profesionálne	použitie	a	spotrebu,
8.	ľahké	plastové	tašky,164)

9.	hygienické	vložky,	tampóny	a	tampónové	aplikátory.

1.2.3	Zákon,	ktorým	sa	mení	a	dopĺňa	zákon	č.	79/2015	Z.z. 
o	odpadoch	a	o	zmene	a	doplnení	niektorých	zákonov

Príloha	č.	7a
 
Rozšírenie prílohy č. 7 -	v	prílohe	sú	vymenované	jednorazové	plastové	výrobky,	
na	ktoré	sa	vzťahuje	ôsmy	oddiel	štvrtej	časti	zákona.	V	rámci	jednotlivých		častí	
sa	vymenovávajú	jednotlivé	jednorazové	plastové	výrobky,	na	ktoré	sa	vzťahujú	
určité	opatrenia	na	zaistenie	trvalého	zníženia	spotreby,	zákazu	uvádzania	na	trh,	
zvyšovanie	informovanosti,	a	iné.

1.2.3 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 
č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov

Účinný od: 28.12.2021 

Dôvod:
• riešenie	nevyhnutných	problémov	vyplývajúcich	z	aplikačnej	praxe

Predmet: 
• princíp	prednosti	materiálovej	recyklácie	pred	energetickým	

zhodnotením
• úprava	režimu	jednorazových	obalov	na	nápoje,	ktoré	nespĺňajú	

požiadavky	na	odber
• zasielanie	evidencie	údajov	do	ISOH

Národná	rada	Slovenskej	republiky	sa	uzniesla	na	tomto	zákone:

Čl.	II

Zákon	č.	79/2015	Z.	z.	o	odpadoch	a	o	zmene	a	doplnení	niektorých	zákonov	v	znení	
zákona	č.	91/2016	Z.	z.,	zákona	č.	313/2016	Z.	z.,	zákona	č.	90/2017	Z.	z.,	zákona	č.	
292/2017	Z.	z.,	zákona	č.	106/2018	Z.	z.,	zákona	č.	177/2018	Z.	z.,	zákona	č.	208/2018	Z.	
z.,	zákona	č.	312/2018	Z.	z.,	zákona	č.	302/2019	Z.	z,	zákona	č.	364/2019	Z.	z.,	zákona	č.	
460/2019	Z.	z.,	zákona	č.	74/2020	Z.	z.,	zákona	č.	218/2020	Z.	z.,	zákona	č.	285/2020	
Z.	z.,	zákona	č.	9/2021	Z.	z.,	zákona	č.	46/2021	Z.	z.,	zákona	č.	128/2021	Z.	z.,	zákona	
č.	216/2021	Z.	z.,	zákona	č.	372/2021	Z.	z.	a	zákona	č.	430/2021	Z.	z.	sa	mení	a	dopĺňa	
takto:
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§ 6 sa dopĺňa odsekom 13, ktorý znie:

§ 6 Hierarchia odpadového hospodárstva, ciele a záväzné limity odpadového 
hospodárstva

(13)	Zakazuje	sa	energetické	zhodnocovanie	odpadu	po	dotriedení,	ktorý	je	možné	
materiálovo	zhodnotiť;	to	sa	nevzťahuje	na	odpad,	ktorý	je	možné	energeticky	
zhodnotiť	z	dôvodu	podľa	§	81	ods.	27.

V § 81 ods. 1 sa písmeno b) dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:

§	81	Nakladanie	s	komunálnymi	odpadmi	a	drobnými	stavebnými	odpadmi

(1)	Za	nakladanie	s	komunálnym	odpadom	zodpovedá:
b)	ako	pôvodca	odpadu	fyzická	osoba	–	podnikateľ	a	právnická	osoba,	ak	ide	o
3.	oddelene	vyzbieraný	odpad	z	obalov	z	iných	zdrojov	a	oddelene	vyzbieraný	odpad	
z	neobalových	výrobkov	z	iných	zdrojov.,
4.	oddelene	vyzbieraný	odpad	z	jednorazových	obalov	na	nápoje,	ktoré	distribútor	
obalov	odmietol	z	dôvodu,	že	nespĺňajú	požiadavky	na	odber	podľa	osobitného	
predpisu.108aa)

108aa)	Zákon	č.	302/2019	Z.	z.	o	zálohovaní	jednorazových	obalov	na	nápoje	a	o	zmene	a	doplnení	niektorých	zákonov	v	znení	neskorších	

predpisov.

Šiesty oddiel

§ 103 Informačný systém odpadového hospodárstva

(7)	Povinné	osoby	zasielajú	evidenciu	údajov	podľa	tohto	zákona	priebežne,	
najmenej	raz	za	mesiac,	elektronicky v	súlade	s	vykonávacím	predpisom	[§	105	ods.	
3	písm.	ab)].

§ 117 Iné správne delikty

(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	§	6	ods.	13;	§	13;	§	16	ods.	5,	10;	§	19	ods.	1	písm.	f);	§	21	
ods.	2;	§	21	ods.	3	písm.	f);	g);	§	25	ods.	1,	7;	§	27	ods.	25;	§	28	ods.	9	písm.	e);	§	31a	ods.	
2,	6,	8;	§	33;	§	43;	§	53	ods.	3;	§	62	ods.	6;	§	75b;	§	75c;	§	75d;	§	75e;	§	75f;	§	75g;	§	76	ods.	
4;	§	79	ods.	16,	24;	§	81	ods.	27;	§	84	ods.	3,	5;	§	135e	ods.	1,	2,	3,	4;	§	135g.

§	6	ods.	13
 
Princíp prednosti materiálovej recyklácie pred energetickým zhodnotením - 
v	zákone	sa	vyslovene	upravuje	zákaz	energeticky	zhodnocovať	odpad,	ktorý	môže	
byť	zhodnotený	resp.	recyklovaný	v	dostupnom	zariadení	určenom		na	materiálové	
zhodnotenie.	Tento	princíp	prednosti	materiálovej	recyklácie	pred	energetickým	
zhodnotením	vyplýva	zo	samotnej	hierarchie	odpadového	hospodárstva,	v	praxi	však	
nie	je	rešpektovaný.	Ustanovenie	nadväzuje	na	vykonané	zmeny	v	§	59	ods.	4	písm.	d)	
a § 81 ods. 27.

§	81	ods.	1	písm.	b)	bod	4
 
Distribútor ako pôvodca odpadu z jednorazových obalov na nápoje -	je	potrebné	
legislatívne	upraviť	režim	odpadov,	ktoré	spotrebitelia	donesú	do	obchodných	
prevádzok	a	tieto	nebudú	schopné	odpady	prevziať	pre	jeden	z	dôvodov	uvedený	v	§	
3	ods.	2	zákona.	Pre	uvedené	odpady	platí,	že	distribútor	sa	stáva	vo	vzťahu	k	týmto	
odpadom	pôvodcom	odpadu.			Podrobnosti	k	zasielaniu	evidencie	budú	upravené	vo	
vykonávacom	predpise.

1.2.3	Zákon,	ktorým	sa	mení	a	dopĺňa	zákon	č.	79/2015	Z.z. 
o	odpadoch	a	o	zmene	a	doplnení	niektorých	zákonov

§	117	ods.	6	písm.	g)
 
Rozšírenie sankcií -	rozšírenie	súvisí	s	novými	ustanoveniami.
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1.2.4 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 
č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov

Účinný od: 01.01.2022 

Dôvod:
• novela	zákona	o	odpadoch	a	novela	zákona	o	zálohovaní	jednorazových	

obalov	na	nápoje

Predmet: 
• povinnosť	zberových	spoločností	vykonávajúcich	v	obci	triedený	zber	

odpadov	z	obalov	a	odpadov	z	neobalových	výrobkov	nahlasovať	raz	
ročne	ministerstvu	údaje	o	výkupných	cenách	zbieraných	materiálov

• povinnosti	výrobcu	zálohovaných	jednorazových	obalov
• plnenie	povinností	prostredníctvom	správcu	zálohového	systému
• upravené	niektoré	pojmy	v	zákone	o	odpadoch
• zmena	veľkosti	predajnej	plochy	zálohovaných	jednorazových	obalov

Národná	rada	Slovenskej	republiky	sa	uzniesla	na	tomto	zákone:

Čl.	I

Zákon	č.	79/2015	Z.	z.	o	odpadoch	a	o	zmene	a	doplnení	niektorých	zákonov	v	znení	
zákona	č.	91/2016	Z.	z.,	zákona	č.	313/2016	Z.	z.,	zákona	č.	90/2017	Z.	z.,	zákona	č.	
292/2017	Z.	z.,	zákona	č.	106/2018	Z.	z.,	zákona	č.	177/2018	Z.	z.,	zákona	č.	208/2018	Z.	
z.,	zákona	č.	312/2018	Z.	z.,	zákona	č.	302/2019	Z.	z,	zákona	č.	364/2019	Z.	z.,	zákona	č.	
460/2019	Z.	z.,	zákona	č.	74/2020	Z.	z.,	zákona	č.	218/2020	Z.	z.,	zákona	č.	285/2020	
Z.	z.,	zákona	č.	9/2021	Z.	z.,	zákona	č.	46/2021	Z.	z.,	zákona	č.	128/2021	Z.	z.	a	zákona	č.	
216/2021	Z.	z.	sa	mení	a	dopĺňa	takto:

1.2.4	Zákon,	ktorým	sa	mení	a	dopĺňa	zákon	č.	79/2015	Z.z. 
o	odpadoch	a	o	zmene	a	doplnení	niektorých	zákonov

§ 16 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:

§ 16 Zber odpadu a výkup odpadu

(12)	Ten,	kto	vykonáva	triedený	zber	komunálnych	odpadov	z	obalov 
a	komunálnych	odpadov	z	neobalových	výrobkov,	je	povinný
a)	zasielať	ministerstvu	a	príslušnej	organizácii	zodpovednosti	výrobcov	pre	obaly,	
s	ktorou	má	uzatvorenú	zmluvu	podľa	odseku	3,	údaje	za
1.	kalendárny	štvrťrok	najneskôr	do	konca	druhého	mesiaca	nasledujúceho	po	
uplynutí	kalendárneho	štvrťroka	v	súlade	s	vykonávacím	predpisom,
2.	kalendárny	rok	najneskôr	do	30.	júna	kalendárneho	roka	v	súlade	s	vykonávacím	
predpisom,
b)	zverejňovať	na	svojom	webovom	sídle	do	31.	augusta	a	do	28.	februára	
kalendárneho	roka	za	predchádzajúce	kalendárne	polroky	údaje	ustanovené	vo	
vykonávacom	predpise.

§ 27 sa dopĺňa odsekom 23 a 24, ktoré znejú:

ŠTVRTÁ ČASŤ
ROZŠÍRENÁ ZODPOVEDNOSŤ VÝROBCOV
Prvý oddiel
§ 27 Základné ustanovenia

(23)	Povinnosti	podľa	odseku	4	písm.	e),	f),	g),	h)	a	i),	ak	ide	o	zálohované	
jednorazové	obaly	na	nápoje,	plní	výrobca	zálohovaných	jednorazových	obalov	na	
nápoje,58a)	ktorý	uvádza	na	trh	v	Slovenskej	republike	nápoje	v	týchto	obaloch,	
prostredníctvom	správcu	zálohového	systému	jednorazových	obalov	na	nápoje.58b)

§ 16 ods. 12
 
Doplnenie oznamovacej povinnosti -	povinnosť	zberových	spoločností,	ktoré	
vykonávajú	v	obci	triedený	zber	odpadov	z	obalov	a	odpadov	z	neobalových	výrobkov	
nahlasovať	raz	ročne	ministerstvu	údaje	o	výkupných	cenách	zbieraných	materiálov.	
Zber	týchto	informácií	vychádza	výlučne	z	požiadavky	analytického	útvaru	
ministerstva	pri	tvorbe	analýz.
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(24)	Povinnosti	podľa	odseku	4	písm.	j),	k)	a	l),	ak	ide	o	zálohované	jednorazové	
obaly	na	nápoje	sa	nevzťahujú	na	výrobcu	jednorazových	obalov	na	nápoje,	ktorý	
uvádza	na	trh	v	Slovenskej	republike	nápoje	v	týchto	obaloch.

§ 28 Organizácia zodpovednosti výrobcov a zabezpečovanie plnenia 
vyhradených povinností

(4)	Organizácia	zodpovednosti	výrobcov	je	povinná
p)	zverejniť	údaje	zo	správy	podľa	odseku	9	v	rozsahu	podľa	odseku	10 
ustanovenom	vo	vykonávacom	predpise	a	svojom	webovom	sídle	každoročne	do	
31.	júla	kalendárneho	roka	za	predchádzajúci	rok,
z)	vypracovať	správu	podľa	odseku	9	písmen	c),	d),	f)	až	h) v	rozsahu	ustanovenom	
vykonávacím	predpisom	za	predchádzajúci	kalendárny	štvrťrok	a	zverejniť	ju	
na	svojom	webovom	sídle	do	konca	mesiaca	nasledujúceho troch	mesiacov	po	
uplynutí	kalendárneho	štvrťroka,	ak	ide	o	organizáciu	zodpovednosti	výrobcov	pre	
obaly,

(9)	Organizácia	zodpovednosti	výrobcov	je	povinná	doručiť	ministerstvu	podľa	
odseku	4 písm.	n) v	ustanovenom	rozsahu	Správu	o	činnosti	organizácie	
zodpovednosti	výrobcov	za	predchádzajúci	kalendárny	rok.,	ktorá	obsahuje	najmä
a)	údaje	o	množstve	vyhradeného	prúdu	odpadu,	pre	ktorý	zabezpečila	zber,	
prepravu,	prípravu	na	opätovné	použitie,	zhodnotenie,	recykláciu,	spracovanie 
a	zneškodnenie	s	rozlíšením	na	jednotlivé	druhy	odpadov,
b)	identifikáciu	osôb,	prostredníctvom	ktorých	zabezpečila	činnosti	uvedené 
v	písmene	a)	s	konkrétnym	uvedením	druhu	a	množstva	odpadu	pri	jednotlivej	
osobe;	uvedené	sa	vzťahuje	aj	na	identifikáciu	osôb	pôsobiacich	mimo	územia	
Slovenskej	republiky,	ak	si	prostredníctvom	nich	zabezpečila	plnenie	uvedených	
činností,

§	27	ods.	23	a	24
 
Povinnosti výrobcu zálohovaných jednorazových obalov -	vymenúvajú	sa	
povinností	výrobcu	zálohovaných	jednorazových	obalov	na	nápoje,	ktoré	vykonáva	
prostredníctvom	správcu	zálohového	systému	a	zároveň	povinnosti,	ktoré	sa	na	
výrobcu	jednorazových	obalov	na	nápoje	nevzťahujú.

1.2.4	Zákon,	ktorým	sa	mení	a	dopĺňa	zákon	č.	79/2015	Z.z. 
o	odpadoch	a	o	zmene	a	doplnení	niektorých	zákonov

c)	informácie	o	spôsobe	zabezpečenia	zberu,	zhodnotenia,	recyklácie,	spracovania 
a	zneškodnenia	vyhradeného	prúdu	odpadu,
d)	informácie	o	splnení	cieľov	a	záväzných	limitov	uvedených	v	prílohe	č.	3	a	o	
presahujúcom	množstve,
e)	informácie	o	množstve	vyhradených	výrobkov	uvedených	na	trh	ňou	
zastúpenými	výrobcami;	ak	ide	o	obaly,	aj	údaje	o	množstve	obalov,	ktoré	po	ich	
spotrebe	nebudú	súčasťou	oddelene	zbieraných	zložiek	komunálnych	odpadov,	
ktoré	uviedli	na	trh	všetci	ňou	zastúpení	výrobcovia,
f)	informácie	o	spôsobe	financovania	systému	združeného	nakladania 
s	vyhradeným	prúdom	odpadu	a	nákladoch	na	činnosti	vykonávané	v	systéme	
združeného	nakladania	s	vyhradeným	prúdom	odpadu;	ak	ide	o	organizáciu	
zodpovednosti	výrobcov	pre	obaly,	Správa	o	činnosti	organizácie	zodpovednosti	
výrobcov	obsahuje	tieto	informácie	s	rozlíšením	nákladov	na	zber	jednotlivých	
odpadových	materiálov	a	nákladov	na	výkup	jednotlivých	odpadových	materiálov,
g)	informácie	o	návrhu	na	rozdelenie	zisku	alebo	vyrovnaní	straty,
h)	výšku	finančných	prostriedkov	vynaložených	na	propagačné	a	vzdelávacie	
aktivity	a	stručný	popis	týchto	aktivít,
i)	zoznam	miest	a	zariadení,	prostredníctvom	ktorých	zabezpečuje	zber	
vyhradeného	prúdu	odpadu,
j)	informácie	o	svojich	vlastníckych	pomeroch,
k)	informácie	o	postupe	výberu	osôb	podľa	písmena	b).

(10)	Organizácia	zodpovednosti	výrobcov	zverejní	správu	podľa	odseku	9	v	rozsahu	
písm.	c),	d),	f)	až	h),	j)	a	k) v	ustanovenom	rozsahu.	Týmto	nie	sú	dotknuté	osobitné	
predpisy	o	ochrane	osobných	údajov.59)

§	28	ods.	4,	9	a	10
 
Upravuje	sa,	že	povinnosti	OZV	sú	ustanovené	vo	vykonávacom	predpise.
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Štvrtý oddiel
Obaly a odpady z obalov
§ 52 Základné ustanovenie

(9)	Zálohovaným	obalom	je	na	účely	tohto	zákona	obal	tovaru,	pri	ktorého	predaji	
sa	okrem	ceny	za	tovar	účtuje	osobitná	peňažná	čiastka	viazaná	na	obal	tovaru	
(ďalej	len	„záloh“),	ktorej	účelom	je	zabezpečiť	vrátenie	použitého	obalu.	Zálohujú	sa	
opakovane	použiteľné	obaly	na	nápoje.
a)	opakovane	použiteľné	obaly	na	nápoje,
b)	obaly	na	nápoje,	ktoré	nie	sú	opakovane	použiteľné	a	ktoré	sú	z	hľadiska	
ich	množstva	a	vlastností	alebo	množstva	a	zloženia	nebezpečné	pre	životné	
prostredie.

(10)	Zálohovaním	obalu	je	na	účely	tohto	zákona	činnosť	pri	predaji	tovaru	v	
zálohovanom	obale,	ktorou	je	naúčtovanie	zálohu	osobe	uhrádzajúcej	cenu	tovaru	
a	činnosť	pri	vrátení	zálohovaného	obalu	spočívajúca	vo	vydaní	tohto	zálohu	osobe,	
ktorá	zabezpečuje	vrátenie	použitého	obalu;	za	vrátenie	zálohu	sa	považuje	aj	jeho	
započítanie	na	účely	vysporiadania	inej	peňažnej	pohľadávky.

§ 54 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

§ 54 Povinnosti výrobcu obalov

(7)	Povinnosti	podľa	odseku	1	písm.	d)	a	f),	ak	ide	o	zálohované	jednorazové	obaly	
na	nápoje,	plní	výrobca	zálohovaných	jednorazových	obalov	na	nápoje,	ktorý	
uvádza	na	trh	v	Slovenskej	republike	nápoje	v	týchto	obaloch,	prostredníctvom	
správcu	zálohového	systému	jednorazových	obalov	na	nápoje.

§ 56 Povinnosti distribútora obalov

(7)	Distribútor	obalov,	ktorý	distribuuje	nápoje	v	iných	ako	opakovane	použiteľných	
obaloch	predajom	spotrebiteľovi,	je	povinný	v	mieste	ich	predaja	distribuovať	
nápoje	rovnakého	druhu	aj	v	opakovane	použiteľných	obaloch,	ak	sa	také	nápoje	
v	nich	na	trh	v	Slovenskej	republike	uvádzajú.	Táto	povinnosť	sa	nevzťahuje	na	
distribútora	obalov,	ktorý	distribuuje	tieto	nápoje	na	predajnej	ploche	menšej	ako	
200 100	m2.

Príloha č. 3 časť III sa dopĺňa deviatym bodom, ktorý znie:

9.	ak	ide	o	OZV	pre	obaly,	mieru	recyklácie	odpadov	z	plastových	obalov,	najmenej	
vo	výške
rok	2022	......	40	%,
rok	2024	......	34	%,
rok	2025	......	35	%,
rok	2027	......	36	%,
rok	2030	......	42	%,

mieru	recyklácie	kovových	obalov,	najmenej	vo	výške
rok	2022	až	2024	......	51%,

mieru	recyklácie	hliníkových	obalov,	najmenej	vo	výške
rok	2025	......	11	%,
rok	2030	......	31	%.

1.2.4	Zákon,	ktorým	sa	mení	a	dopĺňa	zákon	č.	79/2015	Z.z. 
o	odpadoch	a	o	zmene	a	doplnení	niektorých	zákonov

§	54	ods.	7
 
Povinnosti výrobcu zálohovaných jednorazových obalov na nápoje -	zber,	prepravu,	
zhodnocovanie	a	recykláciu	odpadov	pochádzajúcich	z	obalov,	ktoré	uviedol	na	trh	
alebo	distribuoval,	a	to	v	plnom	rozsahu,	najmenej	vo	výške	miery	zhodnocovania	
a	recyklácie	ustanovených	v	prílohe	č.	3	a	informovanie	spotrebiteľov	o	spôsobe	
zabezpečenia	zberu	odpadov	z	obalov,	plní	výrobca	zálohovaných	jednorazových	
obalov	na	nápoje	prostredníctvom	správcu.

§	56	ods.	7
 
Zmena veľkosti predajnej plochy -	povinnosť	distribuovať	nápoje	rovnakého	druhu	
aj	v	opakovane	použiteľných	obaloch,	ak	sa	také	nápoje	v	nich	na	trh	v	SR	uvádzajú,	
vychádza	z	opatrenia	O.31	Programu	predchádzania	vzniku	odpadu	SR	na	roky	
2019	–	2025.	Znížením	veľkosti	predajnej	plochy	by	mala	byť	uvedená	povinnosť	pre	
distribútora	obalov	aplikovaná	na	menšie	predajné	plochy	ako	100	m2,	a	tým	by	sa	
rozšíril	počet	obchodov,	kde	je	možné	zakúpiť	si	nápoje	v	opakovane	použiteľných	
obaloch.
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Príloh	č.	3
 
Úprava miery recyklácie odpadov z plastových obalov -	z	dôvodu	zavedenia	
zálohového	systému	pre	jednorazové	nápojové	obaly	z	plastu	od	roku	2022	je	potrebné	
upraviť	aj	výšku	miery	recyklácie	odpadov	z	plastových	obalov,	nachádzajúcich	sa	
v	triedenom	zbere	komunálneho	odpadu.	Nová	miera	recyklácie	na	jednotlivé	roky	
sa	vzťahuje	na	organizácie	zodpovednosti	výrobcov	pre	obaly,	ktoré	zabezpečujú	
plnenie	vyhradených	povinností	za	svojich	zmluvných	výrobcov	obalov.	Táto	miera	
recyklácie	sa	však	vzťahuje	iba	na	odpady	z	obalov,	nachádzajúce	sa	v	komunálnom	
odpade,	a	to	z	dôvodu	vylúčenia	plastových	nápojových	obalov,	ktoré	budú	podliehať	
zálohovaniu.

Príloha č. 8a sa dopĺňa

Prípustná	miera	znečistenia	oddelene	zbieranej	zložky	komunálneho	odpadu	v	
zbernej	nádobe	podľa	§	59	ods.	9	je

Rok Prípustná	miera	znečistenia

2019 do	45	%	vrátane

2020 do	40	%	vrátane

2021 do	35	%	vrátane

2022 do	30	%	vrátane

2023 do	25	%	vrátane

2024	a	nasledujúce	roky do	20	%	vrátane

Príloha	č.	8a
 
Dopĺňa	sa	výška prípustnej miery znečistenia oddelene zbieranej zložky 
komunálneho odpadu v	zbernej	nádobe	za	roky	2022	a	nasledujúce.

1.2.5 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 
č. 302/2019 Z.z. o zálohovaní jednorazových 
obalov na nápoje a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov

Účinný od: 1.12.2021 

Dôvod:
• novela	zákona	o	odpadoch

Predmet: 
• presun	povinnosti	nahlasovať	obsah	recyklovaného	plastu	v	plastových	

fľašiach		ministerstvu	z	výrobcov	na	správcu	zálohového	systému
• doplnenie	sankcie	za	nesplnenie	povinnosti	správcu

Národná	rada	Slovenskej	republiky	sa	uzniesla	na	tomto	zákone:

Čl. II

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.,	zákona	č.	285/2020	Z.	z.	
a	zákona	č.	372/2021	Z.	z.	sa	mení	a	dopĺňa	takto:

V § 7 sa odsek 1 dopĺňa písmenom v), ktoré znie:

§ 7

(1)	Správca	je	povinný
u)	zdržať	sa	konania	v	prospech	vlastníka	alebo	v	prospech	prevádzkovateľa	
zariadenia	na	zber,	zhodnocovanie,	recykláciu,	spracovanie	alebo	zneškodňovanie	
odpadov	z	jednorazových	obalov	na	nápoje,	ktoré	sú	predmetom	tohto	zákona,	

1.2.5	Zákon,	ktorým	sa	mení	a	dopĺňa	zákon	č.	302/2019	Z.z. 
o	zálohovaní	jednorazových	obalov	na	nápoje	a	o	zmene 

a	doplnení	niektorých	zákonov
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ku	ktorému	má	akýkoľvek	priamy	podiel	alebo	nepriamy	podiel	na	vlastníckych,	
rozhodovacích	alebo	hlasovacích	právach,	bez	ohľadu	na	to,	či	vlastník	alebo	
prevádzkovateľ	takého	zariadenia	pôsobí	na	území	Slovenskej	republiky	alebo 
v	inom	členskom	štáte	Európskej	únie.,
v)	podáva	ministerstvu	správu	o	obsahu	recyklovaných	plastov	vo	výrobkoch 
v	súlade	s	povinnosťami	výrobcu	obalov	podľa	osobitného	predpisu11a)	najneskôr	
do	30.	apríla	za	predchádzajúci	kalendárny	rok.

11a)	§	75d	ods.	4	a	5	zákona	č.	79/2015	Z.	z.	o	odpadoch	a	o	zmene	a	doplnení	niektorých	zákonov	v	znení	neskorších	predpisov

§ 13 Správne delikty

Správneho	deliktu	sa	dopustí	právnická	osoba	a	fyzická	osoba	–	podnikateľ,	ak
i)	poruší	povinnosť	podľa	§	7	ods.	1	písm.	b),	d),	e),	h)	až	j),	p)	až	s), a	u)	a	v),

§	7	ods.	1	písm.	v)	
 
Nahlasovaniu obsahu recyklovaného plastu správcom systému - cieľom	je	uľahčiť	
výrobcom	zálohovaných	jednorazových	obalov	na	nápoje	plnenie	povinnosti	
vo	vzťahu	k	nahlasovaniu	obsahu	recyklovaného	plastu	v	plastových	fľašiach		
ministerstvu	podľa	§	75d	ods.	4.	Od	1.	januára	2025	bude	povinnosť	podávania	správy	
ministerstvu	vykonávať	správca	zálohového	systému	jednorazových	obalov	na	nápoje.

§	13	písm.	i)
 
Doplnenie sankcie za nesplnenie povinnosti správcu. 

1.2.6 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon  
č. 302/2019 Z.z. o zálohovaní jednorazových 
obalov na nápoje a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov

Účinný od: 28.12.2021 

Dôvod:
• plán	legislatívnych	úloh	vlády	Slovenskej	republik

Predmet: 
• legislatívna	úprava	spolupráce	MŽP	SR	a	správcu	zálohového	systému	

spojená	so	zabezpečením	fungovania	zálohového	systému
• dolaďujú	sa	aj	niektoré	legislatívne	nastavenia	zálohového	systému,	ktoré	

je	potrebné	zosúladiť	s	funkcionalitami	zálohového	systému

Národná	rada	Slovenskej	republiky	sa	uzniesla	na	tomto	zákone:

Čl. I

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.,	zákona	č.	285/2020 
Z.	z.,	zákona	č.	372/2021	Z.	z.	a	zákona	č.	430/2021	Z.	z.	sa	mení	a	dopĺňa	takto:

§ 5 Povinnosti distribútora obalov

(4)	Na	vykonávanie	odberu	odpadu	zo	zálohovaných	jednorazových	obalov	
na	nápoje	distribútorom	obalov	sa	nevyžaduje	súhlas	alebo	registrácia	podľa	
osobitného	predpisu.8)

1.2.6	Zákon,	ktorým	sa	mení	a	dopĺňa	zákon	č.	302/2019	Z.z. 
o	zálohovaní	jednorazových	obalov	na	nápoje	a	o	zmene 

a	doplnení	niektorých	zákonov
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§ 6 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:

§ 6 Správca

(11)	Zmeny	zakladajúcich	dokumentov	ministerstvo	životného	prostredia	môže	
odporučiť	alebo	nariadiť	aj	postupom	podľa	§	7	ods.	3	a	4.

V § 7 sa odsek 1 dopĺňa písmenami w) a x), ktoré znejú:

§ 7

(1)	Správca	je	povinný
v)	podáva	ministerstvu	správu	o	obsahu	recyklovaných	plastov	vo	výrobkoch	v	
súlade	s	povinnosťami	výrobcu	obalov	podľa	osobitného	predpisu11a)	najneskôr	do	
30.	apríla	za	predchádzajúci	kalendárny	rok.,
w)	doručiť	ministerstvu	životného	prostredia	dvakrát	ročne,	najneskôr	do	
31.	januára	príslušného	roka	a	najneskôr	do	31.	júla	príslušného	roka,	za	
predchádzajúce	kalendárne	polroky	správu	o	činnosti,	ktorá	obsahuje	prehľad 
o	stave	zálohového	systému,	údaje	o	stave	plnenia	cieľov	návratnosti	
ustanovených	v	prílohe	č.	1	a	definovanie	potenciálnych	problémov	pri	plnení	
cieľov,
x)	zverejňovať	raz	mesačne	a	v	ustanovenom	rozsahu	výkaz	všetkých	platieb	
spojených	s	výkonom	svojej	činností	podľa	tohto	zákona.

§	5	ods.	4	
 
Povinnosť odberu odpadu zo zálohovaných jednorazových obalov na nápoje bez 
registrácie - precizuje	sa	text	ustanovenia,	v	ktorom	sa	dopĺňa,	že	na	odber	odpadu	
zo	zálohovaných	jednorazových	obalov		na	nápoje	sa	nevyžaduje	okrem	súhlasu,		
ani	registrácia	podľa	§	98		zákona	o	odpadoch.	Obdobne	ako	je	upravené	v	zákone	
o	odpadoch	napr.	vo	vzťahu		k	spätnému	odberu	elektroodpadu	a	použitých	batérií	
a	akumulátorov,	nie	je	odber	zálohovaných	jednorazových	obalov	na	nápoje	u	
distribútora	považovaný	za	zhromažďovanie	odpadu	alebo	za	nakladanie	s	odpadom.	
Na	tieto	činnosti	sa	nevyžaduje	žiaden	súhlas	ani	registrácia,	distribútor	obalov	nie	je	
držiteľom	odpadov	a	plní	výlučne	povinnosti	podľa	§	5	zákona	o	zálohovaní.

§	5a
 
Zákaz	uvádzať	na	trh	neregistrované	obaly	-	v	nadväznosti	na	povinnosť	registrácie	
výrobcov	obalov	u	správcu	je	doplnený	zákaz	neregistrované	obaly	uvádzať	na	trh 
a	v	súvislosti	s	preukázaním	registrácie,	ani	distribútor	nemôže	takéto	obaly	
distribuovať.

§ 6 ods. 11
 
Zmeny zakladajúcich dokumentov správcu - doplnenie	ďalších	možností	zmeny	
zakladajúcich	dokumentov	v	nadväznosti	na	doplnení	§	7	ods.	3	a	4.

1.2.6	Zákon,	ktorým	sa	mení	a	dopĺňa	zákon	č.	302/2019	Z.z. 
o	zálohovaní	jednorazových	obalov	na	nápoje	a	o	zmene 

a	doplnení	niektorých	zákonov

(6)	Distribútor	obalov,	ktorý	vykonáva	predaj	nápojov	v	zálohovaných	
jednorazových	obaloch	na	nápoje,	je	povinný	požiadať	výrobcu	obalov,	od	ktorých	
tieto	obaly	pochádzajú,	o	preukázanie	splnenia	povinnosti	registrácie	príslušného	
obalu	u	správcu	podľa	§	4	ods.	1	písm.	e).	Ak	výrobca	obalov	túto	povinnosť	splnenú	
nemá,	je	distribútor	obalov	povinný	bezodkladne	nahlásiť	uvedenú	skutočnosť

Za § 5 sa vkladá § 5a, ktorý znie:

§ 5a

Zakazuje	sa	uvádzať	na	trh	a	distribuovať	nápoje	v	zálohovaných	jednorazových	
obaloch,	ktoré	nie	sú	registrované	u	správcu.

§	5	ods.	6
 
Registrácia obalov u správcu - okrem	povinnosti	registrácie	výrobcov	obalov	ako	
takých		podľa	zákona	o	odpadoch	má	výrobca	zálohovaných	jednorazových	obalov	na	
nápoje	aj	povinnosť	registrovať	každý	obal	u	správcu.	V	záujme	predísť	cieleným	alebo	
náhodným	prienikom	neregistrovaných	obalov	na	trh	a	do	distribučných	reťazcov	
zavádza	sa	povinnosť	pre	distribútorov	obalov	overiť	si	splnenie	povinnosti	registrácie	
u	výrobcu	obalov,	ktorý	je	jeho	dodávateľom.	Spôsob	overenia	je	možný	v	preukázaní	
registrácie	samotným	výrobcom	a	taktiež	u	správcu.	Bez	preukázania	registrácie	nie	
je	možné	obaly	distribuovať.
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§	7	ods.	1	písm.	w)	a	x)
 
Nové povinnosti správcu - keďže	ministerstvo	plní	vo	vzťahu	k	správcovi	zálohového	
systému	okrem	iných	funkcií	aj	úlohy	pri	schvaľovaní	a	zmene	zakladajúcich	
dokumentov	je	nevyhnutné,	aby	bolo	aj	pravidelne	informované	o	činnosti	správcu	
smerom	k	fungovaniu	zálohového	systému.	Na	tento	účel	ukladá	zákon	správcovi	
zálohového	systému	povinnosť	posielať	ministerstvu	v	polročných	intervaloch	správu	
o	činnosti.
Dopĺňa	sa	aj	kontrolný	mechanizmus	v	podobe	povinnosti	správcu	zálohového	
systému	zabezpečiť	zverejňovanie	výkazu	platieb	v	rozsahu	ustanovenom	
ministerstvom.	Pod	pojmom	platby	sa	rozumie	všetky	prijaté	platby	a	odoslané	
úhrady	správcu	spojené	s	fungovaním	zálohového	systému.	Správca	zálohového	
systému	je	nezisková	organizácia	poskytujúca	všeobecne	prospešné	služby.

§ 7 sa dopĺňa odsekmi 3 až 6, ktoré znejú:

(3)	Ministerstvo	životného	prostredia	uskutočňuje	k	správe	o	činnosti	doručenej	
podľa	odseku	1	písm.	w)	a	§	16a	verejné	ústne	prerokovanie	v	rozsahu,	ktorý	
nie	je	obchodným	tajomstvom	správcu.	Ministerstvo	životného	prostredia	
následne	odporúča	zmenu	nastavenia	zálohového	systému,	ak	je	takáto	zmena	
odôvodnená,	aby	bolo	dosiahnuté	a	trvalo	udržateľné	plnenie	účelu	zálohového	
systému.	Zmenu	nastavenia	zálohového	systému	odporúča	ministerstvo	životného	
prostredia	aj	na	podklade	zistení	vykonaného	štátneho	dozoru	alebo,	ak	je	takáto	
zmena	nevyhnutná,	aj	z	dôvodu	zmeny	súvisiacich	všeobecne	záväzných	právnych	
predpisov.

(4)	Ak	na	základe	správy	o	činnosti	doručenej	podľa	odseku	1	písm.	w)	a	§	16a	
alebo	na	podklade	zistení	vykonaného	štátneho	dozoru	alebo,	ak	je	takáto	
zmena	nevyhnutná,	aj	z	dôvodu	zmeny	súvisiacich	všeobecne	záväzných	
právnych	predpisov,	nie	je	postačujúce	zmenu	nastavenia	zálohového	systému	
iba	odporučiť,	ministerstvo	životného	prostredia	vykoná	zmeny	v	zakladajúcich	
dokumentoch	správcu.

(5)	Správca	môže	nakladať	s	príjmami,	ktoré	nadobudol	z	nevyplatených	záloh,	
najviac	do	výšky	50	percent	za	predchádzajúci	kalendárny	rok.	Toto	obmedzenie	
sa	netýka	použitia	príjmov	určených	na	financovanie	prevádzkových	potrieb	
zálohového	systému	a	financovanie	jeho	dlhovej	služby.

1.2.6	Zákon,	ktorým	sa	mení	a	dopĺňa	zákon	č.	302/2019	Z.z. 
o	zálohovaní	jednorazových	obalov	na	nápoje	a	o	zmene 

a	doplnení	niektorých	zákonov

(6)	Správca	môže	nakladať	s	príjmami	nad	rozsah	uvedený	v	odseku	5	len	na	
základe	súhlasu	ministerstva	životného	prostredia	s	predloženým	návrhom	
správcu.	Ministerstvo	životného	prostredia	pri	jeho	udelení	zohľadňuje	plnenie	
účelu	zálohového	systému	s	prihliadnutím	na	trvalú	udržateľnosť	a	financovanie	
zálohového	systému	a	zabezpečí,	aby	sa	tieto	nevyplatené	zálohy	nepoužili	na	
úhradu	sankcií	za	prípadné	neplnenie	cieľov	návratnosti,	neznižovali	účinok	sankcií	
a	výrobcovia	sa	nezbavovali	svojej	zodpovednosti	za	financovanie	systému.

V § 9 sa odsek 2 dopĺňa písmenami d) až i), ktoré znejú:

§ 9 Ministerstvo životného prostredia

(2)	Ministerstvo	životného	prostredia

§	7	ods.	3	až	6)
 
Zmeny v zakladajúcich dokumentoch a nakladanie správcu s príjmami - 
ministerstvo	k	správe,	ktorú	predkladá	správca	podľa	§	7	od.	1	písm.	v)	uskutočňuje	
verejné	ústne		prerokovanie	a	na	podklade	neho	uskutočňuje	prípadné	zmeny 
v	zakladajúcich	dokumentoch,	ak	sú	tieto	zmeny	odôvodnené.	Zmeny	v	zakladajúcich	
dokumentoch	môžu	mať	odporúčací	charakter	alebo	v	prípade	vážnejšej	potreby	
môžu	byť	nariadené.	Suma	záloh,	ktoré	správca	vyberie,	a	ktoré	nie	sú	vyplatené	
spotrebiteľovi,	sa	stávajú	príjmom	správcu	(štandardný	zdroj	príjmu	v	zálohových	
systémoch).	V	prvých	rokoch	fungovania	predstavuje	tento	príjem	významnú	
položku	v	portfóliu		príjmov	správcu.	Aby	sa	správca	počas	celého	svojho	fungovania	
nefokusoval	na	tento	príjem,	ktorý	pochádza	od	spotrebiteľa	a	aby	bol	vždy	priebežne	
zohľadnený	princíp	„znečisťovateľ	platí“,	ministerstvo	navrhuje	reguláciu	použitia	
tohto	príjmu	viazaním	na	súhlas	ministerstva.	Súhlas	ministerstva	je	nástrojom	
kontroly	financovania	správcu	na	účely	efektívneho	využitia	tohto	príjmu,	ktorý	
nepochádza	od	výrobcu	ale	od	spotrebiteľov.	Z	tohto	pohľadu		nemôže	byť	legitímne		
použiť	ho	na	úhradu	sankcií,	ak	správca	poruší	ustanovenia	zákona.	Navrhuje	
sa,	že	správca	môže	štandardne	voľne	nakladať	najviac	s	50	percentami	sumy	
nevyplatených	záloh,	pričom	bez	súhlasu	ministerstva	môže	nad	rámec	týchto	
50	percent	použiť	finančné	prostriedky	z	nevyplatených	záloh	aj	na	financovanie	
prevádzkových	potrieb	zálohového	systému,	a	na	financovanie	jeho	dlhovej	služby.	
Zvyšné	prostriedky	z	príjmu	z	nevyplatených	záloh	je	možné	použiť	so	súhlasom	
ministerstva	životného	prostredia		na	plnenie	účelu	zálohového	systému.
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c)	vedie	evidenciu	údajov	ohlásených	podľa	tohto	zákona.,
d)	vymenúva	do	dozornej	rady	správcu	troch	zástupcov	v	súlade	s	kritériami	
ustanovenými	v	štatúte	správcu	(ďalej	len	„člen	dozornej	rady“),
e)	preskúmava	ročnú	účtovnú	závierku	a	správu	o	činnosti	správcu	a	predkladá	
svoje	vyjadrenie	správnej	rade	správcu	prostredníctvom	člena	dozornej	rady,
f)	kontroluje	vedenie	účtovníctva	správcu	prostredníctvom	člena	dozornej	rady,
g)	upozorňuje	správnu	radu	správcu	na	nedostatky	zistené	v	dokumentoch	
uvedených	v	písmenách	e)	a	f),
h)	udeľuje	správcovi	súhlas	s	použitím	príjmov	podľa	§	7	ods.	6,
i)	podieľa	sa	na	propagačných	aktivitách	správcu	a	informuje	verejnosť	o	otázkach	
súvisiacich	so	zálohovým	systémom	v	súčinnosti	so	správcom.

V § 9 sa odsek 3 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

(3)	Všeobecne	záväzný	právny	predpis,	ktorý	vydá	ministerstvo	životného	
prostredia,	ustanoví	podrobnosti	o
c)	evidenčnej	povinnosti	a	ohlasovacej	povinnosti.,
d)	vykazovaní	platieb	správcu	spojených	s	výkonom	činností	podľa	tohto	zákona.

§ 13 Správne delikty

Správneho	deliktu	sa	dopustí	právnická	osoba	a	fyzická	osoba	–	podnikateľ,	ak
e)	poruší	povinnosť	podľa	§	5	ods.	1	písm.	a),	e)	až	h)	a	ods.	6,	§	7	ods.	1	písm.	w),	§	16a,

k)	poruší	povinnosť	podľa	§	5a,	§	7	ods.	1	písm.	x),	§	7	ods.	5	a	6	a	§	16.

§ 14 Ukladanie pokút

(4)	Za	správny	delikt	podľa	§	13	písm.	h)	príslušný	orgán	štátneho	dozoru	uloží	
pokutu	vo	výške	vypočítanej	ako	násobok	hmotnosti	zálohovaných	jednorazových	
obalov	na	nápoje	vyjadrenej	v	tonách,	ktorá	zodpovedá	nesplnenému	zostatku	cieľa	
návratnosti	ustanoveného	v	prílohe	č.	1	pre	daný	kalendárny	rok,	a	sumy	4 000  
6 000	eur.

Za § 16 sa vkladá § 16a, ktorý vrátane nadpisu znie:

§ 16a Prechodné ustanovenie k úpravám účinným dňom vyhlásenia

1.2.6	Zákon,	ktorým	sa	mení	a	dopĺňa	zákon	č.	302/2019	Z.z. 
o	zálohovaní	jednorazových	obalov	na	nápoje	a	o	zmene 

a	doplnení	niektorých	zákonov

§	9	ods.	2	písm.	d)	až	i)
 
Kontrolné  právomocí ministerstva voči správcovi - v	procese	výberu	správcu 
a	schvaľovania	zakladajúcich	dokumentov	sa	rozšírili	kontrolné		právomocí	MŽP	
SR	a	zakotvili	sa	v	zakladajúcich	dokumentoch	správcu.	Keďže	tieto	dokumenty	sú	
záväzné	pre	správcu	a	zároveň	sa	v	nich	ukladajú	niektoré	povinnosti	aj	ministerstvu,	
pristúpilo	ministerstvo	k	ich	úprave	v	zákone.	Jednou	z	kľúčových	právomocí	
ministerstva	je	menovanie	troch	zástupcov	štátu	do	dozornej	rady	správcu.	Keďže	
správca	je	oprávnený	vykonávať	svoju	činnosť	už	od	26.	februára	2021,	vyplýva	mu	to	
aj	zo	zakladajúcich	dokumentov.	Príslušný	člen	dozornej	rady	sa	podieľa	na	kontrole	
účtovníctva	správcu	a	komunikuje	s	ministerstvom.		Ministerstvo	sa	taktiež	zaväzuje	
byť	nápomocné	v	propagácii	zálohového	systému	ako	v	štádiu	jeho	prípravy		aj	počas	
jeho	fungovania.

§	9	ods.	3	písm.	d)
 
Doplnenie splnomocňujúceho ustanovenia - v	nadväznosti	na	povinnosť	v	§	7	ods.	1	
písm.	w).

§	13	písm.	e)
 
Doplnenie sankcie - k	povinnosti	vo	vzťahu	k	doručeniu	správy	o	činnosti 
a	k	prechodnému	ustanoveniu.

§	13	písm.	k)
 
Doplnenie sankcií.

§ 14 ods. 4 
 
Zvýšenie pokuty na 1,5 násobok  - z	dôvodu	pôvodného	stanovenia	výpočtu	pokuty	
ako	násobku	sumy	zálohu	a	počtu	obalov	v	prepočte	na	hmotnosť	sa	zvyšuje	táto	
pokuta	v	sume	1,5	násobku.		
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1.2.6	Zákon,	ktorým	sa	mení	a	dopĺňa	zákon	č.	302/2019	Z.z. 
o	zálohovaní	jednorazových	obalov	na	nápoje	a	o	zmene 

a	doplnení	niektorých	zákonov

Správca	je	povinný	prvú	správu	o	činnosti	podľa	§	7	ods.	1	písm.	w)	doručiť	
ministerstvu	životného	prostredia	za	celý	rok	2022	najneskôr	do	31.	januára	2023.

Za § 17 sa vkladá § 17a, ktorý vrátane nadpisu znie:

§ 17a Oznamovacia povinnosť k úpravám účinným dňom vyhlásenia

Tento	zákon	bol	prijatý	v	súlade	s	právne	záväzným	aktom	Európskej	únie	v	oblasti	
technických	noriem	a	technických	predpisov.13)

Príloha č. 1 k zákonu č. 302/2019 Z. z.

CIELE	NÁVRATNOSTI	ZÁLOHOVANÝCH	JEDNORAZOVÝCH	OBALOV	NA	NÁPOJE

1.	Cieľ	návratnosti	zálohovaných	jednorazových	obalov	na	nápoje	z	plastu:
a)	do	konca	roka	2022	–	najmenej	vo	výške	60	%	hmotnosti	obalov	uvedených 
v	kalendárnom	roku	na	trh,
b)	do	konca	roka	2024	–	najmenej	vo	výške	77	%	hmotnosti	obalov	uvedených 
v	kalendárnom	roku	na	trh,
c)	od	roku	2027	–	najmenej	vo	výške	90	%	hmotnosti	obalov	uvedených 
v	kalendárnom	roku	na	trh.
2.	Cieľ	návratnosti	zálohovaných	jednorazových	obalov	na	nápoje	z	kovu:
a)	do	konca	roka	2024	–	neustanovuje	sa,
b)	do	konca	roka	2025	–	najmenej	vo	výške	70	%	hmotnosti	obalov	uvedených 
v	kalendárnom	roku	na	trh,
c)	do	konca	roka	2029	–	najmenej	vo	výške	90	%	hmotnosti	obalov	uvedených 
v	kalendárnom	roku	na	trh.

§ 16a
 
Prvá	správa	o	činnosti	sa	zasiela	za	celý	rok	fungovania	z	dôvodu	stabilizácie	
zálohového	systému.

CIELE NÁVRATNOSTI ZÁLOHOVANÝCH JEDNORAZOVÝCH OBALOV NA NÁPOJE
NA ÚČELY RECYKLÁCIE
1.	Cieľ	návratnosti	zálohovaných	jednorazových	obalov	na	nápoje	z	plastu:
a)	do	konca	roka	2022	–	najmenej	vo	výške	60	%	hmotnosti	obalov	distribuovaných	
v	kalendárnom	roku,
b)	do	konca	roka	2023	–	najmenej	vo	výške	80	%	hmotnosti	obalov	uvedených 
v	kalendárnom	roku	na	trh,
c)	do	konca	roka	2024	–	najmenej	vo	výške	85	%	hmotnosti	obalov	uvedených 
v	kalendárnom	roku	na	trh,
d)	od	roku	2025	–	najmenej	vo	výške	90	%	hmotnosti	obalov	uvedených 
v	kalendárnom	roku	na	trh.
2.	Cieľ	návratnosti	zálohovaných	jednorazových	obalov	na	nápoje	z	kovu:
a)	do	konca	roka	2022	–	najmenej	vo	výške	60	%	hmotnosti	obalov	distribuovaných	
v	kalendárnom	roku,
b)	do	konca	roka	2023	–	najmenej	vo	výške	80	%	hmotnosti	obalov	uvedených 
v	kalendárnom	roku	na	trh,
c)	do	konca	roka	2024	–	najmenej	vo	výške	85	%	hmotnosti	obalov	uvedených 
v	kalendárnom	roku	na	trh,
d)	od	roku	2025	–	najmenej	vo	výške	90	%	hmotnosti	obalov	uvedených 
v	kalendárnom	roku	na	trh.

Príloha	č.	1
 
Nové nastavenie cieľov - vyplynulo	z	procesu	výberu	správcu	zálohového	systému.	
Ministerstvo	sa	dohodlo	so	správcom	zakotviť	do	zakladajúcich	dokumentov		
ambicióznejšie	ciele	návratu	pre	plasty	a	kovy.	V	nadväznosti	na	predpoklad, 
že		distribútori	budú	približne	do	polovice	roku	2022	dopredávať	nezálohované	obaly	
a	zálohované	jednorazové	obaly	sa	v	tomto	roku	budú	predávať	v	menších	objemoch,	
bude	možnosť	plniť	ciele	prvom	roku	zálohovania	z	distribuovaných	obalov.
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1.2.7	Zákon,	ktorým	sa	mení	a	dopĺňa	zákon	č.	302/2019	Z.z. 
o	zálohovaní	jednorazových	obalov	na	nápoje	a	o	zmene 

a	doplnení	niektorých	zákonov

1.2.7 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon
č. 302/2019 Z.z. o zálohovaní jednorazových 
obalov na nápoje a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov

Účinný od: 1.1.2022 

Dôvod:
• doplnenie		a	upresnenie	ustanovení	o	zálohovaní

Predmet: 
• definícia	zálohovania
• dopĺňajú	sa	povinnosti	výrobcov	obalov,	distribútorov	a	správcu	

zálohového	systému

Národná	rada	Slovenskej	republiky	sa	uzniesla	na	tomto	zákone:

Čl. I

Za § 2 sa vkladá § 3, ktorý vrátane nadpisu znie:

§ 3 Zálohovanie jednorazového obalu na nápoje

(1)	Zálohujú	sa	jednorazové	obaly	na	nápoje	z	plastu,	ktorými	sú	fľaše, 
a	jednorazové	obaly	na	nápoje	z	kovu,	ktorými	sú	plechovky.

(2)	Zálohovanie	podľa	odseku	1	sa	nevzťahuje	na	jednorazové	obaly	na	nápoje,	
ktoré
a)	sú	poskytované	prevádzkovateľom	cestnej,	leteckej,	vodnej	alebo	železničnej	

dopravy	podliehajúcej	jurisdikcii	Slovenskej	republiky	a	vykonávajúcim	osobnú	
prepravu	na	medzinárodných	trasách,
b)	sú	dodávané	s	tovarom	oslobodeným	od	dane	z	pridanej	hodnoty	alebo	od	
spotrebnej	dane	a	určeným	na	predaj	v	tranzitnom	priestore	medzinárodných	
letísk	a	prístavov	alebo	na	zásobenie	lietadiel	či	lodí,	ktoré	bezprostredne	opustia	
územie	Európskej	únie,
c)	sú	prepustené	do	colného	režimu	vývoz	a	prepravené	z	colného	územia	
Európskej	únie,
d)	je	technicky	nemožné	odobrať	štandardným	spôsobom	zo	strany	správcu,
e)	sú	poskytované	v	rámci	predaja	na	trhových	miestach6a)	v	súhrnnom	množstve	
menej	ako	100	kg	za	kalendárny	rok.

(3)	Distribútor	obalov	môže	vrátenie	zálohu	za	jednorazový	obal	podľa	odseku	1	
odmietnuť,	ak	obal	neobsahuje	označenie	s	uvedením	pokrytia	obalu	zálohovým	
systémom,	v	dôsledku	znehodnotenia	alebo	deformácie	obalu	nemožno	
identifikovať	jeho	pokrytie	zálohovým	systémom	alebo	ak	takýto	obal	neobsahuje	
viditeľný	štítok	a	čitateľný	čiarový	kód	umožňujúci	identifikáciu	jeho	výrobcu.	
Vrátenie	zálohu	možno	odmietnuť	aj	vtedy,	ak	jednorazový	obal	podľa	odseku	1	nie	
je	prázdny.

§ 4 ods. 1 sa dopĺňa písm. a), až c) a odsekmi f) až h), ktoré znejú:

§ 4 Povinnosti výrobcu obalov

(1)	Výrobca	obalov	je	na	účel	riadneho	fungovania	zálohového	systému	povinný
a)	zálohovať	jednorazové	obaly	na	nápoje	a	dodržiavať	výšku	zálohu	určenú	
správcom,
b)	zabezpečiť	označovanie	obalu	tak,	aby	z	takého	označenia	bolo	zrejmé,	že	obal	
je	pokrytý	zálohovým	systémom,
c)	viesť	oddelene	účtovné	záznamy	o	cene	tovaru	a	o	výške	zálohu,
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,
f)	uhrádzať	správcovi	zálohy	vybraté	z	uvedenia	nápojov	v	zálohovaných	
jednorazových	obaloch	na	nápoje	na	trh	za	obdobie	kalendárneho	roka	v	súlade 
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s	uzatvorenou	zmluvou,
g)	uhrádzať	správcovi	všetky	náklady	spojené	s	účasťou	v	zálohovom	systéme	
a	náklady	na	prepravu,	zhodnotenie,	recykláciu	a	zneškodnenie	odpadov	zo	
zálohovaných	jednorazových	obalov	na	nápoje	v	súlade	s	uzatvorenou	zmluvou,
h)	viesť	evidenciu	o	zálohovaných	jednorazových	obaloch	na	nápoje	a	ohlasovať	
údaje	z	nej	správcovi	v	rozsahu	potrebnom	na	plnenie	povinností	správcu	podľa	§	7	
ods.	1	písm.	l),	m)	a	v).

1.2.7	Zákon,	ktorým	sa	mení	a	dopĺňa	zákon	č.	302/2019	Z.z. 
o	zálohovaní	jednorazových	obalov	na	nápoje	a	o	zmene 

a	doplnení	niektorých	zákonov

§	3
 
Predmet zálohovania - odsek	1	vymedzuje,	ktoré	konkrétne	typy	jednorazových	
obalov	na	nápoje	budú	predmetom	zálohovania.	Keďže	cieľom	zákona	je	zvýšenie	
zberu	a	následnej	recyklácie	plastových	a	kovových	obalov,	zálohovať	sa	v	zmysle	
tohto	zákona	budú	len	jednorazové	obaly	na	nápoje	z	plastu	a	kovu.	Predmetom	
zálohovania	budú	plastové	fľaše	a	plechovky	od	nápojov.
Odsek	2	obsahuje	potrebu	vyňať	určité	špecifické	prípady	spôsobov	uvádzania	
jednorazových	obalov	na	nápoje	na	trh,	ktoré		z	povahy	tohto	uvedenia	na	trh	sa	
javia	ako	neúčelné	pre	zálohovanie.	Ide	napríklad	o	predaj	jednorazových	obalov	
na	nápoje	cestujúcim	v	dopravných	prostriedkov	v	rámci	medzinárodnej	prepravy	
alebo	o	predaj	nápojov	v	bezcolnej	zóne.	Je	neúčelné	a	aj	diskriminačné,	aby	tieto	
obaly	boli	zálohované	prevádzkovateľom	dopravy	a	následne	by	nebola	možnosť	
vrátenia	zálohu	cestujúcemu.	Zároveň	platí,	že	keďže	tieto	obaly	sú	vyňaté	z	predmetu	
zálohovania,	neplatí	výrobca	obalov	správcovi	za	ne	žiadne	poplatky.
Odsek	3	upravuje	kedy	zálohový	systém	za	určitých	zákonom	stanovených	podmienok	
nevráti	záloh.	Keďže	odber	fliaš	a	plechoviek	v	rámci	zálohového	systému	sa	bude	
vykonávať	dvoma	formami	–	strojovo	a	manuálne,	najmä	v	prípade	manuálneho	
odobratia	by	mohlo	dôjsť	k	bezdôvodnému	odmietnutiu	takéhoto	odobratia	od	
konečného	používateľa,	je	potrebné	zákonom	stanoviť,	v	ktorých	konkrétnych	
prípadoch	tak	zamestnanec	vykonávajúci	odber	odpadu	z	obalov	nie	je	povinný	
spraviť.	Ustanovenie	tak	slúži	na	ochranu	subjektu	vykonávajúceho	odber,	keďže	nie	
je	povinný	odobrať	napr.	zdeformovaný	obal,	ktorý	sa	nedá	identifikovať	a	zároveň	
na	ochranu	konečného	používateľa,	ktorého	informuje	o	tom,	že	nevrátenie	zálohu	je	
možné	len	z	uvedených	zákonných	dôvodov.

§ 4 ods. 1
 
Povinnosti výrobcu obalov - zavedením	zálohového	systému	určitých	typov	obalov	
na	nápoje	nezaniká	rozšírená	zodpovednosť	výrobcov	týchto	obalov.	Vzhľadom	na	
to	zákon	takémuto	výrobcovi	ukladá	súbor	povinností,	ktoré	v	rámci	zabezpečenia	
fungovania	zálohového	systému	musí	dodržiavať.	Tieto	povinnosti	však	nenahrádzajú	
všetky	povinnosti	výrobcu	obalov	vyplývajúce	zo	zákona	o	odpadoch	v	súvislosti 
s	rozšírenou	zodpovednosťou	výrobcov.	Ustanovením	sa	vyhradzuje	výrobcovi	obalov	
súbor	povinností,	ktoré	ako	výrobca	jednorazových	nápojových	obalov	musí	plniť	vo	
vzťahu	k	zálohovému	systému	a	k	správcovi.	

§ 5 sa dopĺňa odsekmi a), až c) a odsekmi f) až j), ktoré znejú:

§ 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
a)	zálohovať	jednorazové	obaly	na	nápoje	a	dodržiavať	výšku	zálohu	určenú	
správcom,
b)	pri	označení	tovaru	predajnou	cenou7)	uvádzať	aj	výšku	zálohu,	ak	ide	o	tovar,	
ktorým	je	nápoj	v	zálohovanom	jednorazovom	obale,
c)	viesť	oddelene	účtovné	záznamy	o	cene	tovaru	a	o	výške	zálohu,
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	sa	ako	odberné	miesto	odpadu	zo	zálohovaných	jednorazových	
obalov	na	nápoje	u	správcu,
f)	odoberať	odpad	zo	zálohovaných	jednorazových	obalov	na	nápoje	v	mieste	
prevádzky	alebo	vo	vzdialenosti	do	150	metrov	od	miesta	prevádzky	bez	
obmedzenia	množstva	a	bez	viazania	tohto	odberu	na	nákup	tovaru;	týmto	nie	
je	dotknuté	oprávnenie	distribútora,	ktorý	vykonáva	predaj	nápojov	konečnému	
používateľovi	na	predajnej	ploche	s	rozlohou	menej	ako	300	m2,	vydať	hodnotu	
zálohu	z	odobratého	odpadu	zo	zálohovaných	jednorazových	obalov	na	nápoje	
konečnému	používateľovi	vo	forme	poukážky	na	nákup	tovaru	v	prevádzke	
distribútora,	ktorý	poukážku	na	nákup	tovaru	vydal,
g)	vrátiť	konečnému	používateľovi	záloh	v	plnej	výške	pri	vrátení	odpadu	zo	
zálohovaného	jednorazového	obalu	na	nápoje,	a	to	aj	bez	preukázania	úhrady	
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zálohu	zo	strany	konečného	používateľa,
h)	odoberať	odpad	zo	zálohovaných	jednorazových	obalov	na	nápoje,	ktoré	prestal	
výrobca	obalov	uvádzať	na	trh,	a	to	najmenej	v	období	šiestich	mesiacov	od	
zverejnenia	oznamu	na	webovom	sídle	správcu,
i)	poskytovať	správcovi	súčinnosť	pri	plnení	povinnosti	podľa	§	7	ods.	1	písm.	t),
j)	viesť	evidenciu	o	zálohovaných	jednorazových	obaloch	na	nápoje	a	údaje	z	nej	
ohlasovať	správcovi	v	rozsahu	potrebnom	na	plnenie	povinností	správcu	podľa	§	7	
ods.	1	písm.	l)	a	m).

V § 6 sa vkladá odsek 10, ktorý vrátane nadpisu znie:

§ 6 Správca

(10)	Zmeny	v	zakladajúcich	dokumentoch	správcu	môže	po	predchádzajúcom	
prerokovaní	so	správcom	vykonať	aj	ministerstvo	životného	prostredia,	ak	
zo	zistení	opakovane	vykonaného	štátneho	dozoru	(§	12)	vyplýva,	že	správca	
pri	plnení	úloh	podľa	tohto	zákona	postupuje	vo	vzťahu	k	výrobcovi	obalov	
alebo	distribútorovi	obalov	diskriminačne	alebo	že	nepostupuje	v	súlade	s	ich	
oprávnenými	záujmami.	Zmeny	v	zakladajúcich	dokumentoch	môže	vykonať	
ministerstvo	životného	prostredia	aj	vtedy,	ak	správca	nie	je	schopný	zabezpečiť	
náležitú	ochranu	údajov,	ktoré	mu	na	plnenie	úloh	podľa	tohto	zákona	boli	
oznámené	výrobcom	obalov	alebo	distribútorom	obalov,	pričom	nedostatočná	
ochrana	týchto	údajov	je	spôsobilá	výrazne	poškodiť	výrobcu	obalu	alebo	
distribútora	obalu	pri	výkone	jeho	podnikateľskej	činnosti	alebo	v	jeho	postavení	
na	trhu.

§ 7 sa dopĺňa odsekmi c), d), g), i), n) a q) až s), ktoré znejú:

§ 7

(1)	Správca	je	povinný
c)	zabezpečiť	plnenie	cieľov	návratnosti	zálohovaných	jednorazových	obalov	na	
nápoje	ustanovených	v	prílohe	č.	1,
d)	poskytovať	služby	výrobcom	obalov	a	distribútorom	obalov	za	
nediskriminačných	podmienok,
g)	určovať	výšku	zálohu	najmenej	v	ustanovenej	výške,
i)	uhrádzať	distribútorom	obalov	náklady	spojené	s	odberom	odpadu	zo	
zálohovaných	jednorazových	obalov	vrátane	kapitálových	investícií	v	súlade	s	
uzatvorenou	zmluvou,
n)	doručiť	ministerstvu	životného	prostredia	každoročne	do	31.	januára	aktuálny	
zoznam	výrobcov	obalov	a	distribútorov	obalov,	ktorí	uzavreli	zmluvu	so	správcom,
q)	umožniť	výkon	štátneho	dozoru	uskutočňovaného	podľa	tohto	zákona	a	
orgánom	štátneho	dozoru	poskytnúť	pravdivé	a	úplné	informácie,	ktoré	súvisia	s	
plnením	svojich	povinností,
r)	zachovávať	mlčanlivosť	o	údajoch	ohlásených	podľa	§	4	ods.	1	písm.	h)	a	§	
5	ods.	1	písm.	j);	táto	povinnosť	sa	vzťahuje	na	členov	orgánov	správcu	a	jeho	
zamestnancov,
s)	zverejňovať	na	svojom	webovom	sídle
1.	informácie	pre	konečných	používateľov	o	možnosti	vrátenia	odpadu	z	
jednorazových	obalov	na	nápoje,
2.	oznam	o	ukončení	uvádzania	na	trh	a	predaja	nápoja	v	zálohovanom	
jednorazovom	obale;	oznam	musí	byť	zverejnený	počas	celej	doby	odberu	týchto	
odpadov	z	obalov,
3.	údaje	z	informačného	systému	zálohovania	v	agregovanej	podobe	každoročne	
do	28.	februára	za	predchádzajúci	kalendárny	rok,

1.2.7	Zákon,	ktorým	sa	mení	a	dopĺňa	zákon	č.	302/2019	Z.z. 
o	zálohovaní	jednorazových	obalov	na	nápoje	a	o	zmene 

a	doplnení	niektorých	zákonov

§	5	ods.	1
 
Povinnosti distribútora - rovnako	ako	výrobca	aj	distribútor	zálohovaných	obalov	je	
dôležitou	súčasťou	systému	zálohovania	a	tak	zákon	aj	distribútorovi	vymedzuje	súbor	
povinností.

§ 6 ods. 10
 
Zmeny	v	zakladajúcich	dokumentoch	správcu	–	rozšírenie	právomoci	ministerstva	
vykonať	za	určitých	zákonom	stanovených	podmienok	zmeny	v	zakladajúcich	
dokumentoch	správcu.
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1.2.8	Zákon,	ktorým	sa	mení	a	dopĺňa	zákon	č.	587/2004	Z.z.	
o	Environmentálnom	fonde	a	o	zmene	a	doplnení	niektorých	

zákonov

§ 7 ods. 1
 
Povinnosti správcu - na	zabezpečenie	správneho	a	transparentného	fungovania	
zálohového	systému	sú	ustanovené	povinnosti	správcu,	ktorý	bude	financovať	celý	
zálohový	systém.	Pred	samotným	spustením	zálohového	systému	bude	potrebné,	
aby	správca	uzatvoril	zmluvu	o	plnení	povinností,	ktoré	vznikli	zavedením	zálohového	
systému.	Zmluvy	so	správcom	bude	musieť	uzatvoriť	každý	výrobca	obalov,	ktorý	
uvádza	na	trh	jednorazové	obaly	z	plastu	a	kovu.	Nemôže	nastať	situácia,	že	budú	
uvádzané	na	trh	obaly,	ktoré	sú	predmetom	regulácie	a	nebudú	pokryté	zálohovým	
systémom.	Uzatvoriť	zmluvu	so	správcom	bude	musieť	aj	každý	distribútor	takýchto	
obalov,	ktorý	sa	zapojí	do	zálohového	systému,	buď	povinne	zo	zákona	alebo	
dobrovoľne.	Ak	ide	o	výrobcu	obalov	a	zároveň	o	distribútora,	postačuje	uzatvoriť	so	
správcom	len	jednu	zmluvu,	v	ktorej	bude	upravený	právny	vzťah	k	výrobcovi	ako	
aj	distribútorovi.	Správca	bude	musieť	uzatvoriť	zmluvy	aj	s	každým,	kto	sa	bude	
podieľať	na	zabezpečení	celého	nakladania	s	odpadmi	z	jednorazových	obalov	
až	po	samotné	spracovanie,	tzn.	zberová	spoločnosť,	resp.	dopravca,	recyklátor.	
Finančné	zabezpečenie	celého	zálohového	systému	bude	závisieť	od	správne	
nastaveného	financovania	jednotlivými	výrobcami.	Správca	bude	musieť	uhrádzať	
nielen	nakladanie	s	vyzbieranými	odpadmi	z	obalov,	ale	aj	prevádzkové	náklady	na	
zabezpečenie	celého	zálohového	systému,	okrem	iného	aj	poplatky	distribútorom	za	
odber	odpadov	z	jednorazových	obalov	alebo	financovanie	informačných 
a	propagačných	aktivít	vo	vzťahu	k	zálohovému	systému.	
Správca	bude	zodpovedať	za	plnenie	cieľov	ustanovených	v	prílohe	č.	1.	Na	
zabezpečenie	splnenia	cieľov	bude	musieť	správca	zapojiť	do	odoberania	odpadov	
z	jednorazových	obalov	čo	najväčší	počet	distribútorov.	Pre	zabezpečenie	
transparentnosti	celého	systému	správca	bude	zverejňovať	agregované	údaje	
a	informácie	týkajúce	sa	zálohového	systému	na	svojom	webovom	sídle	a	bude	
poskytovať	údaje	z	evidencie	MŽP	SR.	Správne	fungovanie	zálohového	systému	je	
podmienené	aj	pravdivými	údajmi	od	výrobcov	obalov,	ktorí	budú	správcovi	ohlasovať	
údaje	o	množstve	obalov	uvedených	na	trh.	Vo	vzťahu	k	týmto	údajom,	bude	musieť	
správca	zabezpečiť	zachovávanie	mlčanlivosti	jednotlivých	zamestnancov.

1.2.8 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 
č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Účinný od: 1.1.2022 

Dôvod:
• zabezpečenie	správneho	fungovania	Modernizačného	fondu	vrátane	

tokov	financií,	ktoré	z	tohto	fondu	budú	prichádzať	na	Slovensko	
• Environmentálny	fond	bude	plniť	funkciu	vykonávateľa	Modernizačného	

fondu	za	Ministerstvo	životného	prostredia

Predmet: 
• technické	zabezpečenie	fungovania	Modernizačného	fondu	
• netýka	sa	iných	častí	zákona	o	Environmentálnom	fonde

Národná	rada	Slovenskej	republiky	sa	uzniesla	na	tomto	zákone:

Čl. II

Zákon	č.	587/2004	Z.	z.	o	Environmentálnom	fonde	a	o	zmene	a	doplnení	
niektorých	zákonov	v	znení	zákona	č.	277/2005	Z.	z.,	zákona	č.	276/2007	Z.	z.,	
zákona	č.	661/2007	Z.	z.,	zákona	č.	514/2008	Z.	z.,	zákona	č.	160/2009	Z.	z.,	zákona	č.	
286/2009	Z.	z.,	zákona	č.	408/2011	Z.	z.,	zákona	č.	409/2011	Z.	z.,	zákona	č.	223/2012	Z.	
z.,	zákona	č.	414/2012	Z.	z.,	zákona	č.	207/2013	Z.	z.,	zákona	č.	399/2014	Z.	z.,	zákona	č.	
357/2015	Z.	z.,	zákona	č.	375/2015	Z.	z.,	zákona	č.	292/2017	Z.	z.,	zákona	č.	332/2017	Z.	
z.,	zákona	č.	329/2018	Z.	z.,	zákona	č.	111/2019	Z.	z.,	zákona	č.	460/2019	Z.	z.,	zákona	č.	
74/2020	Z.	z.	a	zákona	č.	67/2021	Z.	z.	sa	mení	a	dopĺňa	takto:



38EKOS News 01 | 2022

V § 3 sa za písmeno v) vkladá nové písmeno w), ktoré znie:

§ 3 Zdroje fondu

Zdrojmi	fondu	sú
w)	prostriedky	pridelené	Slovenskej	republike	z	Modernizačného	fondu	podľa	
osobitného	predpisu,9ad).
w)	x)	iné	zdroje,	ak	tak	ustanovuje	osobitný	predpis.

9ad)	§	18	ods.	14	zákona	č.	414/2012	Z.	z.	v	znení	zákona	č.	535/2021	Z.	z.

V § 4 sa odsek 1 dopĺňa písmenom al), ktoré znie:

§ 4 Poskytovanie prostriedkov fondu a spôsob ich použitia

(1)	Prostriedky	fondu	možno	poskytnúť	a	použiť	na
ak)	zabezpečenie	zhodnotenia	alebo	zneškodnenia	nezákonne	umiestneného	

1.2.8	Zákon,	ktorým	sa	mení	a	dopĺňa	zákon	č.	587/2004	Z.z.	
o	Environmentálnom	fonde	a	o	zmene	a	doplnení	niektorých	

zákonov

§	3	písm.	w
 
Nová položka príjmov EF - dopĺňa	sa	nové	písmeno	w)	ako	nová	položka	príjmov	
Environmentálneho	fondu.	Prostriedky	z	Modernizačného	fondu	sa	dopĺňajú	do	
zdrojov	príjmu	Environmentálneho	fondu.	Prostriedky	pridelené	Slovenskej	republike	
v	rámci	MoF	spravuje	MŽP	SR,	pričom	v	kompetencii	komisie	pre	Modernizačný	fond	
je	určiť	výšku	prostriedkov	z	MoF,	ktoré	budú	zaslané	na	účet	fondu	na	financovanie	
oprávnených	investičných	návrhov	(môžu	to	byť	individuálne	projekty	alebo	
schémy	štátnej	pomoci)	v	zmysle	relevantnej	EÚ	a	národnej	legislatívy	(vykonávacie	
nariadenie	Komisie	(EÚ)	2020/1001	z	9.	júla	2020,	ktorým	sa	stanovujú	podrobné	
pravidlá	uplatňovania	smernice	EU	ETS,	pokiaľ	ide	o	prevádzkovanie	modernizačného	
fondu	na	podporu	investícií	na	modernizáciu	energetických	systémov	a	zlepšenie	
energetickej	efektívnosti	niektorých	členských	štátov	a	zákon	č.	414/212	Z.	z.	o	
obchodovaní	s	emisnými	kvótami	a	o	zmene	a	doplnení	niektorých	zákonov).	Komisia	
pre	Modernizačný	fond	je	zložená	z	piatich	členov	za	MŽP	SR	a	piatich	členov	za	MH	
SR	a	bola	zriadená	rozhodnutím	ministra	životného	prostredia	SR	a	riadi	sa	vlastným	
organizačným	a	rokovacím	poriadkom.	Úlohou	tejto	komisie	je	nastaviť	správne	
fungovanie	MoF	v	SR	a	zadefinovať	podmienky	poskytovania	podpory	z	prostriedkov	
MoF.

odpadu	podľa	osobitného	predpisu.,11ib)

al)	podporu	investícií	z	prostriedkov	Modernizačného	fondu.“.

Za § 4h sa vkladá § 4i, ktorý vrátane nadpisu znie:

§ 4i Podpora investícií z prostriedkov Modernizačného fondu

(1)	Dotáciu	na	podporu	investícií	z	prostriedkov	Modernizačného	fondu	možno	
poskytnúť	podľa	osobitného	predpisu.12r)

(2)	Fond	poskytuje	prostriedky	na	účely	§	4	ods.	1	písm.	al)	na	základe	písomného	
rozhodnutia	komisie	Ministerstva	životného	prostredia	Slovenskej	republiky	
a	Ministerstva	hospodárstva	Slovenskej	republiky	na	podporu	investícií	z	
prostriedkov	Modernizačného	fondu,12s)	a	to	spôsobom	určeným	v	tomto	
písomnom	rozhodnutí.

(3)	Fond	poskytuje	podporu	na	financovanie	investícií	prostredníctvom	schém	
štátnej	pomoci	podľa	osobitného	predpisu12t)	alebo	formou	individuálnych	
projektov.	Podmienky	na	poskytovanie	podpory	prostredníctvom	schém	štátnej	
pomoci	sú	ustanovené	vo	výzve	na	predloženie	žiadostí	na	poskytnutie	dotácie	z	
prostriedkov	Modernizačného	fondu.	Výzvu	na	predloženie	žiadosti	zverejňuje	fond	
na	svojom	webovom	sídle,	termín	na	predloženie	žiadostí	o	podporu	z	prostriedkov	
Modernizačného	fondu	je	uvedený	vo	výzve.

(4)	Na	základe	písomného	rozhodnutia	komisie	podľa	odseku	2	fond	uzavrie	so	
žiadateľom	zmluvu	o	poskytnutí	prostriedkov	fondu	na	účely	§	4	ods.	1	písm.	al).

§	4	ods.	1	písm.	al)
 
Financovanie investičných návrhov z MoF - ustanovuje,	že	zo	zdrojov	EF	
zadefinovaných	v	novelizačnom	bode	3,	bude	EF	poskytovať	podporu	z	prostriedkov	
MoF	na	financovanie	investičných	návrhov	(môžu	to	byť	individuálne	projekty	alebo	
schémy	štátnej	pomoci)	s	cieľom	modernizácie	energetických	systémov 
a	zlepšenia	energetickej	efektívnosti,	a	to	vo	výške	a	spôsobom,	ktorý	určí	komisia	pre	
Modernizačný	fond	a	informuje	o	tom	fond	prostredníctvom	písomného	rozhodnutia.
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1.2.8	Zákon,	ktorým	sa	mení	a	dopĺňa	zákon	č.	587/2004	Z.z.	
o	Environmentálnom	fonde	a	o	zmene	a	doplnení	niektorých	

zákonov

(5)	Na	poskytnutie	dotácie	na	účel	§	4	ods.	1	písm.	al)	nie	je	právny	nárok.

(6)	Na	poskytnutie	dotácie	na	účel	§	4	ods.	1	písm.	al)	sa	nevzťahujú	§	6	a	9	okrem	§	
9	ods.	10,	vykonávací	predpis	podľa	§	13	a	správny	poriadok.

12r)	§	18	ods.	14	zákona	č.	414/2012	Z.	z.	v	znení	zákona	č.	535/2021	Z.	z.

12s)	§	18	ods.	15	zákona	č.	414/2012	Z.	z.	v	znení	zákona	č.	535/2021	Z.	z.

12t)	§	26	ods.	4	zákona	č.	414/2012	Z.	z.	v	znení	zákona	č.	535/2021	Z.	z.

§ 11 Kontrola

(2)	Fond	vykonáva	finančnú	kontrolu	hospodárenia	s	prostriedkami	fondu 
a	dodržiavania	podmienok	zmluvy	o	poskytnutí	podpory,	zmluvy	o	poskytnutí	
dotácie	na	projekt,	zmluvy	o	poskytnutí	kompenzácie,	zmluvy	o	poskytnutí	
prostriedkov	fondu	na	účely	§	4	ods.	1	písm.	m),	ad),	aj)	a	ak),	zmluvy	o	poskytnutí	
dotácie	na	účel	§	4	ods.	1	písm.	ai)	alebo	zmluvy	o	poskytnutí	dotácie	na	účel	§	4	
ods.	2	podľa	osobitných	predpisov.22) Fond	je	pri	poskytnutí	prostriedkov	podľa 
§	4	ods.	1	písm.	al)	oprávnený	poveriť	v	časti	alebo	v	celom	rozsahu	iný	orgán	
verejnej	správy	výkonom	finančnej	kontroly	poskytnutia	prostriedkov	z	rozpočtu	
fondu.

§ 4i
 
Postup, podmienky a spôsob poskytovania dotácií z MoF - v	nadväznosti	na	
doplnenie	nového	písmena	al)	v	§	4	ods.	1	a	osobitnej	úpravy	poskytovania	dotácií	na	
podporu	investícií	z	prostriedkov	Modernizačného	fondu,	bolo	nutné	doplnenie	nového	
§	4i,	v	ktorom	sú	zadefinované	postup,	podmienky	a	spôsob	poskytovania	dotácií	zo	
strany	fondu	na	podporu	investícií	z	prostriedkov	Modernizačného	fondu.		Fond	bude	
dotácie	z	prostriedkov	MoF	poskytovať	oprávneným	príjemcom	na	základe	zmluvy	
o	poskytnutí	dotácie,	kde	budú	bližšie	definované	podmienky	pre	čerpania	týchto	
prostriedkov.

§ 11 ods. 2
 
Výkon finančnej kontroly pri poskytnutí dotácií z MoF - úprava	nadväzuje	na	
novelizované	ustanovenie	§	4	ods.	1	písm.	al),	ktoré	umožňuje	využívanie	prostriedkov	
Modernizačného	fondu.	Nakoľko	sa	predpokladajú	investície	na	špecifické	
projekty	v	rámci	hospodárstva,	je	nevyhnutné	umožniť	Environmentálnemu	fondu	
externalizovať,	teda	umožniť	poveriť	tretí	subjekt,	ktorým	môže	byť	výlučne	iný	orgán	
verejnej	správy	na	vykonanie	finančnej	kontroly	poskytnutia	finančných	prostriedkov.	
Zámerom	úpravy	je	zabezpečiť	efektívne	a	odborné	vykonanie	finančnej	kontroly	
poskytnutých	prostriedkov.	Právna	úprava	nadväzuje	na	úpravu	zákona	č.	357/2015 
Z.	z.	o	finančnej	kontrole	a	audite	a	o	zmene	a	doplnení	niektorých	zákonov.				
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o	životnom	prostredí

STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

1.2.9 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 
č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí

Účinný od: 1.1.2022 

Dôvod:
• účinnejšia	ochrana	životného	prostredia,	iniciatívny	návrh	

Predmet: 
• zákaz	dovozu	rádioaktívneho	odpadu	a	vyhoretého	jadrového	paliva,	

ktoré	nemajú	pôvod	na	území	Slovenskej	republiky

Národná	rada	Slovenskej	republiky	sa	uzniesla	na	tomto	zákone:

Čl.	I

Zákon	č.	17/1992	Zb.	o	životnom	prostredí	v	znení	zákona	Národnej	rady	Slovenskej	
republiky	č.	127/1994	Z.	z.,	zákona	Národnej	rady	Slovenskej	republiky	č.	287/1994	Z.	
z.,	zákona	č.	171/1998	Z.	z.,	zákona	č.	211/2000	Z.	z.	a	zákona	č.	332/2007	Z.	z.	sa	mení	
a	dopĺňa	takto:

Za § 13 sa vkladá § 14, ktorý znie:

§ 14

Je	zakázané	dovážať	na	účely	spaľovania	rádioaktívny	odpad,1)	ktorý	nebol	
vyprodukovaný	na	území	Slovenskej	republiky.

1)	§	2	písm.	k)	zákona	č.	541/2004	Z.	z.	o	mierovom	využívaní	jadrovej	energie	(atómový	zákon)	a	o	zmene	a	doplnení	niektorých	zákonov.

Doterajší	odkaz	1	a	poznámka	pod	čiarou	k	odkazu	1	sa	označujú	ako	odkaz	1a	a	poznámka	pod	čiarou	k	odkazu	1a.

§ 19

Každý,	kto	zistí,	že	hrozí	poškodenie	životného	prostredia	alebo	že	k	nemu	už	došlo,	
je	povinný	urobiť	v	medziach	svojich	možností	nevyhnutné	opatrenia	na	odvrátenie	
hrozby	alebo	na	zmiernenie	následkov	a	bez	meškania	ohlásiť	tieto	skutočnosti	
orgánu	štátnej	správy;	povinnosť	zasiahnuť	nemá	ten,	kto	by	tým	ohrozil	život	alebo	
zdravie	svoje	alebo	blízkej	osoby.11a)

1a)	§	116	Občianskeho	zákonníka.

Za § 34 sa vkladá § 34a, ktorý vrátane nadpisu znie:

§ 34a Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2022

Ustanovenie	§	14	sa	nevzťahuje	na	držiteľa	povolenia	na	nakladanie	s	
rádioaktívnymi	odpadmi	podľa	osobitného	predpisu4)	pri	plnení	povinností	podľa	
zmlúv	uzatvorených	pred				1.	októbrom	2021.	Ustanovenie	§	14	sa	nevzťahuje	na	
držiteľa	povolenia	na	nakladanie	s	rádioaktívnymi	odpadmi	podľa	osobitného	
predpisu4)	pri	plnení	povinností	podľa	dodatkov	k	zmluvám	uzatvoreným	pred	
dňom	účinnosti	tohto	zákona,	ak	je	predmetom	dodatku	k	zmluve	výhradne	
rozsah	doby	plnenia	zmlúv	uzatvorených	pred	dňom	účinnosti	tohto	zákona.	
Držiteľom	povolení	na	nakladanie	s	rádioaktívnymi	odpadmi	podľa	osobitného	
predpisu4)	sa	odo	dňa	účinnosti	tohto	zákona	zakazuje	uzatvorenie	nových	zmlúv,	
ktoré	by	viedli	k	porušeniu	zákazu	podľa	ustanovenia	§	14	tohto	zákona.	Držiteľom	
povolení	na	nakladanie	s	rádioaktívnymi	odpadmi	podľa	osobitného	predpisu4) sa 
odo	dňa	účinnosti	tohto	zákona	zakazuje	uzatvorenie	alebo	plnenie	dodatkov	k	
zmluvám	uzatvoreným	pred	dňom	účinnosti	tohto	zákona,	ktorých	predmetom	je	
zvýšenie	objemu	rádioaktívneho	odpadu	alebo	zvýšenie	aktivity	rádioaktívneho	
odpadu	alebo	zmena	druhu	rádioaktívneho	odpadu.

4)	§	5	ods.	3	písm.	f)	zákona	č.	541/2004	Z.	z.
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1.2.10	Zákon,	ktorým	sa	mení	a	dopĺňa	zákon	č.	414/2012	Z.z.	
o	obchodovaní	s	emisnými	kvótami	a	o	zmene	a	doplnení	

niektorých	zákonov

§	14	a	§	34a
 
Zákaz dovozu rádioaktívneho odpadu a vyhoretého jadrového paliva, ktoré 
nemajú pôvod na území SR - zákon	o	životnom	prostredí	obsahuje	definície	
základných	pojmov	a	zásad	ochrany	životného	prostredia	a	je	jedným	zo	základných	
právnych	predpisov	v	oblasti	práva	životného	prostredia.	Navrhovaná	právna	
úprava	ustanovuje	v	§	14	zákona	o	životnom	prostredí,	explicitným	spôsobom	zákaz	
relevantných	činností	súvisiacich	s	rádioaktívnym	odpadom	a	vyhoretým	jadrovým	
palivom,	ktoré	nemajú	pôvod	na	území	Slovenskej	republiky,	a	dáva	ich	do	kontextu	
znečisťovania	a	poškodzovania	životného	prostredia.	

OVZDUŠIE 

1.2.10 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 
č. 414/2012 Z.z. o obchodovaní s emisnými 
kvótami a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov

Účinný od: 1.1.2022 

Dôvod:
• zabezpečenie	správneho	fungovania	Modernizačného	fondu	vrátane	

tokov	financií,	ktoré	z	tohto	fondu	budú	prichádzať	na	Slovensko 

Predmet: 
• technické	zabezpečenie	fungovania	Modernizačného	fondu	
• netýka	sa	iných	častí	zákona	o	obchodovaní	s	emisnými	kvótami

Národná	rada	Slovenskej	republiky	sa	uzniesla	na	tomto	zákone:

Čl.	I	

Zákon	č.	414/2012	Z.	z.	o	obchodovaní	s	emisnými	kvótami	a	o	zmene	a	doplnení	
niektorých	zákonov	v	znení	zákona	č.	399/2014	Z.	z.,	zákona	č.	262/2015	Z.	z.,	zákona	
č.	332/2017	Z.	z.,	zákona	č.	177/2018	Z.	z.	a	zákona	č.	296/2019	Z.	z.	sa	mení	a	dopĺňa	
takto:

§ 2 Základné pojmy

Na	účely	tohto	zákona	sa	rozumie
r)	modernizačným Modernizačným	fondom	fond	zriadený	Európskou	úniou	v	rámci	
systému	obchodovania,	ktorý	je	určený	na	podporu	investícií,	na	modernizáciu	
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1.2.10	Zákon,	ktorým	sa	mení	a	dopĺňa	zákon	č.	414/2012	Z.z.	
o	obchodovaní	s	emisnými	kvótami	a	o	zmene	a	doplnení	

niektorých	zákonov

energetických	systémov	a	zlepšenie	energetickej	efektívnosti.

§ 18 sa dopĺňa odsekmi 14 až 16, ktoré znejú:

§ 18 Dražba kvót a využitie výnosov

(13)	Ministerstvo	oznámi	Komisii,	že	30	%	z	celkového	množstva	kvót	určených	
na	dražbu	počas	desaťročného	obchodovateľného	obdobia	začínajúceho	od	1.	
januára	2021	prevedie	do	modernizačného Modernizačného	fondu	ustanoveného	
osobitným	predpisom.	Finančné	prostriedky	z	dražby	týchto	kvót	ministerstvo	
použije	na	podporu	výrobcov	elektrickej	energie	a	výrobcov	tepla,17b)	ktorí	
nevykonávajú	inú	činnosť,	ako	je	uvedená	v	prílohe	č.	1	tabuľkách	A	a	B	okrem	
spaľovania	palív.

(14)	Prostriedky	pridelené	Slovenskej	republike	z	Modernizačného	fondu,	ktoré	sú	
poskytnuté	Európskou	investičnou	bankou	na	samostatný	účet	ministerstva,17c) 
sa	použijú	na	podporu	investícií	vrátane	financovania	malých	investičných	
projektov,	na	modernizáciu	energetických	systémov	a	zlepšenie	energetickej	
efektívnosti.	Podporované	investície	musia	byť	v	súlade	s	cieľmi	rámca	politík	
Európskej	únie	v	oblasti	klímy	a	energetiky	na	obdobie	do	roku	2030	a	dlhodobými	
cieľmi	stanovenými	v	Parížskej	dohode	v	súlade	s	osobitným	predpisom.17d) 
Podpora	z	Modernizačného	fondu	sa	neposkytuje	zariadeniam	na	výrobu	energie,	
ktoré	využívajú	tuhé	fosílne	palivá.

(15)	Na	účel	podpory	investícií	z	prostriedkov	Modernizačného	fondu	je	
rozhodnutím	ministra	životného	prostredia	Slovenskej	republiky	zriadená	
komisia	Ministerstva	životného	prostredia	Slovenskej	republiky	a	Ministerstva	
hospodárstva	Slovenskej	republiky	na	podporu	investícií	z	prostriedkov	
Modernizačného	fondu,	ktorá	vykonáva	činnosti	súvisiace	s	fungovaním	
Modernizačného	fondu	v	Slovenskej	republike	v	súlade	s	osobitným	predpisom17d) 
a	zákonom	(ďalej	len	„komisia	pre	Modernizačný	fond“).	Finančné	riadenie	
prostriedkov	pridelených	Slovenskej	republike	z	Modernizačného	fondu	schvaľuje	
komisia	pre	Modernizačný	fond,	ktorá	zároveň	nastavuje	systém	bankových	účtov	
na	príjem	týchto	prostriedkov.

(16)	Komisia	pre	Modernizačný	fond	určí	výšku	prostriedkov	podľa	odseku	14,	ktoré	
sú	príjmom	Environmentálneho	fondu	a	výšku	prostriedkov,	ktoré	sú	príjmom	
samostatného	účtu	Ministerstva	hospodárstva	Slovenskej	republiky17c)	a	ktoré	
možno	použiť	ako	výdavok	v	príslušnom	rozpočtovom	roku	ako	aj	v	nasledujúcich	
rozpočtových	rokoch	až	do	ich	vyčerpania.

§	2	písm.	r)
 
Legislatívno - technická úprava názvu.

§	18	ods.	13
 
Legislatívno - technická úprava názvu.

§ 18 ods. 14
 
Oblasti podpory z prostriedkov Modernizačného fondu - definuje	oblasti,	ktoré	
musia	byť	v	súlade	s	článkom	10d	smernice	2003/87/ES	a	s	vykonávacím	nariadením	
č.	(EÚ)	2020/1001	z	9.	júla	2020,	ktorým	sa	stanovujú	podrobné	pravidlá	uplatňovania	
smernice	Európskeho	parlamentu	a	Rady	2003/87/ES,	pokiaľ	ide	o	prevádzkovanie	
modernizačného	fondu	na	podporu	investícií	na	modernizáciu	energetických	
systémov	a	zlepšenie	energetickej	efektívnosti	niektorých	členských	štátov.

§	18	ods.	15
 
Zriadenie komisie MŽP SR a MH SR na podporu investícií z prostriedkov MoF 
- jej	úlohou	je	nastavenie	podmienok	a	zabezpečenie	správneho	fungovania	
Modernizačného	fondu	v	SR	v	zmysle	platnej	EÚ	a	národnej	legislatívy.	Komisia	pre	
MoF	je	zložená	z	piatich	členov	za	MŽP	SR	a	piatich	členov	za	MH	SR	vrátane	štátnych	
tajomníkov	za	spomenuté	ministerstvá.	Komisia	pre	MoF	je	zriadená	rozhodnutím	
ministra	životného	prostredia	Slovenskej	republiky		a	riadi	sa	vlastným	organizačným	
a	rokovacím	poriadkom.
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(4)	Ministerstvo	v	spolupráci	s	Ministerstvom	hospodárstva	Slovenskej	republiky	
pripraví	a	zašle	Komisii	na	notifikáciu	schému	štátnej	pomoci	na	financovanie	
projektov	v	rámci	modernizačného	fondu schémy	štátnej	pomoci	na	financovanie	
projektov	z	prostriedkov	Modernizačného	fondu.

§ 18 ods. 16
 
Kompetencia komisie pre MoF - nové	ustanovenie	o	právomoci	komisie	určiť	
výšku	prostriedkov	z	Modernizačného	fondu,	ktoré	budú	zaslané	na	účet	EF	a	na	
samostatný	účet	MH	SR	(v	súlade	s	§	22	ods.	4	zákona	č.	523/2004	Z.	z.	o	rozpočtových	
pravidlách	verejnej	správy	a	o	zmene	a	doplnení	niektorých	zákonov	v	znení	
neskorších	predpisov)	na	financovanie	schválených	investičných	návrhov	(môžu	to	byť	
individuálne	projekty	alebo	schémy	štátnej	pomoci)	v	zmysle	relevantnej	EÚ 
a	národnej	legislatívy.	Zároveň	komisia	pre	MoF	schvaľuje	systém	finančného	riadenia	
prostriedkov	pridelených	Slovenskej	republike	z	prostriedkov	MoF	vrátane	nastavenia	
systému	bankových	účtov	pre	príjem	týchto	prostriedkov	od	Európskej	investičnej	
banky.

§ 26 ods. 4
 
Schémy štátnej pomoci na financovanie projektov z prostriedkov MoF - vypúšťajú	
sa	slová	„na	notifikáciu“	z	dôvodu,	že	tento	pojem	definuje	konkrétny	posudzovací	
postup	schém	štátnej	pomoci	(ďalej	len	„schéma“)	zo	strany	Európskej	komisie.	Nie	
všetky	schémy,	ktoré	sa	budú	pripravovať	pre	poskytovanie	podpory	z	prostriedkov	
Modernizačného	fondu	budú	notifikované.	Niektoré	schémy	môžu	byť	predmetom	
posudzovacieho	konania	len	zo	strany	Protimonopolného	úradu	SR,	ako	koordinátora	
pre	štátnu	pomoc	a	oznámené	Európskej	komisii	podľa	nariadenia	Komisie	č.	651/2014	
zo	17.	júna	2014	o	vyhlásení	určitých	kategórií	pomoci	za	zlučiteľné	s	vnútorným	trhom	
podľa	článkov	107	a	108	zmluvy.	Pre	účely	Modernizačného	fondu	sa	bude	pripravovať	
viacero	schém,	takže	sa	mení	slovo	„schéma“	na	„schémy“.

17c)	§	22	ods.	4	zákona	č.	523/2004	Z.	z.	o	rozpočtových	pravidlách	verejnej	správy	a	o	zmene	a	doplnení	niektorých	zákonov	v	znení	

neskorších	predpisov.

17d)	Vykonávacie	nariadenie	Komisie	(EÚ)	2020/1001	z	9.	júla	2020,	ktorým	sa	stanovujú	podrobné	pravidlá	uplatňovania	smernice	

Európskeho	parlamentu	a	Rady	2003/87/ES,	pokiaľ	ide	o	prevádzkovanie	Modernizačného	fondu	na	podporu	investícií	na	modernizáciu	

energetických	systémov	a	zlepšenie	energetickej	efektívnosti	niektorých	členských	štátov	(Ú.	v.	EÚ	L	221,	10.	7.	2020).

§ 26 Ministerstvo

(1)	Ministerstvo
t)	spravuje	prostriedky	pridelené	Slovenskej	republike	z	modernizačného 
Modernizačného	fondu	v	súlade	s	rozhodnutím	prijatým	komisiou	pre	
Modernizačný	fond	podľa	§	18	ods.	16,

1.2.10	Zákon,	ktorým	sa	mení	a	dopĺňa	zákon	č.	414/2012	Z.z.	
o	obchodovaní	s	emisnými	kvótami	a	o	zmene	a	doplnení	

niektorých	zákonov

§	26	ods.	1	písm.	t)
 
Legislatívno - technická úprava názvu - upravuje	názov	Modernizačný	fond	
a	doplňuje,	že	ministerstvo	bude	prostriedky	pridelené	Slovenskej	republike	z	
Modernizačného	fondu	spravovať	v	súlade	s	rozhodnutím	prijatým	komisiou	pre	MoF.
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1.2.11	Zákon,	ktorým	sa	mení	a	dopĺňa	zákon	č.	286/2009	Z.z.	
o	fluórovaných	skleníkových	plynoch	a	o	zmene	a	doplnení	

niektorých	zákonov

1.2.11 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 
č. 286/2009 Z.z. o fluórovaných skleníkových 
plynoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov

Účinný od: 1.1.2022 

Dôvod:
• •	 potreba	zmeny	a	doplnenia	vyplynula	z	praktickej	aplikácie	zákona	

Predmet: 
• dopĺňajú	sa	a	presne	vymedzujú	náležitosti,	ktoré	musí	obsahovať	

evidencia,	ktorú	vedú	dovozcovia,	vývozcovia	a	distribútori	fluórovaných	
skleníkových	plynov.

• zavádza	sa	register	prevádzkovateľov	zariadení,	ktoré	obsahujú	fluórované	
skleníkové	plyny

• zmena	spôsobu	oznamovania	údajov	pre	prevádzkovateľov	zariadení	
obsahujúcich	fluórované	skleníkové	plyny,	a	to	prostredníctvom	
elektronického	systému,	ktorý	bude	spravovať	organizácia	poverená	
Ministerstvom	životného	prostredia	Slovenskej	republiky

• dopĺňajú	sa	nové	paragrafy,	ktoré	upravia	podmienky	a	požiadavky	na	
získanie	poverenia	na	činnosť	hodnotiaceho	a	certifikačného	orgánu,	
ktoré	v	zákone	absentovali

Národná	rada	Slovenskej	republiky	sa	uzniesla	na	tomto	zákone:

Čl.	I	

Zákon	č.	286/2009	Z.	z.	o	fluórovaných	skleníkových	plynoch	a	o	zmene	a	doplnení	
niektorých	zákonov	v	znení	zákona	č.	321/2012	Z.	z.,	zákona	č.	180/2013	Z.	z.	a	zákona	
č.	348/2015	Z.	z.	sa	mení	a	dopĺňa	takto:

Povinnosti fyzických osôb a právnických osôb
§ 3 Všeobecné ustanovenia

(3)	Vlastník	zariadenia	je	povinný	písomne	oznámiť	prevádzkovateľa	zariadenia 
a	každú	zmenu	prevádzkovateľa	zariadenia	príslušnému	okresnému	úradu	
najneskôr	do	30	dní	od	jeho	určenia	podľa	odseku	2.

(4) (3)		Na	nakladanie	s	fluórovanými	skleníkovými	plynmi	sa	nevzťahuje	osobitný	
predpis	upravujúci	odpadové	hospodárstvo;12)	to	však	neplatí,	ak	ide 
o	zneškodňovanie
a)	fluórovaných	skleníkových	plynov,	ktoré	nemožno	recyklovať	alebo	regenerovať,
b)	odpadov	vzniknutých	z	procesu	recyklácie	a	regenerácie	fluórovaných	
skleníkových	plynov.

Za § 5 sa vkladá § 5a, ktorý vrátane nadpisu znie:

§ 5a Evidencia a oznamovacia povinnosť

(1)	Evidenciu	o	fluórovaných	skleníkových	plynoch	a	iných	fluórovaných	
skleníkových	plynoch	uvedených	v	osobitnom	predpise,15b)	výrobkoch 
a	zariadeniach	vedie
a)	výrobca,
b)	dovozca,	vývozca,	distribútor,
c)	odborne	spôsobilá	osoba.

(2)	Z	evidencie	musí	byť	zrejmé,	akým	spôsobom	sa	nakladá	s	fluórovanými	
skleníkovými	plynmi	a	inými	fluórovanými	skleníkovými	plynmi	uvedenými	v	
osobitnom	predpise,	výrobkami	alebo	zariadeniami;	záznamy	sa	uchovávajú	
najmenej	päť	rokov.

§	3	ods.	3
 
Ustanovenie	sa	navrhuje	vypustiť	v	súvislosti	so	zriadením	registra	prevádzkovateľov	
zariadení,	ktoré	obsahujú	fluorované	skleníkové	plyny	od	1.	januára	2022.
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(3)	Dovozca,	vývozca	a	distribútor	fluórovaných	skleníkových	plynov	vedie	
evidenciu,	ktorá	obsahuje
a)	množstvo	dovezeného,	vyvezeného	a	predaného	fluórovaného	skleníkového	
plynu	s	uvedením	dátumu	dovozu,	vývozu	a	predaja	pre	každý	druh	fluórovaného	
skleníkového	plynu,
b)	názov,	sídlo	a	identifikačné	číslo	dodávateľa	a	odberateľa	fluórovaných	
skleníkových	plynov,
c)	číslo	certifikátu	o	odbornej	spôsobilosti	na	nakladanie	s	fluórovanými	
skleníkovými	plynmi	odberateľa.

(4)	Výrobca,	dovozca,	vývozca	alebo	distribútor	fluórovaných	skleníkových	plynov	
alebo	iných	fluórovaných	skleníkových	plynov	uvedených	v	osobitnom	predpise	
je	povinný	oznámiť	Ministerstvu	životného	prostredia	Slovenskej	republiky	(ďalej	
len	„ministerstvo“)	prostredníctvom	formulárov	údaje	o	fluórovaných	skleníkových	
plynoch	alebo	iných	fluórovaných	skleníkových	plynoch	uvedených	v	osobitnom	
predpise	každoročne	do	31.	januára	nasledujúceho	roka.

(5)	Výrobca,	dovozca,	vývozca	alebo	distribútor	výrobkov	alebo	zariadení	je	povinný	
oznámiť	certifikačnému	orgánu	určenému	ministerstvom	údaje	o	výrobkoch	alebo	
zariadeniach	prostredníctvom	elektronického	systému	oznamovania	údajov 
o	výrobkoch	a	zariadeniach	každoročne	do	31.	januára	nasledujúceho	roka.

(6)	Odborne	spôsobilá	osoba,	ktorá	vykonáva	činnosti	uvedené	v	osobitnom	
predpise,16)	je	povinná	na	základe	evidencie	oznámiť	certifikačnému	orgánu	
určenému	ministerstvom	údaje	o	fluórovaných	skleníkových	plynoch,	výrobkoch 
a	zariadeniach	každoročne,	najneskôr	do	31.	januára	nasledujúceho	roka.

(7)	Odborne	spôsobilá	osoba	po	vykonaní	kontroly	výrobku	alebo	zariadenia	na	
únik	podľa	osobitného	predpisu14)	označí	výrobok	a	zariadenie	štítkom	vykonanej	
kontroly	na	únik.

Za § 5a sa vkladá § 5b, ktorý vrátane nadpisu znie:

§ 5b Register prevádzkovateľov zariadení, ktoré obsahujú fluórované skleníkové 
plyny

(1)	Zriaďuje	sa	register	prevádzkovateľov	zariadení,	ktoré	obsahujú	fluórované	
skleníkové	plyny	na	účely	registrácie	prevádzkovateľov	a	zariadení,	ktoré	obsahujú	
fluórované	skleníkové	plyny	v	množstve	päť	ton	ekvivalentu	CO2	alebo	viac	a	v	inej	
ako	penovej	forme	a	sú	kontrolované	na	únik	podľa	osobitného	predpisu,14b)	a	na	
účely	vedenia	evidencie	a	oznamovania	údajov.

(2)	Register	prevádzkovateľov	zariadení,	ktoré	obsahujú	fluórované	skleníkové	
plyny,	je	elektronický	systém,	ktorý	je	informačným	systémom	verejnej	správy,	
ktorého	správcom	je	ministerstvo.	Prevádzku,	fungovanie	a	dostupnosť	tohto	
elektronického	systému	zabezpečí	organizácia	poverená	ministerstvom.

(3)	Organizácia	poverená	ministerstvom	je	povinná	zabezpečiť	ministerstvu	prístup	
do	registra	prevádzkovateľov	zariadení,	ktoré	obsahujú	fluórované	skleníkové	
plyny,	a	poskytovať	ministerstvu	údaje	a	informácie	z	registra	prevádzkovateľov	
zariadení,	ktoré	obsahujú	fluórované	skleníkové	plyny.

(4)	Prevádzkovateľ	zariadenia,	ktoré	obsahuje	fluórované	skleníkové	plyny 
v	množstve	päť	ton	ekvivalentu	CO2	alebo	viac	a	v	inej	ako	penovej	forme 
a	je	kontrolované	na	únik	podľa	osobitného	predpisu,14b)	je	povinný	v	registri	
prevádzkovateľov	zariadení,	ktoré	obsahujú	fluórované	skleníkové	plyny,	
zaregistrovať	existujúce	zariadenie	najneskôr	do	31.	marca	2022	a	nové	zariadenie	
najneskôr	do	30	dní	od	uvedenia	zariadenia	do	prevádzky.

(5)	Prevádzkovateľ	zariadenia	podľa	odseku	4	vedie	evidenciu	podľa	tohto	
zákona	a	osobitného	predpisu15)	a	zabezpečí	zápis	údajov	prostredníctvom	
odborne	spôsobilej	osoby	po	vykonaní	činností	podľa	osobitného	predpisu14)	
v	registri	prevádzkovateľov	zariadení,	ktoré	obsahujú	fluórované	skleníkové	
plyny.	Odborne	spôsobilá	osoba	zapíše	v	registri	prevádzkovateľov	zariadení,	
ktoré	obsahujú	fluórované	skleníkové	plyny,	údaje	súvisiace	s	vykonaním	
činností	podľa	osobitného	predpisu14)	najneskôr	do	30	dní	od	ich	vykonania.	
Prevádzkovateľ	zabezpečí,	aby	evidencia	za	príslušný	kalendárny	rok	bola	v	registri	

1.2.11	Zákon,	ktorým	sa	mení	a	dopĺňa	zákon	č.	286/2009	Z.z.	
o	fluórovaných	skleníkových	plynoch	a	o	zmene	a	doplnení	

niektorých	zákonov

§	5a
 
Evidencia a oznamovacia povinnosť - upravuje	sa	povinnosť	dovozcu,	vývozcu 
a	distribútora	fluórovaných	skleníkových	plynov	viesť	evidenciu,	z	ktorej	je	zrejmé,	
akým	spôsobom	sa	nakladá	s	fluórovanými	skleníkovými	plynmi,	jej	náležitosti 
a	uchovávanie	ako	aj	povinnosti	odborne	spôsobilej	osoby.
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prevádzkovateľov	zariadení,	ktoré	obsahujú	fluórované	skleníkové	plyny,	úplná	
najneskôr	do	31.	marca	nasledujúceho	roka.

Štátna správa
§ 8 Orgány štátnej správy

Štátnu	správu	podľa	tohto	zákona	vykonáva
a)	ministerstvo,
b)	okresný	úrad,
c) b)	Slovenská	inšpekcia	životného	prostredia	(ďalej	len	„inšpekcia“).

§ 10 Okresný úrad 

Okresný	úrad
a)	vedie	evidenciu	prevádzkovateľov	zariadení,
b)	vedie	evidenciu	údajov	o	fluórovaných	skleníkových	plynoch,	výrobkoch	
a	zariadeniach	oznámených	prevádzkovateľom	zariadenia	a	predkladá	ich	
ministerstvu.

Za § 12 sa vkladá § 12a, ktorý vrátane nadpisu nad paragrafom znie:

Správne delikty
§ 12a

Správneho	deliktu	sa	dopustí	fyzická	osoba	podnikateľ	alebo	právnická	osoba,	
ktorá
a)	uvádza	fluórované	skleníkové	plyny	alebo	výrobky	a	zariadenia	na	trh	napriek	
zákazu	a	obmedzeniam	podľa	osobitného	predpisu36)	alebo	uvádza	na	trh	
fluórované	skleníkové	plyny	bez	certifikátu	o	odbornej	spôsobilosti,	alebo	uvádza	
na	trh	fluórované	skleníkové	plyny	osobám	bez	certifikátu	o	odbornej	spôsobilosti,
b)	neoznačí	výrobky	alebo	zariadenia	pri	ich	uvádzaní	na	trh	podľa	§	7	a	
podľa	osobitného	predpisu34)	alebo	nezaregistruje	zariadenie	do	registra	
prevádzkovateľov	zariadení,	ktoré	obsahujú	fluórované	skleníkové	plyny	podľa	§	5b	
ods.	4,
c)	nesplní	oznamovaciu	povinnosť	o	fluórovaných	skleníkových	plynoch,	iných	
fluórovaných	skleníkových	plynoch	uvedených	v	osobitnom	predpise,	výrobkoch	
alebo	zariadeniach	podľa	§	5a	ods.	4,	5	a	6	alebo	nesplní	oznamovaciu	povinnosť	
voči	Európskej	komisii,37)

d)	nevedie	alebo	neuchováva	evidenciu	o	fluórovaných	skleníkových	plynoch,	iných	
fluórovaných	skleníkových	plynoch	uvedených	v	osobitnom	predpise,	výrobkoch	
alebo	zariadeniach	podľa	§	5a	a	5b	a	podľa	osobitného	predpisu,15)

e)	neurčí	prevádzkovateľa	zariadenia	podľa	§	3	ods.	2	alebo	podľa	§	15b,
f)	vykonáva	činnosť	uvedenú	v	osobitnom	predpise16)	bez	certifikátu	o	odbornej	
spôsobilosti	alebo	v	rozpore	s	ním,
g)	nevykonáva	preventívne	opatrenia	proti	únikom	fluórovaných	skleníkových	
plynov	alebo	nezabezpečí	kontrolu	zariadení	na	únik,14)

h)	nezabezpečí	vykonanie	opravy	zariadenia	po	zistení	úniku	podľa	osobitného	
predpisu,37a)

i)	nezabezpečí,	aby	strata	chladiva	neprevýšila	ustanovené	limity	úniku,

1.2.11	Zákon,	ktorým	sa	mení	a	dopĺňa	zákon	č.	286/2009	Z.z.	
o	fluórovaných	skleníkových	plynoch	a	o	zmene	a	doplnení	

niektorých	zákonov

§	5b
 
Register prevádzkovateľov zariadení, ktoré obsahujú fluorované skleníkové plyny 
- dochádza	k	zmene	spôsobu	oznamovania	údajov	pre	prevádzkovateľov	zariadení	
obsahujúcich	fluórované	skleníkové	plyny.	Prevádzkovatelia	zariadení	oznamovali	
príslušné	údaje	okresným	úradom,	odborom	starostlivosti	o	životné	prostredie, 
v	územnej	pôsobnosti	ktorého	sa	daná	prevádzka	nachádza.	V	zmyslenavrhovaného		
nového	paragrafu	budú	prevádzkovatelia	zariadení	oznamovať	údaje	
prostredníctvom	registra	prevádzkovateľov	zariadení,	ktoré	obsahujú	fluorované	
skleníkové	plyny,	ktorý	bude	spravovať	organizácia	poverená	ministerstvom.	Tento	
register	bude	slúžiť	na	registráciu	prevádzkovateľov,	zariadení,	ktoré	obsahujú	5	
ton	ekvivalentu	CO2	alebo	viac	a	sú	kontrolované	na	únik,		na	vedenie	evidencie	
a	oznamovanie	stanovených	údajov.	Prevádzkovatelia	budú	mať	komfortnejší	
spôsob	oznamovania	a	prístup	k	svojim	údajom	a	dôjde	k	sprehľadneniu	a	lepšej	
spracovateľnosti	získaných	informácií.

§ 8 a § 10
 
Ustanovenie	sa	navrhuje	vypustiť	v	súvislosti	so	zriadením	registra	prevádzkovateľov	
zariadení,	ktoré	obsahujú	fluorované	skleníkové	plyny	od	1.	januára	2022.
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j)	nezabezpečí	prístup	k	rozoberateľným	spojom	podľa	§	4	ods.	4,
k)	nesplní	povinnosť	podľa	11	ods.	3	alebo	neumožní	odobrať	vzorku	fluórovaných	
skleníkových	plynov	podľa	§	11	ods.	4,
l)	nevykoná	opatrenia	na	nápravu	podľa	§	11	ods.	5,
m)	nezabezpečí	inštaláciu	systému	detekcie	úniku	a	jeho	kontrolu	podľa	
osobitného	predpisu,37b)

n)	nepožiada	Európsku	komisiu	o	pridelenie	kvóty	prostredníctvom	elektronického	
registra	kvót	podľa	§	14	ods.	3,	prekročí	kvótu	na	uvedenie	fluórovaných	
uhľovodíkov37c)	na	trh,	ktorá	mu	bola	pridelená	podľa	osobitného	predpisu,37d)	alebo	
vyrobí	alebo	dovezie	fluórované	uhľovodíky	bez	pridelenej	kvóty,
o)nesplní	povinnosť	podľa	§	14	ods.	2,
p)	nesplní	povinnosť	podľa	§	6a	ods.	1	a	3	a	§	6b	ods.	1,	3	a	4.

Za § 13 sa vkladá § 13a, ktorý znie:

§ 13a

(1)	Správne	delikty	podľa	§	12a	prejednáva	inšpekcia.

(2)	Inšpekcia	uloží	pokutu
a)	od	300	eur	do	7	000	eur	za	správne	delikty	uvedené	v	§	12a	písm.	b),	c),	e),	o)	
alebo	v	písm.	p),
b)	od	300	eur	do	34	000	eur	za	správne	delikty	uvedené	v	§	12a	písm.	d),	g),	h),	i),	j),	
k),	l)	alebo	v	písm.	n),
c)	od	5	000	eur	do	99	600	eur	za	správne	delikty	uvedené	v	§	12a	písm.	a),	f)	alebo 
v	písm.	m).

(3)	Inšpekcia	pri	rozhodovaní	o	výške	pokuty	podľa	odseku	2	prihliada	na	závažnosť	
a	rozsah	porušenia	povinnosti,	na	okolnosti,	ktoré	viedli	k	tomuto	porušeniu,	a	na	
čas	trvania	protiprávneho	stavu.

(4)	Ak	povinný	v	určenej	lehote	nevykoná	opatrenia	na	nápravu,	uloží	sa	mu	ďalšia	
pokuta	až	do	výšky	dvojnásobku	príslušnej	hornej	hranice	pokuty.

(5)	Konanie	o	uložení	pokuty	možno	začať	do	jedného	roka	odo	dňa,	keď	sa	
inšpekcia	dozvedela	o	porušení	povinnosti,	najneskôr	však	do	troch	rokov	odo	dňa,	

1.2.11	Zákon,	ktorým	sa	mení	a	dopĺňa	zákon	č.	286/2009	Z.z.	
o	fluórovaných	skleníkových	plynoch	a	o	zmene	a	doplnení	

niektorých	zákonov

keď	k	porušeniu	povinnosti	došlo.

(6)	Výnosy	pokút	sú	príjmom	Environmentálneho	fondu.38)

§	12	a	a	13a
 
Doplnenie správnych deliktov a sankcií - v	súvislosti	s	novými	ustanoveniami	§	5a	a	
§	5b,	ktoré	upravujú	evidenciu	a	oznamovacia	povinnosť		a	register	prevádzkovateľov	
zariadení,	ktoré	obsahujú	fluórované	skleníkové	plyny.
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GEOLÓGIA

1.2.12 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 
č. 569/2007 Z.z. o geologických prácach 
(geologický zákon)

Účinný od: 1.1.2022 

Dôvod:
• novela	č.	310/2021	Z.z.	ktorou	sa	mení	a	dopĺňa	zákon	č.	177/2018	Z.	z. 

o	niektorých	opatreniach	na	znižovanie	administratívnej	záťaže	
využívaním	informačných	systémov	verejnej	správy	a	o	zmene	a	doplnení	
niektorých	zákonov	(zákon	proti	byrokracii)	v	znení	zákona	č.	221/2019	Z.	z.	
a	ktorým	sa	menia	a	dopĺňajú	niektoré	zákony

Predmet: 
• zníženie	byrokratickej	záťaže	pri	žiadosti	o	geologické	oprávnenie

Národná	rada	Slovenskej	republiky	sa	uzniesla	na	tomto	zákone:

Čl. XXXVIII

Zákon	č.	569/2007	Z.	z.	o	geologických	prácach	(geologický	zákon)	v	znení	zákona	
č.	515/2008	Z.	z.,	zákona	č.	384/2009	Z.	z.,	zákona	č.	110/2010	Z.	z.,	zákona	č.	136/2010	
Z.	z.,	zákona	č.	145/2010	Z.	z.,	zákona	č.	268/2010	Z.	z.,	zákona	č.	258/2011	Z.	z.,	zákona	
č.	409/2011	Z.	z.,	zákona	č.	311/2013	Z.	z.,	zákona	č.	160/2014	Z.	z.,	zákona	č.	91/2016	Z.	
z.,	zákona	č.	125/2016	Z.	z.,	zákona	č.	315/2016	Z.	z.,	zákona	č.	147/2017	Z.	z.,	zákona	
č.	292/2017	Z.	z.,	zákona	č.	49/2018	Z.	z.,	zákona	č.	51/2018	Z.	z.,	zákona	č.	177/2018	Z.	
z.,	zákona	č.	353/2018	Z.	z.,	zákona	č.	221/2019	Z.	z.	a	zákona	č.	74/2020	Z.	z.	sa	mení	
takto:

1.2.12	Zákon,	ktorým	sa	mení	a	dopĺňa	zákon	č.	569/2007	Z.z.	
o	geologických	prácach	(geologický	zákon)

§ 5 Žiadosť o geologické oprávnenie

(9)	Ak	má	žiadateľ	o	geologické	oprávnenie	pridelené	identifikačné	číslo	
organizácie,11a)	k	žiadosti	podľa	odsekov	3	a	4	pripojí	úradne	osvedčenú	kópiu	
potvrdenia	o	jeho	pridelení.
(10) (9)	Žiadosť	o	vydanie	geologického	oprávnenia	možno	podávať	aj	
prostredníctvom	obvodného	úradu,	ktorý	plní	úlohy	jednotného	kontaktného	
miesta.11b)

§	5	ods.	9
 
Zníženie byrokratickej záťaže - zrušenie	povinnosti	predkladať	v	prípade	žiadosti 
o	geologické	oprávnenie	potvrdenie	o	IČO.
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1.2.13 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 
č. 569/2007 Z.z. o geologických prácach 
(geologický zákon)

Účinný od: 1.1.2022 

Dôvod:
• novela	zákona	o	Slovenskej	akadémii	vied

Predmet: 
• legislatívno	-	technické	úpravy
• prizvanie	SAV	a	vysokých	škôl	k	príprave	koncepcie	geologického	

výskumu	a	geologického	prieskumu	územia	Slovenskej	republiky

Národná	rada	Slovenskej	republiky	sa	uzniesla	na	tomto	zákone:

Čl. II

Zákon	č.	569/2007	Z.	z.	o	geologických	prácach	(geologický	zákon)	v	znení	zákona	
č.	515/2008	Z.	z.,	zákona	č.	384/2009	Z.	z.,	zákona	č.	110/2010	Z.	z.,	zákona	č.	136/2010	
Z.	z.,	zákona	č.	145/2010	Z.	z.,	zákona	č.	268/2010	Z.	z.,	zákona	č.	258/2011	Z.	z.,	zákona	
č.	409/2011	Z.	z.,	zákona	č.	311/2013	Z.	z.,	zákona	č.	160/2014	Z.	z.,	zákona	č.	91/2016	Z.	
z.,	zákona	č.	125/2016	Z.	z.,	zákona	č.	315/2016	Z.	z.,	zákona	č.	147/2017	Z.	z.,	zákona	č.	
292/2017	Z.	z.,	zákona	č.	49/2018	Z.	z.,	zákona	č.	51/2018	Z.	z.,	zákona	č.	177/2018	Z.	z.,	
zákona	č.	353/2018	Z.	z.,	zákona	č.	221/2019	Z.	z.,	zákona	č.	74/2020	Z.	z.	a	zákona	č.	
310/2021	Z.	z.	sa	mení	a	dopĺňa	takto:

§ 32c Predbežná držba

(18)	Na	konanie	o	predbežnej	držbe	sa	vzťahuje	všeobecný	predpis	o	správnom	
konaní správny	poriadok	okrem	§	28	a	§	29	ods.	2.

SIEDMA ČASŤ
ŠTÁTNA GEOLOGICKÁ SPRÁVA, ŠTÁTNY GEOLOGICKÝ DOZOR A SANKCIE
§ 36 Štátna geologická správa

(1)	Ministerstvo
a)	vypracúva	v	spolupráci	so	Štátnym	geologickým	ústavom	Dionýza	Štúra,	
Slovenskou	akadémiou	vied,	dotknutými	vysokými	školami	a	príslušnými	
ústrednými	orgánmi	štátnej	správy	koncepcie	geologického	výskumu	a	
geologického	prieskumu	územia	Slovenskej	republiky	a	v	spolupráci	s	príslušnými	
ústrednými	orgánmi	štátnej	správy	koordinuje	plány	geologických	prác	
financovaných	zo	štátneho	rozpočtu,
o)	zabezpečuje	a	koordinuje	v	súčinnosti	s	inými	ústrednými	orgánmi	štátnej	správy	
úlohy	medzinárodnej	spolupráce	v	oblasti	geologického	výskumu	a	geologického	
prieskumu	s	výnimkou	úloh	Slovenskej	akadémie	vied	a	vysokých	škôl,

1.2.13	Zákon,	ktorým	sa	mení	a	dopĺňa	zákon	č.	569/2007	Z.z.	
o	geologických	prácach	(geologický	zákon)

§	32c	ods.	18
 
Legislatívno-technická úprava.

§	36	ods.	1	písm.	a)	a	písm.	o)
 
Prizvanie SAV a vysokých škôl k príprave koncepcie geologického výskumu 
a geologického prieskumu územia SR - SAV	a	vysoké	školy	sú	v	geologickom	zákone	
uvedené	ako	subjekty	oprávnené	vykonávať	geologické	práce	a	ako	subjekty	plniace	
samostatne	úlohy	medzinárodnej	spolupráce	v	oblasti	geologického	výskumu 
a	geologického	prieskumu.	
Navrhuje	sa,	aby	boli	prizvané	k	príprave	koncepcie	geologického	výskumu 
a	geologického	prieskumu	územia	Slovenskej	republiky.	Ministerstvo	by	tak	naplnilo	
všeobecnú	požiadavku	na	prizvanie	vedeckých	inštitúcií	a	výskumných	pracovísk	
k	prácam	na	riešení	otázok	koncepčnej	povahy,	ktorú	formuluje	§	38	ods.	3	zákona 
č.	575/2001	Z.	z.	o	organizácii	činnosti	vlády	a	organizácii	ústrednej	štátnej	správy.
o	geologické	oprávnenie	potvrdenie	o	IČO.
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ÔSMA ČASŤ
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 41 Konanie

(1)	Na	konanie	podľa	tohto	zákona	sa	vzťahuje	všeobecný	predpis	o	správnom	
konaní,52)	správny	poriadok,	ak	tento	zákon	neustanovuje	inak.

(2)	Všeobecný	predpis	o	správnom	konaní52)		Správny	poriadok	sa	nevzťahuje	na
a)	overovanie	odbornej	spôsobilosti	podľa	§	9,
b)	schvaľovanie	projektu	geologickej	úlohy	podľa	§	12	ods.	4,
c)	schvaľovanie	zmeny	projektu	geologickej	úlohy	a	zámeny	prác	podľa	§	14	ods.	6,
d)	posudzovanie	a	schvaľovanie	záverečných	správ	podľa	§	18,
e)	posudzovanie	ponúk	a	výber	držiteľa	prieskumného	územia	podľa	§	28	ods.	4,
f)	prevod	geologických	diel	alebo	geologických	objektov	na	využitie	na	iné	účely	
podľa	§	33.

1.2.13	Zákon,	ktorým	sa	mení	a	dopĺňa	zákon	č.	569/2007	Z.z.	
o	geologických	prácach	(geologický	zákon)

§ 41 ods. 1 a ods. 2 
 
Legislatívno-technická úprava.
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Krátke informácie

2.2.1 Predbežná informácia
- plánované legislatívne zmeny 2.      

EIA
 
V	súčasnosti	nie	sú	v	tejto	oblasti	aktuálne	žiadne	predbežné	informácie.

IPKZ
 
V	súčasnosti	nie	sú	v	tejto	oblasti	aktuálne	žiadne	predbežné	informácie.

OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY
 
V	súčasnosti	nie	sú	v	tejto	oblasti	aktuálne	žiadne	predbežné	informácie.

ODPADY
 
V	súčasnosti	nie	sú	v	tejto	oblasti	aktuálne	žiadne	predbežné	informácie.

2.1	Predbežná	informácia	-
plánované	legislatívne	zmeny

OVZDUŠIE
 
Číslo:  PI/2021/35
Názov:  Návrh vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej 

republiky o kvalite ovzdušia
Stav: 	 	 Predprípravná	fáza	ukončená
Zmeny: 	 Cieľom	je	zabezpečiť	monitorovanie	a	hodnotenie	kvality	ovzdušia	

vrátane	depozície	znečisťujúcich	látok	a	poskytovať	verejnosti	
informácie	o	kvalite	ovzdušia.	
Právna	úprava	zahrnie	limitné	a	cieľové	hodnoty	znečisťujúcich	
látok	v	ovzduší,	termíny	ich	dosiahnutia;	referenčné	metódy	na	
hodnotenie	kvality	ovzdušia;	ciele	v	kvalite	údajov	na	hodnotenie	
kvality	vonkajšieho	ovzdušia	a	požiadavky	na	umiestňovanie	
vzorkovacích	miest	na	stále	meranie;	informačné	prahy,	výstražné	
prahy	a	podmienky	na	vydanie	oznámenia	o	smogovej	situácii;	
zoznam	aglomerácií;	informácie	a	údaje	sprístupňované	verejnosti.

Číslo:  PI/2021/36
Názov:  Návrh vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej 

republiky o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov 
znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí

Stav: 	 	 Predprípravná	fáza	ukončená
Zmeny: 	 Návrh	vyhlášky	má	ustanoviť	spôsob,	lehoty	a	požiadavky	na	

zisťovanie	množstva	vypúšťaných	znečisťujúcich	látok,	na	
preukazovanie	údajov	o	dodržaní	určených	emisných	limitov,	
technických	požiadaviek	a	podmienok	prevádzkovania,	kvality	
ovzdušia	a	náležitosti	protokolov	z	kontinuálneho	monitorovania	
emisií.
Monitorovaním	emisií	zo	stacionárnych	zdrojov	znečisťovania	
ovzdušia	(ďalej	len	stacionárnych	zdrojov)	sa	zisťujú	údaje	o:
-		množstve	znečisťujúcej	látky	vypustenej	zo	stacionárneho	zdroja	
do	ovzdušia	
-	dodržiavaní	emisných	limitov,	technických	požiadaviek 
a	podmienok	prevádzkovania,	ktoré	sú	ustanovené	osobitným	
predpisom	alebo	určené	okresným	úradom	v	súhlase	alebo	určené	
v	integrovanom	povolení.
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Číslo:  PI/2021/37
Názov:  Návrh vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej 

republiky o vedení prevádzkovej evidencie, o údajoch 
oznamovaných do Národného emisného informačného systému, 
o súbore technicko-prevádzkových parametrov a technicko-
organizačných opatrení a o programe znižovania emisií zo 
stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia

Stav: 	 	 Predprípravná	fáza	ukončená
Zmeny: 	 Navrhovaná	právna	úprava	bude	zahŕňať	požiadavky	na	vedenie	

prevádzkovej	evidencie	stacionárnych	zdrojov	znečisťovania	
ovzdušia,		rozsah	údajov,	ktoré	je	prevádzkovateľ	povinný	
oznamovať	do	Národného	emisného	informačného	systému	
a	náležitosti	súboru	technicko-prevádzkových	parametrov	a	
technicko-organizačných	opatrení.	Súčasťou	predpisu	bude	
ustanovený	obsah	programu	znižovania	emisií	zo	stacionárnych	
zdrojov	znečisťovania	ovzdušia	a	obsah	údajov	a	spôsob	
informovania	verejnosti

Číslo:  PI/2021/38
Názov:  Návrh vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej 
  republiky, ktorou sa ustanovujú informácie podávané Európskej 
  komisii a požiadavky na vypracovanie národných emisných 
  inventúr
Stav: 	 	 Predprípravná	fáza	ukončená
Zmeny: 	 Návrh	vyhlášky	ustanovuje	obsah	a	rozsah	informácií	a	správ	

podávaných	Európskej	komisii	a	lehoty	ich	podávania.	Ide	o	údaje	
a	informácie,	ktorými	Slovenská	republika	preukazuje	plnenie	
požiadaviek	vyplývajúcich	z	právnych	predpisov	EÚ.	Návrh	vyhlášky	
ďalej	ustanovuje	požiadavky	na	vypracovanie	národných	emisných	
inventúr,	národných	projekcií	emisií	a	informatívnych	správ 
o	inventúrach	a	metodiku	na	ich	prípravu	a	aktualizáciu.	Predmetná	
právna	úprava	bude	predstavovať	transpozíciu	niekoľkých	smerníc.

2.1	Predbežná	informácia	-
plánované	legislatívne	zmeny

Číslo:  PI/2021/39
Názov:  Návrh vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej 
  republiky, ktorou sa ustanovujú jednotlivé notifikačné 
  požiadavky pre špecifický odbor oprávnených technických 
  činností podľa zákona o ochrane ovzdušia
Stav: 	 	 Predprípravná	fáza	ukončená
Zmeny: 	 Návrh	novej	vyhlášky	ustanovuje	podrobnosti	o	odboroch	a	

objektoch	diskontinuálnych	oprávnených	meraní,	jednotlivé	
notifikačné	požiadavky	na	špecifický	odbor	oprávnených	meraní,	
kalibrácií,	skúšok	a	inšpekcií	zhody	automatizovaných	meracích	
systémov	emisií	a	automatizovaných	meracích	systémov	kvality	
ovzdušia	so	špecifikovanými	požiadavkami,	požiadavky	na	systém	
kvality,	požiadavky	na	personálne	a	technické	zabezpečenie	
oprávnených	meraní,	skúšok,	kalibrácií	a	inšpekcií	zhody,	
požiadavky	na	metódy	a	metodiky	oprávnených	technických	
činností	a	podmienky	ich	platnosti	a	používania,	náležitosti	
notifikačného	oznámenia,	ktorým	sa	oznamuje	termín	a	ďalšie	
potrebné	informácie	o	výkone	jednotlivého	oprávneného	merania,	
kalibrácie	skúšky	a	inšpekcie	zhody,	náležitosti	správy	a	čiastkovej	
správy	o	výsledku	oprávnených	technických	činností	a	podmienky	
ich	vyhotovovania,	podrobnosti	o	rozsahu	a	forme	informácií	
poskytovaných	oprávnenými	osobami	do	informačného	systému,	
kvalifikačné	predpoklady	na	vydanie	osvedčenia	zodpovednej	
osoby,	náležitosti	žiadosti	o	vydanie	osvedčenia	zodpovednej	
osoby	a	podrobnosti	o	preukazovaní	a	posudzovaní	splnenia	
kvalifikačných	predpokladov	zodpovednej	osoby,	skúške	a	
osvedčení	a	vymedzení	rozsahu	pôsobnosti	zodpovednej	osoby,	
opakovanom	preukazovaní	odbornej	spôsobilosti	zodpovednej	
osoby	a	o	povolení	na	jednotlivé	oprávnené	technické	činnosti 
a	o	preukazovaní	a	posudzovaní	splnenia	požiadaviek	na	
jednorazové	povolenie.

Číslo:  PI/2021/40
Názov:  Návrh vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej 
  republiky, ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív 
  a vedenie prevádzkovej evidencie o palivách
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plánované	legislatívne	zmeny

Stav: 	 	 Predprípravná	fáza	ukončená
Zmeny: 	 Návrh	vyhlášky	ustanovuje	požiadavky	na	kvalitu	tuhých	fosílnych	

palív	a	palív	z	nich	vyrobených,	ktoré	sú	určené	na	spaľovanie	
v	spaľovacích	zariadeniach	s	menovitým	tepelným	príkonom	
do	0,3	MW,	vykurovacích	olejov,	ktoré	sú	určené	na	spaľovanie	
v	stacionárnych	zdrojoch	znečisťovania	ovzdušia,	motorových	
palív,	ktoré	sú	určené	na	spaľovanie	v	spaľovacích	motoroch	
stacionárnych	zdrojov	alebo	v	spaľovacích	motoroch	alebo	iných	
hnacích	motoroch	mobilných	zdrojov	znečisťovania	ovzdušia,	
plynných	palív	určených	pre	stacionárne	zdroje,	palív	vyrobených 
z	odpadov	a	vedenie	prevádzkovej	evidencie,	rozsah,	druh	a	spôsob	
poskytovania	údajov,	ktoré	podnikateľ,	ktorý	vyrába,	dováža 
a	predáva	palivá,	poskytuje	spotrebiteľovi	a	okresnému	úradu.

Číslo:  PI/2021/41
Názov:  Návrh vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej 

republiky, ktorou sa ustanovujú technické požiadavky 
a podmienky prevádzkovania zariadení na skladovanie, plnenie 
a prepravu benzínu a spôsob a požiadavky na zisťovanie 
a preukazovanie údajov o ich dodržaní

Stav: 	 	 Predprípravná	fáza	ukončená
Zmeny: 	 Návrh	vyhlášky	ustanovuje	technické	požiadavky	a	podmienky	

prevádzkovania	platné	pre	skladovacie	zariadenia,	plniace	
zariadenia	a	mobilné	zásobníky	používané	na	skladovanie,	plnenie	
a	prepravu	benzínu	z	jedného	distribučného	skladu	do	iného	
distribučného	skladu	alebo	z	distribučného	skladu	na	čerpaciu	
stanicu	a	na	plnenie	benzínu	do	nádrží	motorových	vozidiel 
a	spôsob	a	požiadavky	na	zisťovanie	a	preukazovanie	údajov 
o	ich	dodržaní.
Predmetná	právna	úprava	predstavuje	plnú	transpozíciu	smerníc:	
-	smernica		Európskeho	parlamentu	a	Rady	94/63/ES	z	20.	decembra	
1994	o	obmedzení	emisií	prchavých	organických	zlúčenín,	ktoré	
vznikajú	pri	skladovaní	benzínu	a	jeho	distribúcii 
z	distribučných	skladov	do	čerpacích	staníc	a
-	smernica	Európskeho	parlamentu	a	Rady	2009/126/ES	z	21.	
októbra	2009	o	II.	stupni	rekuperácie	benzínových	pár	pri	čerpaní	

pohonných	látok	do	motorových	vozidiel	na	čerpacích	staniciach,	
ktorou	sa	zabezpečuje	ďalšie	obmedzovanie	emisií	benzínových	pár.
Návrh	vyhlášky	bol	vypracovaný	z	dôvodu	potreby	vydania	
vykonávacieho	predpisu	k	novému	zákonu	o	ochrane	ovzdušia.

Číslo:  PI/2021/42
Názov:  Návrh vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej 
  republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona 
  o  ochrane ovzdušia
Stav: 	 	 Predprípravná	fáza	ukončená
Zmeny: 	 Cieľom	návrhu	vyhlášky	je	ustanoviť:

a)	členenie	a	kategorizáciu	stacionárnych	zdrojov,	
b)členenie	a	vymedzenie	zariadení	stacionárnych	zdrojov	a	kritéria	
na	uplatnenie	emisných	limitov	podľa	druhu	zariadenia,	
c)	vymenované	činnosti	a	požiadavky	a	podmienky	na	ich	
vykonávanie,	
d)	zoznam	znečisťujúcich	látok,	pre	ktoré	sa	určujú	emisné	limity,	
technické	požiadavky	a	podmienky	prevádzkovania,	
e)	prípustnú	mieru	znečisťovania	ovzdušia	vyjadrenú	ako	emisné	
limity,	technické	požiadavky	a	podmienky	prevádzkovania	
stacionárnych	zdrojov	a	ich	zariadení,	termíny,	lehoty	a	podmienky	
ich	platnosti	vrátane	výnimiek	z	nich,	
f)	podmienky	uplatňovania	prechodných	opatrení,	
g)	odporúčané	odstupové	vzdialenosti,
h)	požiadavky	zabezpečenia	rozptylu	emisií	znečisťujúcich	látok.

Číslo:  PI/2021/43
Názov:  Návrh vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej 
  republiky, ktorou sa ustanovujú požiadavky týkajúce sa odbornej 
  spôsobilosti vo veciach ochrany ovzdušia a podrobnosti na výkon 
  činností vyžadujúcich odbornú spôsobilosť
Stav: 	 	 Predprípravná	fáza	ukončená
Zmeny: 	 Cieľom	je	ustanovenie	podrobností		o	činnostiach	vyžadujúcich	

odbornú		spôsobilosť	v	oblasti	ochrany	ovzdušia.	Ide	najmä 
o	kvalifikačné	a	technické	predpoklady	a	podrobnosti	o	skúške	
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a	vydaní		osvedčenia	pre	tieto	obory:		odborné	posudzovanie	vo	
veciach	ochrany	ovzdušia,	výkon	kontroly	malých	spaľovacích	
zariadení	na	tuhé	palivo	a	kvapalné	palivo	a	odborná	spôsobilosť 
na	prevádzkovanie	spaľovne	odpadov	a	zariadenia	na	
spoluspaľovanie	odpadov.	Vyhláškou	budú	ustanovené	tiež	
podrobnosti	o	náležitostiach		odborných	posudkov	a	podrobnosti	
výkonu	kontroly	malých	spaľovacích	zariadení	na	tuhé	palivo 
a	kvapalné	palivo.

Číslo:  PI/2021/44
Názov:  Návrh vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej 
  republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam regulovaných výrobkov, 
  označovanie ich obalov a požiadavky na obmedzenie emisií 
  prchavých organických zlúčenín pri používaní organických  
  rozpúšťadiel v regulovaných výrobkoch
Stav: 	 	 Predprípravná	fáza	ukončená
Zmeny: 	 Návrh	vyhlášky	ustanovuje	zoznam	farieb,	lakov	a	výrobkov

s	obsahom	organických	rozpúšťadiel	určených	na	povrchovú	
úpravu	vozidiel,	objektov	a	ich	častí,	hraničné	hodnoty	pre	
najvyšší	obsah	prchavých	organických	zlúčenín,	označovanie	
obalov	regulovaných	výrobkov	a	požiadavky	na	obmedzovanie	
emisií	prchavých	organických	zlúčenín	unikajúcich	pri	používaní	
organických	rozpúšťadiel	v	regulovaných	výrobkoch.

Číslo:  PI/2020/72
Názov:  Návrh zákona o ochrane ovzdušia
Stav: 	 	 Predprípravná	fáza	ukončená
Zmeny: 	 Cieľom	návrhu	nového	zákona	o	ochrane	ovzdušia	sú	pripravované	

rozsiahle	zmeny	v	aktuálne	platnej	právnej	úprave	vzhľadom	na	
potrebu	priemetu	politík	a	opatrení	vyplývajúcich	zo	schváleného	
Národného	programu	znižovania	emisií	a	pripravovanej	Stratégie	na	
zlepšenie	kvality	ovzdušia	do	právnej	úpravy.	Ide	najmä	o	
-	novú	úpravu	týkajúcu		sa	povoľovania		zdrojov	znečisťovania	
ovzdušia
-	reguláciu		vybraných	činností

2.1	Predbežná	informácia	-
plánované	legislatívne	zmeny

-	zákaz	kotlov	nízkej	emisnej	triedy
-	kontrolu	kotlov	v	domácnostiach		
-	zavedenie	priestupkov	
-	väčšie	kompetencie	samospráv	pri	riadení	kvality	ovzdušia	
-	efektívnejšie	riadenie	kvality	ovzdušia.
Na	zvýšenie	kompetencií	a	aj	zodpovednosti	regionálnej/	miestnej	
samosprávy	vo	veciach	týkajúcich	sa	riešenia	kvality	ovzdušia.	
Slovenská	republika	nespĺňa	požiadavky	na	kvalitu	ovzdušia.	
Európska	komisia	vedie	voči	nášmu	štátu	konanie	za	ich	porušenie	
požiadaviek	smernice	2008/50/ES.	V	tejto	súvislosti	MŽP	SR	
pripravuje	Stratégiu	na	zlepšenie	kvality	ovzdušia,	ktorá	bude	
zameraná	na	dosiahnutie	požadovaných	cieľov	v	kvalite	ovzdušia.	
Na	presadenie	opatrení,	ktoré	vzídu	z	predmetnej	stratégie,	je	
potrebné	zefektívniť	mechanizmus	riadenia	kvality	ovzdušia	najmä	
v	oblastiach,	kde	je	zhoršená	kvalita	ovzdušia.	Zapojenie	miestnych	
orgánov	sa	môže	stať	rozhodujúcim	faktorom	v	úsilí	dosiahnuť	
zlepšenie	kvality	ovzdušia,	keďže	tieto	orgány	sa	nachádzajú	
najbližšie	k	ľudom	postihnutým	znečistením	ovzdušia	a	nimi	
presadzované	opatrenia	môžu	byť	adresné		a	účinné.			

Číslo:  PI/2021/115
Názov:  Návrh zákona o zmene klímy a nízkouhlíkovej transformácii   
  Slovenska
Stav: 	 	 Predprípravná	fáza	ukončená
Zmeny: 	 Cieľom	návrhu	nového	zákona	o	zmene	klímy	je	sprehľadnenie	

právneho	klimatického	rámca	na	Slovensku,	tak	aby	bolo	jasné,	že	
cieľom	klimatickej	politiky	nie	je	len	znižovanie	dôsledkov	zmeny	
klímy	(tzv.	mitigácia)	a	prispôsobovanie	sa	jej	(tzv.	adaptácia),	ale	
hlavne	nízkouhlíkova	transformácia	Slovenska	s	cieľom	dosiahnuť	
klimatickú	neutralitu	čo	najskôr.	Ďalej	tento	zákon	logicky	
nadväzuje	na	prijatie	Európskeho	klimatického	predpisu	(do	konca	
tohto	roka	by	sa	mal	v	Európskej	únii	po	prvýkrát	prijať	právny	
predpis,	ktorý	sa	horizontálne	venuje	zmene	klímy).
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VODA 

V	súčasnosti	nie	sú	v	tejto	oblasti	aktuálne	žiadne	predbežné	informácie.

GEOLÓGIA 

V	súčasnosti	nie	sú	v	tejto	oblasti	aktuálne	žiadne	predbežné	informácie.

ENERGETIKA 

V	súčasnosti	nie	sú	v	tejto	oblasti	aktuálne	žiadne	predbežné	informácie.

2.1	Predbežná	informácia	-
plánované	legislatívne	zmeny
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2.2 Legislatívny proces 
- plánované legislatívne zmeny

EIA

Číslo:  LP/2019/384
Názov:  Návrh zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 
  a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Stav: 	 	 Vyhodnotenie	MPK	prebieha
Zmeny:		 Predložený	návrh	zákona	je	vytvorený	vzhľadom	na	výsledky		 	
	 	 aplikačnej	praxe	a	za	účelom	výrazne	zvýšiť	prehľadnosť	právneho		
	 	 predpisu	v	oblasti	posudzovania	vplyvov	na	životné	prostredie 
	 	 s	využitím	nových	poznatkov	a	pokroku	doby.	Nový	zákon 
	 	 o	posudzovaní	vplyvov	zavádza	pojmy,	ktoré	sú	jednoduchšie	 
	 	 a	pochopiteľnejšie	pre	širokú	verejnosť	a	svojimi	procesnými		 	
	 	 ustanoveniami	sa	zosúlaďuje	s	právnymi	predpismi	platnými 
	 	 v	Slovenskej	republike,	ktoré	sa	viažu	k	tomuto	zákonu.

	 	 Predložený	návrh	zákona	podrobne	upravuje:
	 	 a)	 základné	pojmy
	 	 b)	 procesnosť	a	lehoty;
	 	 c)	 variantnosť	navrhovaného	riešenia;
	 	 d)	 postavenie	účastníka	konania	a	práva	dotknutej	verejnosti;
	 	 e)	 postavenie	a	nezávislosť	spracovateľa	odborného	posudku;
	 	 f)	 odbornú	spôsobilosť;
	 	 g)	 prepojenie	na	povoľovacie	konania;
	 	 h)	 vzťah	k	správnemu	poriadku;
	 	 i)		 prílohy
Účinnosť:  1. januára 2020
  

IPKZ

V súčasnosti	neprebiehajú	v tejto	oblasti	žiadne	legislatívne	procesy.

OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY

Číslo:  LP/2019/890
Názov:  Návrh Koncepcie ochrany prírody a krajiny do roku 2030
Stav: 	 	 Vyhodnotenie	MPK	(neleg.	mat)	prebieha
Zmeny:		 Aktualizovaná	koncepcia	ochrany	prírody	a	krajiny	do	roku	2030	 
	 	 reaguje	na	vývoj	od	obdobia	spracovania	predchádzajúcej	 
	 	 koncepcie	a	na	viaceré	výzvy,	ktorými	sa	predchádzajúca	koncepcia	 
	 	 nezaoberala,	ako	sú	napr.	zmena	klímy,	hodnotenie	 
	 	 ekosystémových	služieb	a	platby	za	ekosystémové	služby,		  
	 	 zabezpečenie	konektivity	krajiny	a	zelenej	a	modrej	infraštruktúry,		
	 	 starostlivosť	o	charakteristické	črty	a	hodnoty	krajiny,	participácia		
	 	 vlastníkov,	užívateľov	a	správcov	pozemkov	na	zabezpečovaní		 	
	 	 starostlivosti	o	prírodu	a	krajinu	a	i.	Koncepcia	sa	zameriava	na	 
	 	 národné	potreby,	zároveň	však	zohľadňuje	medzinárodné 
	 	 a	celoeurópske	priority1	,	podporuje	najnovšie	celosvetové	snahy
	 	 a	prístupy	v	oblasti	ochrany	prírody2	,	inovatívne	postupy 
	 	 a	možnosti	financovania.	Tým	prispieva	aj	k	medzinárodným		 	
	 	 snahám	o	zlepšenie	stavu	prírodných	oblastí	a	ohrozených	druhov 
	 	 a	biotopov,	ako	aj	k	implementácii	Agendy	2030	(cieľov	udržateľného		
	 	 rozvoja)	a	medzinárodných	záväzkov	vyplývajúcich	z	Dohovoru 
	 	 o	biologickej	diverzite.

ODPADY

Číslo:  LP/2021/438
Názov:  Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 587/2004 Z. z.  
  o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých  
  zákonov v znení neskorších predpisov
Stav: 	 	 Vyhodnotenie	MPK	prebieha
Zmeny:		 Cieľom	návrhu	zákona	je	zabezpečiť	efektívnejšie	fungovanie

Environmentálneho	fondu.
Návrh	zákona	bol	pripravený	predovšetkým	z	dôvodu	potreby
(i)	úpravy	a	doplnenia	účelu,	na	ktorý	môžu	byť	poskytnuté 
a	použité	finančné	prostriedky	z	rozpočtu	Environmentálneho	
fondu
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(ii)	zmeny	schémy	zverejňovania	špecifikácie	činností	a	podávania	
žiadostí	na	poskytnutie	podpory	formou	dotácie
(iii)	navýšenia	prostriedkov	Environmentálneho	fondu	za	účelom	
zabezpečenia	zriadenia	elektronickej	schránky	pre	Environmentálny	
fond	ako	orgán	verejnej	moci
(iv)	zvýšenia	kontroly	a	preverovania	si	subjektov,	ktorým	má	
byť	poskytnutá	podpora	z	Environmentálneho	fondu	ako	aj	
účelu,	na	ktorý	má	byť	podpora	poskytnutá,	a	to	sprísnením	
podmienok,	akým	subjektom	sa	podpora	poskytne	ako	aj	
doplnením	oprávnenia	Environmentálneho	fondu	požiadať	o	zmenu	
rozhodnutia	ministra	životného	prostredia	v	prípade,	ak	vyjdú	
najavo	nové	závažné	skutočnosti,	ktoré	ak	by	boli	vopred	známe,	
mali	by	vplyv	na	rozhodnutie	ministra	životného	prostredia 
o	poskytnutí	podpory.
(v)	flexibilnejšej	možnosti	úpravy	náležitostí	žiadostí	o	poskytnutie	
podpory
(vi)	úpravy	jednotlivých	ustanovení	zákona,	ktoré	boli	v	pôvodnom	
znení	zákona	zmätočné	alebo	nejednoznačné

Účinnosť: 1. januára 2022

Číslo:  LP/2021/721
Názov:  Návrh vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej 
  republiky, 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
Stav: 	 	 Vyhodnotenie	MPK	prebieha
Zmeny:		 Cieľom	návrhu	vyhlášky	je	ustanovenie	a	zverejnenie	grafického		
	 	 znaku	zálohovaných	jednorazových	obalov	na	nápoje.
Účinnosť: dňom vyhlásenia

Číslo:  LP/2021/777
Názov:  Návrh vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej 

republiky, 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

Stav: 	 	 Vyhodnotenie	MPK	prebieha
Zmeny:		 Cieľom	návrhu	vyhlášky	je	predovšetkým	úprava	ustanovení,	

ktoré	nadväzujú	na	ostatnú		novelu	zákona	o	odpadoch.	Návrhom	
vyhlášky	sa	upravujú	podrobnosti	o	minimálnej	úrovni	dotriedenia	
odpadov	z	obalov	a	odpadov	z	neobalových	výrobkov,	ktoré	sú	
súčasťou	oddelene	zbieraných	zložiek	komunálnych	odpadov	na	
účely	materiálového	zhodnotenia.	Návrhom	vyhlášky	sa	upravujú	
ustanovenia	týkajúce	sa	sadzieb	a	ekonomicky	oprávnených	
výdavkov	tak,	aby	mohli	byť	uplatnené	aj	pre	nasledujúci	rok	2022.	
Súčasne	sa	návrhom	vyhlášky	zavádzajú	podrobnosti	k	výkazom	
pre	zasielanie	údajov	od	zberových	spoločností	pre	ministerstvo	
a	pre	organizáciu	zodpovednosti	výrobcov	pre	obaly	v	súvislosti	
so	zavedením	tzv.	„transparentných	výkazov“.	Taktiež	sa	upravujú	
podrobnosti	k	zasielaniu	správ	o	činnosti	organizácie	zodpovednosti	
výrobcov	pre	obaly.

Účinnosť: dňom vyhlásenia

Číslo:  LP/2022/42
Názov:  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

Stav: 	 	 Vyhodnotenie	MPK	prebieha
Zmeny:		 Cieľom	návrhu	zákona	je	reforma	nakladania	so	stavebným	

odpadom,	ktorou	sa	má	zvýšiť	potenciál	obehového	hospodárstva	
v	oblasti	stavebného	odpadu	a	sektoru	stavebníctva,	čo	bude	viesť	
k	vyššej	miere	recyklácie	a	predchádzaniu	vzniku	stavebného	
odpadu.	Zavádza	sa	povinná	selektívna	demolácia	vrátane	
systému	kontroly	pred	demoláciou	a	po	demolácii.	Pri	stavbách	
ako	aj	pri	demoláciách	sa	stanoví	povinnosť	zriadenia	miesta	na	
triedenie	odpadov,	následne	sa	bude	táto	povinnosť	systematicky	
kontrolovať.

Účinnosť: 30. júna 2022

2.2	Legislatívny	proces 
-	plánované	legislatívne	zmeny
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OVZDUŠIE

Číslo:  LP/2021/3
Názov:  Návrh zákona o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
Stav: 	 	 Vyhodnotenie	MPK	prebieha
Zmeny:		 Cieľom	návrhu	zákona	je	nahradiť	v	súčasnosti	platný	zákon

č.	401/1998	Z.	z.	o	poplatkoch	za	znečisťovanie	ovzdušia	v	znení	
neskorších	predpisov.	Predkladaný	návrh	zákona	má	za	cieľ	
vytvoriť	účinný	ekonomický	a	motivačný	nástroj	na	dosiahnutie	
cieľov	stanovených	v	oblasti	ochrany	ovzdušia	podľa	princípu	
„znečisťovateľ	platí,“	tak	ako	to	deklaruje	Environmentálna	
Stratégia	do	roku	2030.	Revízia	platného	zákona	o	poplatkoch	za	
znečisťovanie	ovzdušia	patrí	medzi	prioritné	opatrenia	Národného	
programu	znižovania	emisií	s	cieľom	znížiť	emisie	vybraných	
znečisťujúcich	látok	do	roku	2030.	Aktuálne	platný	zákon	bol	
prijatý	v	roku	1998.	V	súčasnosti	sú	poplatky	za	znečisťovanie	
ovzdušia	neprimerane	nízke,	nakoľko	nezohľadňujú	terajšiu	
infláciu.	Vzhľadom	na	uvedené,	je	cieľom	navrhovanej	právnej	
úpravy	aktualizovať	výšku	základných	poplatkov	za	znečisťujúce	
látky	tak,	aby	ich	výška	reflektovala	negatívne	dopady	vypúšťania	
znečisťujúcich	látok	do	ovzdušia	a	vo	vyššej	miere	motivovala	
znečisťovateľov	ovzdušia	k	ďalšiemu	znižovaniu	emisií.
V	navrhovanej	právnej	úprave	sa	pristúpilo	k	zvýšeniu	sadzieb	
základných	poplatkov	za	znečisťovanie	ovzdušia	pomocou	
nábehového	kompenzačného	koeficientu,	ďalej	sa	navrhuje	
zvýšenie	hranice	minimálnej	sadzby	pre	vznik	poplatkovej	
povinnosti,	z	doterajších	34	eur	na	100	eur,	pristúpilo	sa	k	upusteniu	
od	poplatku	za	oxid	uhoľnatý	(CO)	pre	zdroje	znečisťovania	
ovzdušia	zaradené	do	schémy	obchodovania	s	emisnými	kvótami	
skleníkových	plynov.	Návrhom	sa	zároveň	pristúpilo	k	zrušeniu	
osobitného	poplatkového	režimu	pre	zdroje	znečisťovania	ovzdušia	
využívajúce	hnedé	uhlie	so	slovenským	pôvodom	v	množstve	nad	
30%,	k	zrušeniu	osobitnej	oznamovacej	povinnosti	a	k	zrušeniu	
poplatkovej	povinnosti	pre	malé	zdroje	znečisťovania	ovzdušia.

Účinnosť: 1. januára 2022

VODA
 
Číslo:  LP/2021/735
Názov:  Návrh vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej 

republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva 
životného prostredia Slovenskej republiky č. 200/2018 
Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní 
so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu 
a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd

Stav: 	 	 Vyhodnotenie	MPK	prebieha
Zmeny:		 Cieľom	návrhu	vyhlášky	je	doplnenie	prechodných	ustanovení,	

ktoré	sú	potrebné	na	dosiahnutie	súladu	medzi	teraz	platnou	
vyhláškou	a	zrušenou	vyhláškou	č.	100/2005	Z.	z.,	ktorá	bola	platnou	
vyhláškou	zrušená.	Ďalším	dôvodom	je	spresnenie	a	precizovanie	
ustanovení	najmä	z	dôvodu	jednoznačného	výkladu	ustanovení,	
ktoré	vyplynuli	z	aplikačnej	praxe	a	z	požiadaviek	subjektov,	ktoré	
nakladajú	so	znečisťujúcimi	látkami.	Neustanovujú	sa	žiadne	nové	
skutočnosti	zaobchádzania	so	znečisťujúcimi	látkami	podľa	§	39	
vodného	zákona	oproti	platnej	vyhláške.

Účinnosť: 1. februára 20220

Číslo:  LP/2021/625
Názov:  Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení 
  a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 174/2017 Z. 
  z., ktorým sa ustanovujú citlivé oblasti a zraniteľné oblasti
Stav: 	 	 Medzirezortné	pripomienkové	konanie
Zmeny:		 Cieľom	návrhu	novely	nariadenia	vlády	je	ustanoviť	citlivé

a	zraniteľné	oblasti,	ktoré	je	potrebné	v	zmysle	§	33	a	§	34	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)	a	Smernice	Rady	91/676/EHS	o	ochrane	vôd	pred	znečistením	
dusičnanmi		z	poľnohospodárskych	zdrojov	prehodnocovať	každé	
štyri	roky.

Účinnosť: 1. januára 2022

2.2	Legislatívny	proces 
-	plánované	legislatívne	zmeny
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Číslo:  LP/2021/796
Názov:  Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení

a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 269/2010 Z. z., 
ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu 
vôd v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 398/2012 Z. z.

Stav: 	 	 Vyhodnotenie	MPK
Zmeny:		 Cieľom	je	doplniť	a	precizovať	proces	povoľovania,	zriaďovania

a	kontroly	prevádzkovania	malých	čistiarní	odpadových	vôd	do	50	
EO	(nazývaných	aj	„domové	ČOV“).	Jednou	z	požiadaviek	Európskej	
komisie	(ďalej	len	„EK“)	uvedenej	v	rámci	infringementu	-	Porušeniu	
č.	2016/2191z	dôvodu	nesplnenia	povinnosti	určitých	článkov	
smernice	Rady	91/271/EHS	z	21.	mája	1991	o	čistení	komunálnych	
odpadových	vôd	je	úprava	ustanovení,	týkajúca	sa	individuálnych	a	
iných	primeraných	systémov,	medzi	ktoré	patria	aj	malé	ČOV	do	50	
EO,	kde	nám	je	vytýkané	nedostatočná	kontrola	nad	prevádzkou	a	
technickým	stavom	malých	ČOV.	Okrem	toho	sa	navrhujú	aj	ďalšie	
zmeny,	ktoré	sa		týkajú	doplnení,	spresnení	a	úprav	doterajších	
ustanovení	nariadenia	vlády,	ktoré	vyplynuli	z	poznatkov	získaných	
pri	ich	uplatňovaní	v	praxi	s	dôrazom	na	dôslednejšiu	a	odbornú	
kontrolu	nad	prevádzkou	malých	ČOV	do	50	EO.

Účinnosť: 1. apríla 2022

GEOLÓGIA
 
Číslo:  LP/2021/2
Názov:  Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 569/2007 Z. z.

o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších 
predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony

Stav: 	 	 Vyhodnotenie	MPK	prebieha
Zmeny:		 Hlavným	cieľom	predkladanej	úpravy	je	vymedzenie	okruhu	

záverečných	správ,	najmä	záverečných	správ	financovaných 
z	verejných	zdrojov,	záverečných	správ	z	geologického	prieskumu	
životného	prostredia	a	záverečných	správ	zo	sanácie	geologického	
prostredia	a	environmentálnej	záťaže,	ktoré	budú	verejne	prípustné,	
pričom	doterajšia	úprava	umožňovala	poskytovať	informácií	z	
„utajených“	záverečných	správ	zo	strany	Štátneho	geologického	

ústavu	Dionýza	Štúra	iba	ústredným	orgánom	štátnej	správy	
nevyhnutne	potrebných	z	dôvodu	verejného	záujmu	alebo	na	
plnenie	ich	úloh.	Cieľom	návrhu	zákona	je	zároveň	sprístupniť	
dostupné	údaje	o	pravdepodobných	environmentálnych	záťažiach.

Účinnosť: 1. mája 2021

Číslo:  LP/2021/360
Názov:  Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 409/2011 Z. z.
  o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže
  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.   
  49/2018 Z. z. a ktorým sa dopĺňa zákon č. 145/1995 Z. z. 
  o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
Stav: 	 	 Zákon	vetovaný	prezidentkou
Zmeny:		 Cieľom	návrhu	je	vytvoriť	efektívny	mechanizmus,	ktorým	by	bolo

možné	zabezpečiť	návratnosť	finančných	prostriedkov,	ktoré	boli	
vynaložené	na	sanáciu	environmentálnej	záťaže.	Za	uvedeným	
účelom	bude	mať	príslušné	ministerstvo	ako	záložný	veriteľ	
oprávnenie	pri	prvom	prevode	sanovanej	nehnuteľnosti	požadovať	
finančnú	náhradu	spočívajúcu	v	rozdiele	medzi	trhovou	cenou	
sanovanej	nehnuteľnosti	pred	a	po	vykonaní	sanácie.
Návrhom	zákona	bude	taktiež	novelizovaný	zákon	o	správnych	
poplatkoch,	a	to	v	súvislosti	so	zápisom	záložného	práva	ku	
sanovanej	nehnuteľnosti	s	tým,	že	z	uvedenej	položky	budú	
oslobodené	príslušné	ministerstvá	v	kontexte	vkladu	záložnej	
zmluvy	do	katastra	nehnuteľností.

Účinnosť: 1. septembra 2021

ENERGETIKA
 
Číslo:  LP/2021/574
Názov:  Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 
  Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú   
  niektoré zákony
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Stav: 	 	 Vyhodnotenie	MPK	prebieha
Zmeny:		 Návrh	novely	ZoE	prináša	najmä	tieto	zmeny:

-	právnu	úpravu	nových	účastníkov	trhu	s	elektrinou	a	trhu 
s	plynom,
-	právnu	úpravu	akumulácie,
-	postupnú	dereguláciu	maloobchodných	cien	elektriny	a	plynu 
a	súvisiace	zmeny	v	oblasti	ochrany	spotrebiteľa,
-	úpravu	doterajších	právnych	podmienok	pre	nasadzovanie	tzv.	
inteligentných	meracích	systémov	(ďalej	len	„IMS“)	do	konkrétnych	
odberných	miest,	
-	právnu	úpravu	obstarávania	podporných	služieb	k	dosiahnutiu	
a	udržaniu	bezpečnej	a	spoľahlivej	prevádzky	prenosovej	alebo	
distribučnej	sústavy	v	reálnom	čase	a	ďalšie	nové	práva	a	povinnosti	
prevádzkovateľov	distribučných	sústav	(ďalej	len	„PDS“) 
a	prevádzkovateľa	prenosovej	sústavy	(ďalej	len	„PPS“),
-	úpravu	dátových	tokov	spojených	s	novými	procesmi.

Účinnosť: 1. októbra 2022 a 1. januára 2023

Číslo:  LP/2021/750
Názov:  Návrh zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov 

energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Stav: 	 	 Vyhodnotenie	MPK
Zmeny:		 Cieľom	materiálu	je	transpozícia	smernice	o	podpore	využívania	

energie	z	obnoviteľných	zdrojov.	V	prípade	palív	z	biomasy	
používaných	v	odvetví	výroby	elektriny	a	v	odvetví	vykurovania 
a	chladenia	sa	ustanovia	kritériá	udržateľnosti	a	požadované	úspory	
emisií	skleníkových	plynov	zabezpečujúcich	vysoké	úspory	týchto	
emisií		v	porovnaní		s	alternatívami	využívajúcimi	fosílne	palivá.	
Transpozíciou	sa	zvyšuje	minimálny	prah	úspor	emisií	skleníkových	
plynov	pre	biopalivá,	biokvapaliny	a	bioplyn	v	doprave	vyrábané 
v	nových	zariadeniach	s	cieľom	zlepšiť	ich	celkovú	bilanciu	týkajúcu	
sa	skleníkových	plynov	a	odrádzať	od	ďalších	investícií	do	zariadení	
s	nízkou	výkonnosťou	z	hľadiska	úspor	emisií	skleníkových	plynov.
Nastaví	sa	nový	rámec	pre	záruky	pôvodu	aj	na	plyn	z	obnoviteľných	
zdrojov.	Tým	sa	zabezpečí	jednotný	prostriedok	preukazujúci	

koncovým	odberateľom	pôvod	plynu	z	obnoviteľných	zdrojov,	ako	je	
biometán,	a	uľahčí	cezhraničný	obchod	s	takýmto	plynom.	Tiež	sa	
umožní	vydávanie	záruky	pôvodu	pre	iný	plyn	ako	je	biometán.

Účinnosť: 1. júla 2022

STAVEBNÍCTVO
 
Číslo:  LP/2019/348
Názov:  Návrh zákona o výstavbe
Stav: 	 	 Schválený	vládou	SR	(12.1.2022)
Zmeny:		 Cieľom	novej	právnej	úpravy	v	oblasti	výstavby	je	profesionalizácia	

štátnej	správy	vo	výstavbe,	znižovanie	administratívnej	záťaže	pri	
činnostiach	súvisiacich	s	výstavbou,	zjednodušenie	stavebného	
povoľovania,	predovšetkým	jeho	elektronizácia	a	digitalizácia	dát	
slúžiacich	ako	vstupy	súvisiace	s	územným	plánovaním	a	výstavbou.
Novou	právnou	úpravou	sa	mení	rozhodovacia	právomoc	pri	
povoľovaní	stavieb.	Centrálne	bude	povoľovanie	stavieb	riadiť	
novozriadený	ostatný	ústredný	orgán	štátnej	správy.	Právomoc	
doterajších	stavebných	úradov	(obcí)	prejde	na	stavebné	úrady,	
ktoré	budú	pracoviskami	novozriadeného	úradu	s	vymedzenou	
územnou	pôsobnosťou.	Kompetencie	doterajších	špeciálnych	
stavebných	úradov	zostávajú	zachované,	okrem	špecializovaných	
stavebných	úradov	na	úseku	výstavby	diaľnic,	dráh	a	letísk.
Proces	povoľovania	stavieb	sa	výrazne	zjednoduší	–	prispieť	k	tomu	
má	jednak	zjednodušenie	samotných	procesných	postupov,	na	
druhej	strane	však	jeho	výrazná	elektronizácia,	ktorá	bude	založená	
na	postupnej	digitalizácii	údajov	o	území.
Procesný	postup	povoľovania	stavieb	sa	bude	uskutočňovať	
prostredníctvom	informačného	systému	zriadeného	na	účely	
územného	plánovania	a	výstavby	a	prostredníctvom	odborne	
spôsobilých	osôb.
Všeobecne	bude	povoľovanie	stavieb	založené	na	vydaní	
rozhodnutia	o	stavebnom	zámere,	ktoré	bude	vydávať	stavebný	
úrad	(konkrétne	pracovisko	úradu).	Samotnému	vydaniu	
rozhodnutia	bude	predchádzať	prerokovanie	návrhu	stavebného	
zámeru	so	všetkými	dotknutými	orgánmi	štátnej	správy,	
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dotknutými	právnickými	osobami	a	obcou,	v	ktorej	území	sa	má	
stavať	a	vlastníkmi	susedných	pozemkov.	V	procesnom	postupe 
v	tomto	štádiu	dôjde	k	integrácii	procesov	s	orgánom	posudzovania	
vplyvov	na	životné	prostredie	„Stavebné	povolenie“	nahradí	
„rozhodnutie	o	stavebnom	zámere“.	Upúšťa	sa	od	doterajších	
postupov	a	procesov	posudzovania	stavebných	zámerov 
v	dvojstupňových	správnych	konaniach,	t.	j.	v	územnom	konaní 
a	v	stavebnom	konaní,	kedy	v	mnohých	prípadoch	sa	dotknuté	
orgány	a	účastníci	konania	vyjadrovali	k	predmetu	veci	duplicitne,	
čím	sa	zjednoduší	a	skráti	schvaľovací	proces	stavieb.
Stavby	postavené	nepovolenými	stavebnými	prácami	nebude	
možné	po	účinnosti	nového	zákona	dodatočne	povoliť.

Účinnosť: 1. januára 2023

Číslo:  LP/2021/347
Názov:  Návrh zákona o územnom plánovaní
Stav: 	 	 Schválený	vládou	SR	(12.1.2022)
Zmeny:		 Cieľom	nového	zákona	je	významne	posilniť	výskum	v	oblasti

územného	plánovania	a	prenášanie	výsledkov	výskumu	do	zásad	
územného	plánovania,	ktoré	budú	vydané	ako	všeobecne	záväzné	
pri	obstarávaní	a	spracovávaní	územnoplánovacej	dokumentácie.	
Okrem	toho	si	nová	právna	úprav	dáva	za	cieľ	i	profesionalizáciu	
štátnej	správy,	znižovanie	administratívnej	záťaže	pri	činnostiach	
súvisiacich	s	územným	plánovaním,	predovšetkým	jeho	
elektronizácia	a	digitalizácia	dát	slúžiacich	ako	vstupy	súvisiace 
s	územným	plánovaním	a	výstavbou,	a	na	to	nadväzujúce	zrušenie	
vydávania	územného	stanoviska	prostredníctvom	územného	
konania.
Nová	právna	úprava	špecifikuje	kompetencie	Úradu	pre	územné	
plánovanie	a	výstavbu	Slovenskej	republiky	(ďalej	len	„úrad“).	
Nakoľko	kompetencia	územného	plánovania	je	originálnou	
právomocou	orgánov	samosprávy,	úrad	bude	obstarávať	
Koncepciu	územného	rozvoja	Slovenska	a	vystupovať	najmä	
ako	koordinátor	jednotného	postupu	a	procesov	územného	
plánovania,	prostredníctvom	metodických	usmernení.	Doterajšie	
stupne	jednotlivých	územnoplánovacích	dokumentácií	zostávajú	

Zdroje:
www.slov-lex.sk
www.nrsr.sk
www.epi.sk
Dôvodové správy k jednotlivým právnym predpisom
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zachované,	predkladaným	návrhom	zákona	sa	dopĺňa	nový	typ	
územnoplánovacej	dokumentácie	a	to	územný	plán	mikroregiónu.
Proces	územného	plánovania	sa	výrazne	zjednoduší	–	prispieť 
k	tomu	má	jednak	zjednodušenie	samotných	procesných	
postupov	(zrušenie	konceptu,	neschvaľovanie	zadania	
zastupiteľstvom,	harmonizácia	s	procesmi	posudzovania	vplyvov	
na	životné	prostredie),	na	druhej	strane	aj	už	spomenutá	výrazná	
elektronizácia,	ktorá	bude	založená	na	postupnej	digitalizácii	údajov	
o	území,	a	nových	územnoplánovacích	dokumentácii	v	jednotnej	
forme.
Procesný	postup	sa	bude	uskutočňovať	prostredníctvom	
informačného	systému	odborne	spôsobilými	osobami.
Koncepčný	prístup	obstarávateľa	k	prípadným	zmenám	schválenej	
územnoplánovacej	dokumentácie	sleduje	cieľ,	aby	sa	z	platnej	
územnoplánovacej	dokumentácie	stal	relatívne	stabilný	záväzný	
dokument.

Účinnosť: 1. januára 2023


