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Čo vyrieši daň z plastov?
Pandémia Covidu postihla prakticky celý svet a spôsobila v jednotlivých krajinách 
nemalé hospodárske, ľudské a ekonomické problémy a straty. Európska únia chce 
pomôcť sanovať straty členským štátom „Plánom obnovy“ a sumou 750 miliárd 
eur. Problémom však je, že táto iniciatíva zatiaľ nie je finančne krytá. Kryť sa má 
z pôžičky, resp. z výberu nových daní, ktorých zavedenie EÚ chystá. Novou daňou 
má byť popri digitálnej dani, dani za uhlíkové clo, dane z finančných transakcií aj 
daň z plastov. Táto nová daň sa má vypočítať z objemu nerecyklovaného odpadu 
z plastových obalov, pričom sadzba  je určená vo výške 0,80 eur/kg odpadu. Ten-
to návrh postupne ratifikujú jednotlivé členské štáty EÚ. Nové dane majú platiť od 
1. januára 2021, pričom štáty si môžu nové dane postupne implementovať do svo-
jej legislatívy. Slovensko zatiaľ o zavedení tejto dane neuvažuje a príspevok vo výš-
ke 35 miliónov eur v tomto roku zaplatí z rozpočtu.

Čo má byť daň z plastov?

EÚ hovorí o dani z nerecyklovaného odpadu z plastových obalov, no bližšie už ne-
konkretizuje, o aké obaly z plastov ide a ani to, či všetky plastové obaly môžu byť 
recyklované. Nie je tiež jasné, ako sa vypočítala sadzba 0,80 eur/kg odpadu a na 
základe čoho sa určili platby a odvody pre jednotlivé štáty. Na Slovensku asi neexis-
tuje relevantný údaj o tom, koľko vzniká plastového odpadu z obalov. Podľa Úniou 
určeného odvodu pre tento rok by u nás vznikalo až 43 750 ton odpadu z plasto-
vých odpadov. Kto tento údaj stanovil, resp. zistil? Je to relevantný údaj a skutočne 
toľko odpadu na Slovensku vzniká?

Únia tiež bližšie neurčila, na aké obaly by sa mala daň z plastov vzťahovať. Do plas-
tových obalov sa balia najmä potraviny, nápoje, rôzna drogéria, zdravotnícky ma-
teriál, elektronika atď. A to ešte neprišla reč na rôznorodosť použitých plastov. Na 
ktoré plasty by sa teda mali poplatky vzťahovať? Ktoré odpady sa považujú za nere-
cyklované? Dajú sa recyklovať všetky odpady z plastových obalov? A čo je to vlast-
ne odpad z plastových obalov? 

Problematika dane z plastov nie je neznámou ani u nás. Hovorí sa o nej na rôznych 
úrovniach už vyše 20 rokov. Napriek rôznym názorom však zatiaľ nikto jasne nepo-
vedal, ako má daň z plastov (niekedy nazývaná aj ekologická daň) „vyzerať“, na aké 
plasty či výrobky sa má vzťahovať a podobne. Aj pre tieto, už „stále aktivity“, našiel 
zámer Bruselu podporu i u našich aktivistov. 

Pozitívom našich aktivistov je však to, že vybratá daň sa má použiť na riešenie prob-
lematiky znižovania objemu plastového odpadu, na vývoj ekologicky prijateľných 
plastov či na hľadanie a vývoj alternatívnych materiálov. Platí to i o názore na daň 
z plastových obalov. Jej výber by sa mal prednostne použiť na riešenie a vývoj ekolo-
gicky prijateľných obalov, na riešenie alternatívnych obalov, ak sa niektoré plastové 
obaly stiahnu z trhu a tiež na podporu efektívnej recyklácie. Pri prípadnom zavede-
ní novej dane za plasty je u nás potrebné mať na zreteli riziko dvojitého zdanenia.

Určitou formou dane za plasty boli i povinné príspevky do bývalého Recyklačné-
ho fondu, ktorý bol zriadený zákonom č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov. Zákonom sa určila i výška poplatkov do Recyklač-
ného fondu za problémové materiály a výrobky, a to vrátene výrobkov z plastov. 
Tento poplatok, resp. „daň“ sa mohla využiť len na riešenie znižovania objeme od-
padov – ich separovaný zber, budovanie recyklačných kapacít, osvetu, vzdeláva-
nie, výskum a vývoj. Na prostriedky neštátneho Recyklačného fondu nemal štát do-
sah a nemohli byť predisponované do štátneho rozpočtu. Aj keď sa niekedy objavi-
li pochybnosti o účelovosti použitých prostriedkov, bol tento výber poplatkov jasný 
a transparentný. Zákon určil, kto má platiť, za čo a koľko. Recyklačný fond pravi-
delne zverejňoval informácie tak o platbách do jednotlivých sektorov fondu, ako aj 
o čerpaných prostriedkoch. 
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V súčasnej dobe sú klimatické zmeny asi jednou z naj
diskutovanejších tém ľudskej spoločnosti. Vo všeobec
nosti sa klíma vníma ako trvalejší alebo dlhodobý re
žim počasia, ktorý pretrváva aspoň 30 rokov. Klima
tický systém našej planéty zahŕňa viacero zložiek, na 
ktorých je vybudovaný. Vytvára ho predovšetkým at
mosféra a vodstvo, ale aj snehová a ľadová pokrývka 
našej planéty. Medzi ďalšie zložky klimatického systé
mu zaraďuje odborná verejnosť vrchnú časť zemskej 
kôry a biosféru predstavujúcu život na Zemi a taktiež 
tzv. noosféru, čiže oblasť aktívnej činnosti človeka, 
ktoré priamo alebo nepriamo ovplyvňujú klímu. V glo
bálnom meradle zmeny klímy predstavujú celosveto
vý priemer teploty vzduchu, celosvetový úhrn zrážok, 
úhrn výparu, pričom ide o zmeny klímy prirodzeného 
charakteru. Za najvýznamnejšie zmeny v klíme sa v po
slednom období považuje predovšetkým rýchla zmena 
globálneho priemeru teploty vzduchu, ktorej hlavnou 
príčinou je koncentrácia skleníkových plynov v atmo
sfére. Zjednodušene povedané, pri vysokej koncentrá
cii skleníkových plynov sa tepelné vyžarovanie Zeme 
zadržiava v atmosfére, odráža sa naspäť na zemský 
povrch, a tým dochádza k rastu povrchovej teploty na
šej planéty. Ide teda o fyzikálny jav popísaný ako skle
níkový efekt. Medzi najvýznamnejšie faktory vytvára
júce skleníkový efekt patria fosílne palivá, akými sú 
uhlie, ropa, zemný plyn a rašelina. Predovšetkým ich 
ťažba a spracovanie prispieva k ohrievaniu našej pla
néty. Ďalším producentom skleníkových efektov je naj
mä poľnohospodárstvo, ktoré prispieva k vytváraniu 
skleníkovo aktívnych plynov. Ostatnými činiteľmi pod
porujúcimi klimatické zmeny sú predovšetkým priemy
sel, doprava, odlesňovanie, urbanizácia a, samozrej
me, aj odpady. Odborná verejnosť sa zhoduje v tom, 
že klimaticky priaznivejšie je určite podporovať triede
ný zber odpadov a odpady recyklovať. Naopak, sklád
kovanie odpadov je z hľadiska priebehu klimatických 
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Príspevok analyzuje mieru, ktorou môže prispievať inštitút bio-
logicky rozložiteľného komunálneho odpadu k predchádzaniu 
a zmierňovaniu dopadu klimatických zmien na ľudskú spoloč-
nosť. Nedávne štúdie poukazujú na vysokú mieru zneškodňo-
vania odpadov vo forme skládkovania. Predovšetkým biologic-
ký rozložiteľný komunálny odpad môže vo forme spracovania 
v kompostárni alebo v bioplynovej stanici prispievať k dosaho-
vaniu cieľov uhlíkovej neutrality.

zmien najnepriaznivejšie, keďže skládky odpadu sú vý
znamnými producentmi metánu. Prírodný odpad má 
vo všeobecnosti odberateľa a spotrebiteľa, a to naj
mä v podobe pôdnych organizmov, ktoré ho spraco
vávajú. Mnohé odpady, ktoré vznikajú v dôsledku ľud
skej činnosti, sú však častokrát nespracovateľné priro
dzeným spôsobom, v dôsledku čoho vznikajú odpady, 
znečisťujú životné prostredie. Okrem toho odpady vy
tvorené ľudskou činnosťou môžu trvalo zaťažovať pro
stredie, prispievať k vytváraniu skládok a premnoženiu 
škodcov na nich. Uvedené odpady sú zároveň spôsobi
lé poškodzovať ekosystémy, ktoré zohrávajú kľúčovú 
úlohu v oblasti stabilnej klímy a udržiavania vody v kra
jiny. V neposlednom rade predmetné odpady znižujú 
estetickú hodnotu krajiny. [1] 

Aj z uvedeného dôvodu ustanovuje smernica Európ
skeho Parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novem
bra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc (ďalej 
len „rámcová smernica o odpade“) tzv. hierarchiu od
padového hospodárstva. Smernice EÚ vo všeobecnosti 
zakotvujú zásady odpadového hospodárstva, ako na
príklad povinnosť nakladať s odpadom tak, aby toto 
nakladanie nemalo negatívny vplyv na životné prostre
die a zdravie ľudí. Zároveň požadujú zakotvenie pod
pory uplatňovania hierarchie odpadového hospodár
stva, a to v súlade so zásadou „znečisťovateľ platí“. 
Uvedená zásada požaduje, aby náklady na zneškod
nenie odpadu znášal jeho držiteľ, predchádzajúci drži
telia alebo výrobcovia výrobku, z ktorého odpad vzni
kol. Na základe uvedených skutočností preto rámco
vá smernica o odpade vníma hierarchiu odpadového 
hospodárstva ako poradie priorít toho, čo predstavuje 
v právnych predpisoch o odpadoch a politike odpado
vého hospodárstva z celkového hľadiska za najlepšiu 
environmentálnu voľbu. Odklonenie sa od uvedenej 
hierarchie môže byť potrebné v prípade špecifických 
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prúdov odpadov, ak je to odôvodnené okrem iného 
technickou uskutočniteľnosťou, ekonomickou života
schopnosťou a ochranou životného prostredia. Samot
ný doktrinálny prístup EÚ k povahe odpadov a k na
kladaniu s nimi vyjadruje poznatok, že skládkovanie 
odpadov prispieva k zvyšovaniu emisií skleníkových 
plynov do atmosféry. Aj preto Únia považuje za dô
ležité zjednodušiť triedený zber a posilňovať riadne 
spracovanie biologického odpadu, aby bolo možné vy
rábať kompost a iné materiály založené na biologic
kom odpade, ktoré sú bezpečné z environmentálne
ho hľadiska.

Únia preto určila poradie priorít ako nakladať s odpa
dom a vyjadrila ho v hierarchii odpadového hospodár
stva, podľa ktorej na vrchole stojí predchádzanie vzni
ku odpadov. Pod ním je zakotvená príprava odpadov 
na opätovné použitie. Následne možno odpady recyk
lovať. Pod recykláciu zakotvila uvedená smernica iné 
zhodnocovanie, napríklad energetické zhodnocovanie 
a na samom „dne“ hierarchie spočíva tzv. zneškodňo
vanie. K uplatňovaniu uvedených nástrojov treba pri
stupovať komplexne, a to tak, aby uvedené opatre
nia poskytli najlepší celkový environmentálny výsledok. 
Uvedené znamená rovnako možnosť členského štátu 
uplatniť napríklad aj zneškodňovanie odpadov ako naj
spodnejší nástroj hierarchie odpadového hospodárstva, 
pokiaľ je však toto zneškodňovanie klimaticky udrža
teľné. Problematické je však zneškodňovanie vo forme 
skládkovania odpadov, a to v prípade, že nejde o bio
logicky rozložiteľný odpad, ale o inertný odpad, akým 
je štrk, piesok, zemina a podobne. Z hľadiska klimatic
kých zmien je však problémom aj tá skutočnosť, že ani 
samotná právna úprava nepovažuje povolené skládko
vanie za činnosť, ktorá by poškodzovala životné pro
stredie. Problematiku poškodzovania upravuje zákon 
č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v z. n. p. (ďalej 
len „zákon o životnom prostredí“), ktorý v § 5 usta
novuje tzv. zásadu únosného zaťaženia územia. Podľa 
uvedeného ustanovenia: „Únosné zaťaženie územia je 
také zaťaženie územia ľudskou činnosťou, pri ktorom 
nedochádza k poškodzovaniu životného prostredia, 
najmä jeho zložiek, funkcií ekosystémov alebo ekolo-
gickej stability.“ Na predmetné ustanovenie nadväzu
je úprava § 8 zákona o životnom prostredí, ktorá za
kotvuje tzv. znečisťovanie a poškodzovanie životného 
prostredia. Podľa § 8 od 1. uvedeného zákona: „Zne-
čisťovanie životného prostredia je vnášanie takých fy-
zikálnych, chemických alebo biologických činiteľov do 
životného prostredia v dôsledku ľudskej činnosti, kto-
ré sú svojou podstatou alebo množstvom cudzorodé 
pre dané prostredie.“ V súlade s § 8 ods. 2 tohto zá
kona: „Poškodzovanie životného prostredia je zhoršo-
vanie jeho stavu znečisťovaním alebo inou ľudskou čin-
nosťou nad mieru ustanovenú osobitnými predpismi.“ 

Skládka odpadov tak bude stavbou a jej prevádzka čin
nosťou, ktorá je spôsobilá znečisťovať životné prostre
die. Nebude mať však povahu prevádzky poškodzujú
cej životné prostredie, pokiaľ je úradne povolená. Uve
dená situácia akoby nám naznačovala, že samotná 
právna úprava nie je vždy schopná efektívne reagovať 
na rýchlo prebiehajúce zmeny klímy.

Biologicky rozložiteľný komunálny odpad
Článok 2 písm. m) konsolidovaného znenia smernice 
Rady 1999/31/ES z 26. apríla 1999 o skládkach odpa
dov (ďalej len „smernica o skládkach odpadov“) vyme
dzuje „biologicky odbúrateľný odpad“ ako odpad, 
ktorý môže byť anaeróbne alebo aeróbne rozložený, 
ako napríklad odpad z potravín, rastlinný odpad, pa
pier a lepenka. Uvedený odpad sa pôvodne zneškod
ňoval skládkovaním. Smernica o skládkach odpadov 
však zakotvila povinnosť členských štátov vypracovať 
národné stratégie pre znižovanie množstva biologic
ky odbúrateľného odpadu idúceho na skládky. Uvede
né stratégie by mali obsahovať najmä opatrenia, aký
mi sú recyklácia, kompostovanie, produkcia bioplynu 
alebo využitie odpadu ako zdroja druhotných surovín 
a energie. V podmienkach SR uvedená stratégia objas
ňuje legislatívny rámec biologicky rozložiteľných odpa
dov na národnej a európskej úrovni a poskytuje pre
hľad súčasného stavu v oblasti biologicky rozložiteľ
ných komunálnych odpadov. Znamená, že obsahuje 
údaje a informácie o vzniku a jednotlivých spôsoboch 
následného nakladania s týmito odpadmi. Údaje po
skytuje samostatne aj pre jednotlivé druhy biologicky 
rozložiteľných komunálnych odpadov. Súčasťou stra
tégie je aj prehľad možných technológií nakladania 
s biologicky rozložiteľnými odpadmi a kapitola venu
júca sa existujúcim kapitolám v rámci SR. Stratégia de
finuje ciele a jednotlivé opatrenia nakladania s biolo
gicky rozložiteľným komunálnym odpadom na úrov
ní viacerých oblastí, ktorými je oblasť minimalizácie 
vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpa
dov, oblasť separovaného zberu, oblasť materiálové
ho zhodnocovania biologicky rozložiteľných komunál
nych odpadov a oblasť energetického zhodnocovania 
biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov. Tie
to ciele a opatrenia predstavujú nástroj na dosiahnu
tie cieľa ustanoveného samotnou smernicou, ktorým 
je postupné znižovanie ukladania biologicky rozložiteľ
ných komunálnych odpadov na skládky odpadov. Mi
nisterstvo životného prostredia SR charakterizuje prija
tie stratégie a plnenie jej cieľov ako významný nástroj 
s pozitívnym vplyvom na životné prostredie. Stratégiu 
obmedzovania ukladania biologicky rozložiteľných od
padov na skládky odpadov schválila vláda SR uznese
ním č. 904 z 15. decembra 2010. [2] Základným cie
ľom uvedenej stratégie je prijať opatrenia na zníženie 
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produkcie skládkového plynu zo skládok odpadov v zá
ujme zníženia globálneho otepľovania. [3] 

Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a do
plnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon 
o odpadoch“) rozlišuje v § 2 biologicky rozložiteľný 
odpad, biologický odpad a biologicky rozložiteľné ko
munálne odpady. Biologicky rozložiteľný odpad je 
podľa § 2 ods. 6 zákona o odpadoch „odpad, ktorý je 
schopný rozložiť sa anaeróbnym spôsobom alebo ae-
róbnym spôsobom, ako je najmä odpad z potravín, 
odpad z papiera a lepenky, odpad zo záhrad a par-
kov“. Biologický odpad je podľa § 2 ods. 7 zákona 
o odpadoch „odpad zo záhrad a parkov, potravino-
vý odpad a kuchynský odpad z domácností, kance-
lárií, reštaurácií, veľkoobchodu, jedální, stravovacích 
zariadení a maloobchodných zariadení, ktorý je bio-
logicky rozložiteľný a porovnateľný biologický odpad 
z potravinárskych závodov“. Biologicky rozložiteľné 
komunálne odpady sú podľa § 2 ods. 8 zákona o od
padoch „všetky druhy biologicky rozložiteľných odpa-
dov, ktoré je možné zaradiť do skupiny 20 Komunálne 
odpady [§ 105 ods. 3 písm. b)]“. Treba však doplniť, 
že zákonné vymedzenie komunálneho odpadu usta
novuje § 80 ods. 1 zákona o odpadoch, podľa ktoré
ho: „Komunálny odpad je a) zmesový odpad a odde-
lene vyzbieraný odpad z domácností vrátane papiera 
a lepenky, skla, kovov, plastov, biologického odpadu, 
dreva, textílií, obalov, odpadu z elektrických zariadení 
a elektronických zariadení, použitých batérií a akumu-
látorov a objemného odpadu vrátane matracov a ná-
bytku, b) zmesový odpad a oddelene vyzbieraný od-
pad z iných zdrojov, ak je tento odpad svojím cha-
rakterom a zložením podobný odpadu z domácností.“ 
Nie každý komunálny odpad je preto aj biologický roz
ložiteľný a uvedený pojem je preto širší ako biologicky 
rozložiteľný komunálny odpad. 

Papier a biologicky rozložiteľné komunálne odpady vy
tvárali spoločne už pred 11 rokmi majoritnú časť ko
munálneho odpadu a boli rozhodujúce pre sledova
nie cieľov obmedzovania ukladania biologicky rozlo
žiteľných odpadov na skládky odpadov. V roku 2008 
vyprodukovala SR vyše 1,7 milióna ton komunálnych 
odpadov, čo na obyvateľa činilo približne 328 kg ko
munálneho odpadu. [4] Uvedené množstvá odpadu sa 
zrejme nedarí na Slovensku znižovať, pretože nedávna 
správa Najvyššieho kontrolného úradu SR deklaruje, že 
skládkovaný odpad tvorí u nás až 50 % celkovej pro
dukcie odpadu, kým európsky priemer je 25 %. Prie
merné množstvo komunálneho odpadu na obyvateľa 
za posledných 10 rokov narástlo o 35 % a v roku 2019 
to bolo 435 kg. [5] 

Bioodpad teda nemusí končiť na skládkach odpa
dov. Kompost pohltí množstvo odpadu z kuchyne aj 

záhrady a premení ho na kvalitné organické hnojivo. 
Ide v podstate o biologickú metódu, ktorá napodob
ňuje pochody prebiehajúce v pôde. Jednotlivé zložky 
bioodpadu sa v priebehu času premenia na kyprú ze
minu, teda humus, ktorý sa dá používať ako organic
ké hnojivo. Kompost potrebuje kontakt s pôdou, aby 
mali k bioodpadu prístup užitočné mikroorganizmy, 
čiže jeho „kvázi koncoví spotrebitelia“. Okrem toho 
však kompost potrebuje aj dostatočný prísun vzduchu 
a primeranú vlhkosť. Výhodou kompostovania je, že 
vďaka nemu možno redukovať množstvo vyhadzova
ného odpadu. Kompostovať sa dajú odpady z väčšiny 
ovocia a zeleniny, mliečne produkty, kávové a čajové 
zvyšky či popol z kozuba. V prípade starostlivosti o zá
hradu šetrí kompostovanie čas v tom smere, že umož
ňuje spracovať zelený odpad namiesto jeho odvážania 
na zberný dvor. Na kompost naopak nepatria mate
riály, ktoré nie sú biologicky rozložiteľné, predovšet
kým plasty, kovy a sklo. [6]

Povinnosť zberu biologicky rozložiteľného odpadu vy
plýva obciam z § 81 ods. 7 písm. b) zákona o odpa
doch, podľa ktorého je obec povinná „zabezpečiť za-
vedenie a vykonávanie triedeného zberu 1. biologicky 
rozložiteľného kuchynského odpadu okrem toho, kto-
rého pôvodcom je fyzická osoba – podnikateľ a práv-
nická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločné-
ho stravovania (ďalej len „prevádzkovateľ kuchyne“) 
(§ 83 ods. 1), 2. jedlých olejov a tukov z domácnos-
tí a biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad 
a 3. parkov vrátane odpadu z cintorínov“. 

Nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom pod
robnejšie upravuje § 11 vyhlášky Ministerstva životné
ho prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. z., 
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona 
o odpadoch v z. n. p. Uvedený predpis definuje zaria
denia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného od
padu, medzi ktoré zahŕňa kompostárne a bioplynové 
stanice. Kompostovanie vymedzuje uvedená vyhláška 
ako postup, pri ktorom sa činnosťou mikroorganizmov 
a makroorganizmov za prístupu vzduchu premieňa vy
užiteľný biologicky rozložiteľný odpad na kompost. 
Bioplynové stanice nachádzajú svoj pôvod napríklad 
v Japonsku, ktoré spracováva biologicky rozložiteľ
ný odpad z kravínov na produkciu bioplynu a násled
né vykurovanie poľnohospodárskych zariadení a obyt
ných zón. [7] V oblasti kompostovania je podstatné, 
aby sa dodržala receptúra vrátane nastaveného pome
ru uhlíka a dusíka C/N podľa prevádzkového poriadku, 
na čo reaguje aj právna úprava slovenskej vyhlášky. 
Postup tvorby kompostu preto musí spĺňať podmien
ky ustanovené vyhláškou. Následne pri dodržaní uve
dených pravidiel môže byť kompost uvedený do obe
hu alebo sa môže použiť na aplikáciu do poľnohospo
dárskej pôdy.
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záver
Budovanie zariadení na kompostovanie biologicky 
rozložiteľného odpadu môže slovenským samosprá
vam napomôcť pri zlepšovaní predchádzania vzniku 
komunálneho odpadu. Recyklácia a zhodnocovanie 
biologicky rozložiteľného odpadu zároveň prispieva 
k zmierňovaniu dopadov na zmenu klímy, keďže ide 
o prirodzené procesy. Samosprávy však musia investo
vať výdavky do nákupu odpadových nádob, zberných 
vozidiel a musia financovať vybavenie na spracúvanie 

odpadu v rámci kompostárne. Výsledkom takých
to projektov však môže byť aj vytvorenie pracovných 
miest, či už v samotnej kompostárni, alebo v rámci slu
žieb, ktoré poskytuje samospráve. Na druhej strane, 
verejnoprospešné služby v oblasti nakladania s odpad
mi sú činnosťami, v ktorých sa štát zaviazal zabezpe
čovať právo na priaznivé životné prostredie. Je preto 
otázne, či by mala zodpovednosť za uvedené činnosti 
zaťažovať samosprávy, resp. je otázne, aký by mal byť 
vzťah štátu a samosprávy v oblasti uvedených spolo
čenských vzťahov. 
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Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a do
plnení niektorých zákonov v z. n. p. zrušil Recyklač
ný fond, a tým i poplatky a zaviedol novú „formu“ 
dane – rozšírenú zodpovednosť výrobcov za „svoj 
odpad“. Výrobcovia sa tak musia sami, resp. cez Or
ganizáciu zodpovednosti výrobcov (ďalej len „OZV“) 
postarať o naloženie so svojím odpadom – od sepa
rovaného zberu až po recykláciu. Aj tu ide o poplat
ky, ktoré zodpovedný výrobca platí OZV. Na rozdiel 
od poplatkov do Recyklačného fondu, tu výška po
platkov nie je verejne dostupná, môže byť rôzna pre 
rôzne výrobky a materiály a bežne nie je ani verejne 
dostupná informácia o využití a nakladaní s vybraný
mi prostriedkami. V súvislosti s poplatkami pre OZV 
by mala platiť i zásada, že čím sa daný odpad problé
movejšie separuje, recykluje, tým by mal byť i popla
tok vyšší. Aj zvýšená výška poplatku môže motivovať 

ČO vyRIEšI DAň Z PLAsTOv?

(dokončenie zo str. 1)

k hľadaniu lacnejších a ekologicky prijateľnejších al
ternatív. Ani prostriedky, ktoré vyberú OZV, nemajú 
prepojenie na štátny rozpočet.

Ďalšou formou „dane“ za plasty je spoplatnenie plas
tových tašiek – „igelitiek“. Tu sa však úplne stráca pre
hľad o tom, ako sa využili vybraté poplatky a aká je 
vlastne ich výška a celková suma vybratých poplatkov. 
Je pravdepodobné, že na podporu vývoja nových eko
logickejších výrobkov sa zrejme nepoužili. Prínosom 
tohto opatrenia je aspoň to, že sa spotreba týchto ta
šiek znížila, a tým sa znížil odpad z nich. 

U všetkých týchto „našich foriem daní“ za (nielen) 
plasty je na rozdiel od novej európskej dane jas
né, za čo sa platilo, resp. platí a aj to, kam sme
rujú vybraté prostriedky alebo aký efekt sa dosia
hol. U recyklačných poplatkov to bol najmä rozvoj 
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a vybudovanie nových recyklačných kapacít, pri OZV 
výrazný posun pri separovanom zbere a pri plas
tových taškách  aspoň zníženie ich spotreby. Vzni
ká preto otázka, aký ekologický efekt prinesie eu
rópska daň za plasty? Odpoveďou je príspevok do 
podporného fondu. Počíta však slovenský podporný 
fond s použitím „európskych podporných  peňazí“ 
na podporu recyklácie odpadov z plastov či recyk
lácie odpadu z plastových obalov? Pre tento rok má 
Slovensko odviesť 35 miliónov eur za (neuveriteľ
ných) 43 750 ton odpadu z nerecyklovaných plasto
vých obalov. Akú výšku poplatkov nám určí a aký 
objem odpadov z plastový obalov nám prizná Európ
ska komisia v budúcnosti?

zdaniť alebo nezdaniť všetky plasty
To, že aplikácie plastov nadobudli nebývalých rozme
rov je už dlhodobý fakt, rovnako tak aj skutočnosť, 
že každoročne pribúdajú nové aplikácie plastov, nové 
materiály a, samozrejme, že každoročne rastie i objem 
plastového odpadu. Snaha nájsť riešenia problematiky 
ako obmedziť nárast plastov a nárast odpadu z nich je 
úplne pochopiteľná. Hľadajú sa prijateľné riešenia a le
gislatívne opatrenia, no niekedy až extrémne prísne – 
napríklad úplný zákaz plastov, zákaz niektorých plas
tov alebo niektorých aplikácií, spoplatnenie všetkých 
plastov alebo všetkých výrobkov z nich. 

Pri hľadaní alternatívnych materiálov k plastom však 
bude už treba prihliadať aj na uhlíkovú stopu. Tá 
v budúcnosti bude hrať určite veľkú úlohu pri hodno
tení jednotlivých materiálov a možných náhrad. 

Spoplatnenie, resp. daň z plastov môže niektoré apli
kácie plastov zásadne ovplyvniť a znížiť ich konkuren
cieschopnosť na trhu. Závisieť to môže od výšky dane. 
Možno však predpokladať, že Slovensko príjme európ
sku daň – 0,80 eur/kg. Potom sa napríklad cena PET 
fľaše s hmotnosťou približne 35 gramov zvýši o približ
ne 3 centy. Sú však i výrobky s oveľa vyššou hmotnos
ťou a tam sa už dopad dane môže výrazne prejaviť, 
a to negatívne. 

Ani u prívržencov dane z plastov nie je jasné, za ktoré 
výrobky sa má daň platiť. Neexistujú tiež jednotné ná
zory na to, či sa má daň vzťahovať len na podiel plas
tu vo výrobku, alebo na celú hmotnosť výrobku, alebo 
či treba zdaniť i recyklované plasty. V súčasnosti sa po
užíva veľa kompozitných plastov, teda výrobkov, kde 
sa výrobok pre zlepšenie vlastností plní alebo vystužuje 
napríklad skleneným vláknom, vápencom či drevenou 
múčkou. Podiel týchto neplastových materiálov býva aj 
40 – 50 % hmotnosti výrobku.

Recyklácia zmesových plastových odpadov z komunál
neho zberu je jednou z efektívnych foriem recyklácie 
plastov. Tu sa recykluje hlavne zmes odpadov z plas
tových obalov, pričom tieto výrobky sa vyznačujú svo
jou masívnosťou, a teda vyššou hmotnosťou. Cena 
týchto výrobkov je približne 1 euro/kg a mnohé sú už 
z dôvodu ceny ťažko predajné, i keď napríklad v po
rovnaní s drevom majú dlhšiu životnosť, sú bezúdrž
bové a majú svoje ďalšie prednosti, a to aj voči výrob
kom napríklad z betónu. Nevýhodou je však cena. Be
tónová zatrávňovacia dlažba s rozmermi 60x40x8 mm 
stojí približne 2 až 3 eurá/kus, no porovnateľná dlažba 
z recyklovaného plastu stojí až 6 eur/kus. Betónový 
„obrubník chodníka“ (s rozmermi 180x30x1200 mm) 
stojí 2,5 eura/ks, no cena obrubníka z recyklovaného 
plastu sa pohybuje až na úrovni 5,5 eura/ks. Lavička 
s dĺžkou 1,5 metra a hmotnosťou 50 kg stojí 80 eur, 
zatiaľ čo ekologický výrobok – kompostér s rozmermi 
120x120x64 cm a hmotnosťou 90 kg stojí 105 eur. 
Už teraz majú tieto výrobky problém s odbytom. Kúpi 
ich však niekto, ak sa zvýši cena o daň – 0,80 eur/kg? 

záver
Daň z plastov aj napriek (dočasnému) odkladu jej pri
jatia sa pravdepodobne skôr či neskôr zavedie aj na 
Slovensku. Bude však veľmi záležať na tom, aby bola 
táto daň objektívna a splnila svoj účel a zmysel, aby 
to nebola len daň pre daň, pre zabezpečenie príspev
ku do niektorého rozpočtu, do kapitoly, ktorá nemá 
s ochranou životného prostredia veľa spoločného. 
Dôležité tiež je, aby táto daň automatický nenaras
tala. Ak sa dodrží „bruselské“ zdôvodnenie, že má 
ísť o daň z nerecyklovaného objemu odpadu z plas
tových obalov a tento objem sa zníži, tak by sa mala 
znížiť i daň. Na Slovensku sa budú od budúceho roku 
zálohovať PET fľaše. Ambíciou zámeru je zachytiť 
a recyklovať až 90 % fliaš. Celkový plastový obalo
vý odpad by mal následne klesať, a teda logicky i sa
motná daň. 

Tiež vzniká otázka, či ak sa zavedie u nás daň z plas
tov, zruší sa následne odvod zodpovedných výrobcov 
pre OZV či spoplatnenie „igelitiek“? Veď ide v podsta
te o určitú formu dane a ďalšia daň by znamenala dvo
jité zdanenie, a to naša legislatíva (zatiaľ) nepripúšťa.

Diskutovať by sa malo nielen o tom, ktoré plasty za
ťažiť daňou, ale aj o výške poplatku, čo všetko zahŕ
ňa výška 0,80 eur/kg nerecyklovaného odpadu, čo 
zohľadňuje a či sa rešpektuje osobitná situácia v jed
notlivých štátoch Únie. 

h. prof. Ing. František Mátel, CSc.
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Obce a nakladanie s komunálnymi odpadmi a súvislosti s dosahovaním cieľov odpadového hospodárstva

Odpadové hospodárstvo je komplex na seba nadväzu
júcich činností zameraných na predchádzanie vzniku 
odpadu, jeho obmedzenie či správne nakladanie s od
padom, ktoré je v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. 
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých záko
nov v z. n. p. (ďalej len „zákon o odpadoch“). Obec 
má z hľadiska odpadového hospodárstva dve polohy, 
a to ako pôvodca komunálnych odpadov a zároveň je 
orgánom verejnej správy, ktorá má pri nakladaní s ko
munálnymi odpadmi ako držiteľ odpadu niekoľko po
vinností, ktoré vyplývajú zo zákona o odpadoch.

Obec zodpovedá za zmesový komunálny odpad z do
mácností a z iných zdrojov, za oddelene vyzbieraný 
komunálny odpad z domácností a za drobný staveb
ný odpad. Pod oddelene zbierané odpady patria tie, 
pre ktoré platí tzv. rozšírená zodpovednosť výrobcov 
a pri ktorých je obec povinná umožniť organizácii zod
povednosti výrobcov (ďalej len „OZV“) pre obaly, pre 
elektrozariadenia (ďalej len „EEZ“), pre batérie a aku
mulátory (ďalej len „BaA“), výrobcovi EEZ, výrobcovi 
prenosných BaA, príslušnej tretej osobe (iba) u BaA 
zaviesť a na ich náklady prevádzkovať systém zberu 
vytriedených zložiek a ďalšie povinnosti podľa ustano
vení zákona o odpadoch, konkretizovaných pre každý 
vyhradený prúd odpadu (obaly a neobalové výrobky, 
elektrozariadenia, batérie a akumulátory), ktorý daný 
subjekt (výrobca, OZV, tretia osoba) zastupuje. Po
tom sú to druhy odpadov, pre ktoré musí sama obec 

OBCE A NAKLADANIE  
s KOMuNáLNyMI ODPADMI  

A súvIsLOsTI s DOsAhOvANíM 
CIEĽOv ODPADOvÉhO  

hOsPODáRsTvA
Ing. Uršula Pomfyová 

environmentálna špecialistka,  
NATUR-PACK, a. s. Bratislava

Mgr. Mária Trošanová, PhD. 
environmentálna špecialistka,  
NATUR-PACK, a. s. Bratislava

Ako vznik odpadov z triedeného zberu, správne vedenie evi-
dencie a ohlasovanie údajov súvisí s úrovňou vytriedenia odpa-
dov v obci, s plnením cieľa zberu odpadov z obalov a odpadov 
z neobalových výrobkov v komunálnom odpade a s plnením 
štandardu zberu sa dozviete v nasledujúcom príspevku.

zabezpečiť vykonávanie triedeného zberu. Tento sys
tém ešte dopĺňa režim tzv. spätného zberu, kde sú za
radené malé EEZ vrátane EEZ zo svetelných zdrojov, 
prenosné BaA a opotrebované pneumatiky. O spätný 
zber sa musí postarať výrobca.

Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú možno 
mechanicky oddeliť a zaradiť ako samostatný druh od
padu podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia 
Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa usta
novuje Katalóg odpadov, v z. n. p. (ďalej len „Katalóg 
odpadov“). Obidve podmienky musia byť splnené sú
časne. Za vytriedenú zložku komunálneho odpadu sa 
považuje taká, ktorá neobsahuje iné zložky komunál
nych odpadov alebo iné nečistoty, ktoré možno zara
diť ako samostatné druhy odpadov.

Obec má rovnakú povinnosť ako každý iný pôvodca 
alebo držiteľ odpadu, a to v súlade s § 14 ods. 1 záko
na o odpadoch:
 – správne zaradiť odpad alebo zabezpečiť správnosť 

zaradenia odpadu podľa Katalógu odpadov [§ 14 
ods. 1 písm. a) zákona o odpadoch],

 – viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve 
odpadov a o nakladaní s nimi [§ 14 ods. 1 písm. f) 
zákona o odpadoch],

 – ohlasovať údaje z evidencie príslušnému orgánu 
štátnej správy odpadového hospodárstva a ucho
vávať ohlásené údaje [§ 14 ods. 1 písm. g) zákona 
o odpadoch].
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Tabuľka 1 Prehľad vzťahov v oblasti zodpovednosti pri triedenom zbere komunálnych odpadov z domácností

Zložka  
komunálnych  

odpadov

Kat. č.  
odpadu 
podľa  

Katalógu 
odpadov

RZV 
cez 
OZV 
pre 

obaly 

Obec sama Cez výrobcu  
EEZ, BaA  
3 osobu  

alebo OZV pre 
EEZ a BaA,  

vrátane  
spätného zberu

BRKO
Iné 

(ostatné 
odpady)

Odpady  
z domácností  
s obsahom  

nebezpečných 
látok

Papier* 20 01 01 

Sklo* 20 01 02 

Kompozitné obaly na báze lepenky* 20 01 03 

Obaly z kovu* 20 01 04 

Plasty* 20 01 39 

Kuchynský odpad* 20 01 08 

Jedlé oleje a tuky z domácností* 20 01 25 

Zo záhrad a parkov, vr. cintorínov* 20 02 01 

Zemina a kamenivo 20 02 02 

Nerozložiteľné odpady 20 02 03 

Odpad z trhovísk 20 03 02  

Objemný odpad 20 03 07 

Drobné stavebné odpady 20 03 08 

Veterinárne a humánne lieky  
a liečivá nespotrebované fyzickými  
osobami a zdravotnícke pomôcky

20 01 31
20 01 32

 

Šatstvo* a textílie*
20 01 10
20 01 11



Obaly obsahujúce zvyšky alebo  
kontaminované nebezpečnými látkami 
vrátane prázdnych tlakových nádob

20 01 05  

Rozpúšťadlá, kyseliny, zásady,  
fotochemické látky, pesticídy

20 01 13
20 01 14
20 01 15
20 01 17
20 01 19



Motorové, prevodové, mazacie 
a hydraulické oleje*

20 01 26 

Farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice
20 01 27
20 01 28

 

Detergenty
20 01 29
20 01 30

 

Drevo* 
20 01 37
20 01 38

  

Železné a farebné kovy, zmiešané 
kovy*

20 01 40
20 01 40 01
20 01 40 02
20 01 40 03
20 01 40 04
20 01 40 05
20 01 40 06
20 01 40 07



Odpady z vymetania komínov 20 01 41 

Odpad z čistenia ulíc 20 03 03 

Odpad z čistenia septikov a odpad  
z čistenia kanalizácie

20 03 04
20 03 06
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Zložka  
komunálnych  

odpadov

Kat. č.  
odpadu 
podľa  

Katalógu 
odpadov

RZV 
cez 
OZV 
pre 

obaly 

Obec sama Cez výrobcu  
EEZ, BaA  
3 osobu  

alebo OZV pre 
EEZ a BaA,  

vrátane  
spätného zberu

BRKO
Iné 

(ostatné 
odpady)

Odpady  
z domácností  
s obsahom  

nebezpečných 
látok

Elektroodpady z domácností,  
vrátane svetelných zdrojov 
a žiariviek*

20 01 21
20 01 23
20 01 35
20 01 36



Použité prenosné batérie 
a akumulátory* 

20 01 33 

Použité automobilové batérie 
a akumulátory*

20 01 34 

Odpadové pneumatiky 16 01 03 

*Odpady zvýraznené tučným písmom sú zaradené do Prílohy č. 1 k zákonu č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene 
a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene doplnení niektorých zákonov v z. n. p. a používajú sa na výpočet 
úrovne vytriedenia komunálnych odpadov.

Slovenskej republiky č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej 
povinnosti a ohlasovacej povinnosti v z. n. p. (ďalej 
len „evidenčná vyhláška“) evidenciu odpadov vedú 
držiteľ odpadu, sprostredkovateľ a obchodník, pre 
kategórie odpadov – ostatný a nebezpečný odpad 
a podľa druhov alebo poddruhov, vždy bez obme
dzenia množstva. Evidencia odpadov sa vedie na 
Evidenčnom liste odpadu (ďalej len „ELO“), ktoré
ho vzor je uvedený v prílohe č. 1 evidenčnej vyhlášky 
(obr. 1). 

V evidencii odpadov z obcí, v Ohlásení o vzniku od
padu a nakladaní s ním alebo aj v štatistickom Roč
nom výkaze o komunálnom odpade z obce sú mno
hokrát uvedené nesprávne katalógové čísla, z po
vinne triedených zložiek dokonca niektoré úplne 
absentujú. To, že samotné nakladanie s komunál
nymi odpadmi (ďalej len „KO“) a jeho jednotlivými 
zložkami obce nemusia sami realizovať, neznamená, 
že obce nemajú viesť pravidelnú evidenciu odpadov. 
Podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia 

Obrázok 1 Vzor evidenčného listu odpadu
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ELO sleduje toky odpadov pre každý kód činnosti 
(v prípade obce – pôvodca a držiteľ) a druh alebo pod
druh odpadu (v prípade komunálnych odpadov sku
piny 20 Katalógu odpadov). Do ELO sa údaje o vzni
ku odpadu a nakladaní s ním zapisujú priebežne tak, 
ako vznikajú, alebo ak ide o kontinuálny vznik za ur
čité časové obdobie (napr. za mesiac), jeho množstvo 
sa zapisuje súhrnne, minimálne však raz za mesiac. 
Obce sú povinné viesť minimálne mesačnú evidenciu 

odpadov, za ktorých nakladanie sú zodpovedné. Po 
dohode je možné, aby im sumárnu mesačnú evidenciu 
na jednotlivých ELO viedla napríklad zmluvná zberová 
spoločnosť. Avšak za celkové a správne vedenie evi
dencie komunálnych odpadov, ktoré vznikajú na úze
mí obce, nesie vždy zodpovednosť daná obec. Údaje 
z ELO sa prenášajú do ročného Ohlásenia o vzniku od
padu a nakladaní s ním, ktorého vzor je uvedený v prí
lohe č. 2 evidenčnej vyhlášky (obr. 2). 

Obrázok 2 Vzor ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním

Zároveň údaje z ELO obec prenáša do štatistického 
formulára ŽP 601. Obec by nemala zabudnúť, že sú
časťou evidencie, ako jeden z podkladov pre vypra
covanie Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním 
a štatistického formulára slúžia aj Oznámenia o zbere 
alebo výkupe odpadu, ktoré obciam zasielajú prevádz
kovatelia zariadení na zber a výkup odpadov. S účin
nosťou od 1. januára 2021 Oznámenia o zbere a vý
kup odpadu zasielajú prevádzkovatelia výkupu nielen 
obci, kde majú prevádzku, ale všetkým tým obciam, 
ktoré podľa trvalého pobytu nahlásia fyzické osoby 
odovzdávajúci KO do výkupu. 

Z praxe vidíme, že nesprávne uvádzanie údajov vzniká 
napríklad aj pri kombinovanom zbere triedených zlo
žiek PLASTY/KOVOVÉ OBALY/KOMPOZITNÉ OBALY 

na báze lepenky do spoločnej zbernej nádoby, ak zbe
rová spoločnosť poskytne zmluvnej obci údaj jedného 
spoločného čísla prevládajúcej zložky – PLASTY. Ob
dobným problémom je, ak zberová spoločnosť realizu
je zber triedených zložiek napríklad v jeden deň naraz 
v niekoľkých menších obciach a rozdeľuje množstvo 
len pomerovo, nie podľa skutočne vyzbieraných množ
stiev. K odstráneniu tohto problému má pomôcť upra
vený § 16 ods. 10 písm. a) zákona č. 216/2021 Z. z., 
ktorý mení zákon o odpadoch. Zmena zákona bola vy
hlásená v Zbierke zákonov SR dňa 1. júna 2021. Usta
novenie sa mení v tom, že zberové vozidlá na zber 
zmesového odpadu alebo na triedený zber komunál
nych odpadov z obalov a z neobalových výrobkov, 
môžu byť vybavené vážiacim systémom spĺňajúcim 
požiadavky určeného meradla, ak o to požiada obec. 
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Účinnosť tohto nového znenia je od 1. januára 2023. 
V pôvodnej dôvodovej správe k návrhu zmeny záko
na sa uvádza okrem iného, že táto služba môže ostať 
na dobrovoľnej báze, tak ako to je napríklad aj v iných 
krajinách EÚ. V zákone č. 216/2021 Z. z., ktorým sa 
mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p., je 
ustanovené, že Ministerstvo životného prostredia SR 
má prijať vyhláškou podrobnosti o vážení komunál
nych odpadov.

V niektorých obciach dokonca môže úplne absento
vať údaj aj o zmesovom komunálnom odpade, ak sa 
vzhľadom na charakter obce zber týchto odpadov ne
zabezpečuje cez vrecia alebo bežné 1 100 l zberné 
nádoby, ale cez veľkokapacitné alebo veľkoobjemové 
kontajnery. Hovorí sa, že aj nula je číslo.

Správne vyplnenie ELO, Ohlásenia o vzniku odpadu a na
kladaní s ním a štatistického formuláru vie obciam po
skytnúť hodnoverný doklad pre výpočet úrovne vytrie
denia KO podľa Prílohy č. 2 k zákonu č. 329/2018 Z. z. 
o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a do

plnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentál
nom fonde a o zmene doplnení niektorých zákonov 
v z. n. p. (ďalej len „zákon o poplatkoch za uloženie 
odpadov“). Obec je povinná podľa § 4 zákona o po
platkoch za uloženie odpadov oznámiť prevádzkova
teľovi skládky odpadov údaj o danej sadzbe, za každý 
rok a v termíne do 28. februára. Termín je určený vo 
väzbe na ohlasovaciu povinnosť podľa evidenčnej vy
hlášky, na elektronické zasielanie údajov do štatistic
kého formulára ŽP 601 a nahlásenie údajov zmluvnej 
OZV pre obaly.

Sadzbu poplatku za uloženie zmesového odpadu 
a objemného odpadu ustanovuje nariadenie vlády Slo
venskej republiky č. 330/2018 Z. z., ktorým sa usta
novuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov 
a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov 
z poplatkov za uloženie odpadov (ďalej len „nariade
nie 330/2018“). Sadzba sa priamo odvíja od dosiah
nutej úrovne v zbere vytriedených zložiek, keď by obci 
pri hospodárení s financiami nemalo byť jedno, či pla
tí 11 eur, alebo 33 eur za tonu uloženého odpadu na 
skládke. 

Tabuľka 2  Položky a sadzby za uloženie zmesového komunálneho odpadu (20 03 01) a objemného odpadu (20 03 07)  
na skládku odpadov, euro.t-1 (Zdroj: Časť tabuľky č. 1, Prílohy č. 1 k nariadeniu 330/2018) 

Položka
Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu  

x [%] 

Sadzba za príslušný rok v eurách.t-1

2021 a nasledujúce roky

1 x ≤ 10 33

2 10 < x ≤ 20 30

3 20 < x ≤ 30 27

4 30 < x ≤ 40 22

5 40 < x ≤ 50 18

6 50 < x ≤ 60 15

7  x > 60 11

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu zároveň slú
ži obciam aj na získanie príspevkov z Environmentálne
ho fondu na účely OH. V roku 2021 treba dosiahnuť 
35 %nú úroveň vytriedenia. V rokoch 2022 a nasle
dujúcich z dôvodu zavedenia zálohovania jednorazo
vých obalov na nápoje, keď PET fľaše a nápojové ple
chovky budú odoberané prostredníctvom zálohového 
systému a tieto typy obalov by sa mali v zberných ná
dobách vyskytnúť už len v nepatrnom množstve, po
klesne na 32 %. 

Ak bude mať obec v evidencii vyzbieraných odpa
dov z obalov a neobalových výrobkov „0“, to nezna
mená, že obec nebude mať ani jednu zbernú nádobu 
na túto zložku triedeného zberu, a že triedený zber 
bude mať nulový účinok. Zmluvná OZV pre obaly obce 
je povinná zabezpečiť vykonávanie triedeného zberu 

komunálnych odpadov pochádzajúcich z domácnos
tí pre papier, plasty, sklo, kovové obaly a kompozitné 
obaly na báze lepenky v tzv. minimálnych štandardoch. 

Dôslednejším a správnym triedením, vyššou úrovňou 
triedenia, dosiahnutím lepšej čistoty triedených zlo
žiek prispievajú obyvatelia miest a obcí k plneniu cie
ľa zberu odpadov z obalov a odpadov z neobalových 
výrobkov, ktoré sú súčasťou KO. Ciele a záväzné li
mity odpadového hospodárstva obsahujú okrem iné
ho všeobecné ciele pre prípravu na opätovné použi
tie a recykláciu komunálnych odpadov. Doplnené ciele 
zberu presnejšie určujú smerovanie úrovne vytriede
nia konkrétnych odpadov z obalov (plastových, papie
rových, sklenených, kovových, kompozitných na báze 
lepenky) a odpadov z neobalových výrobkov (plasto
vých, papierových, sklenených), ktoré sú súčasťou KO. 
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Tabuľka 3  Minimálne štandardy zberu na jedného obyvateľa a rok [Zdroj: Príloha č. 10, bod II. vyhlášky Ministerstva život-
ného prostredia č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch, v z. n. p. (ďalej 
len „vykonávacia vyhláška“)]

Zložka Dostupný objem nádoby

PAPIER 60 litrov/obyvateľ/rok

SKLO 50 litrov/obyvateľ/rok

PLAST 240 litrov/obyvateľ/rok

KOVOVÉ OBALY 10 litrov/obyvateľ/rok

KOMPOZITNÉ OBALY na báze lepenky 10 litrov/obyvateľ/rok

Cieľom triedeného zberu je zaistiť, čo najvyššie využi
tie odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrob
kov, ktoré sú súčasťou KO, ako druhotnej suroviny. 
Cieľ zberu sa každoročne zvyšuje. 

Tabuľka 4  Ciele zberu odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov, ktoré sú súčasťou komunálnych odpadov 
(Zdroj: Príloha č. 3a k zákonu o odpadoch)

od 1.7.2019 
do 30.6.2020

od 1.7.2020 
do 30.6.2021

od 1.7.2021 
do 30.6.2022

40 % 50 % 60 %

OZV pre obaly je oprávnená v súčinnosti s obcou vy
konať overenia skutočného zloženia obsahu zbernej 

nádoby na jednotlivé triedené zložky. Ak sa kontrolou 
zistí, že obsah v zbernej nádobe zahŕňa inú zložku KO, 
než pre akú je zberná nádoba určená (v rozsahu nad 
prípustnú mieru znečistenia), za nakladanie s takto vy
zbieranou zložkou KO zodpovedá obec vrátane finan
covania ďalšieho nakladania so znečisteným triedeným 
odpadom. 

Tabuľka 5  Prípustné miery znečistenia oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu v zbernej nádobe (Zdroj: § 59 
ods. 9 a Prílohy č. 8a zákona o odpadoch)

Rok Prípustná miera znečistenia

2019 do 45 % vrátane

2020 do 40 % vrátane 

2021 do 35 % vrátane

Za plnenie cieľov zberu ustanovených v Prílohe č. 3a 
k zákonu o odpadoch zodpovedá OZV pre obaly. Zá
kon o odpadoch ponechal na obci povinnosť, naďalej 
zabezpečovať vykonávanie už zavedeného triedeného 
zberu KO pre papier, plasty, kovy, sklo a kompozit
né obaly na báze lepenky. Obec participuje s OZV pre 
obaly na plnení cieľa zberu.

Údaje o produkcii zmesového komunálneho odpadu 
a komunálnych odpadov z obalov a komunálnych od
padov z neobalových výrobkov oddelene vyzbieraných 
v obci za predchádzajúci rok sú povinné obce v súla
de s § 81 ods. 25 zákona o odpadoch nahlásiť zmluv
nej OZV pre obaly a Ministerstvu životného prostre
dia SR v termíne do 28. februára. Forma dokladovania 
údajov zákonom o odpadoch určená nie je. Poväčšine 
sa na tieto účely využíva forma štatistického výkazu – 
Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce, ŽP 601. 

Od 28. februára má OZV pre obaly jeden mesiac na 
to, aby získané údaje od obce zapracovala do výpoč
tu štandardov zberu podľa Prílohy č. 10, bod I. vyko
návacej vyhlášky. Štandard sa každoročne vypočítava 
ako súčin počtu obyvateľov tejto obce k 31. decem
bru predchádzajúceho kalendárneho roka podľa úda
jov ohlásených touto obcou Štatistickému úradu SR 
a štandardu zberu na jedného obyvateľa. Keďže OZV 
pre obaly je povinná od 1. apríla príslušného roka za
bezpečiť naplnenie štandardu zberu v obci, s ktorou 
má uzatvorenú zmluvu.

Dátum 28. februára je z hľadiska evidencie, ohlasova
nia a oznamovania údajov pre obce dôležitý. Ak však 
nastane prestupný rok, to neznamená, že na eviden
ciu máte deň navyše. Lebo zákonodarca neuvádza 
slovné spojenie „do konca mesiaca február“, ale taxa
tívne určuje dátum, a to do „28. februára“. 
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Požiadavky na označovanie určitých jednorazových plastových výrobkov

Podľa preambuly smernice SUP končia určité jednora
zové plastové výrobky v životnom prostredí v dôsled
ku nevhodného nakladania s nimi v čase, keď sa stanú 
odpadom, a to prostredníctvom kanalizačného systému 
alebo iného nevhodného uvoľnenia do životného pro
stredia. Zavedenie označovania určitých plastových vý
robkov (zahŕňa aj obaly) má zabezpečiť predovšetkým 
zvýšenie informovanosti spotrebiteľa o najvhodnejších 
spôsoboch nakladania s odpadom z daného výrobku 
v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva, ako 
aj informovať o prítomnosti plastov vo výrobku a jeho 
negatívnych vplyvoch na životné prostredie [1]. Násled
ne sa vhodným nakladaním s odpadom môže predísť 
hradeniu nákladov za škody v upchatých kanalizačných 
sieťach a v čistiarňach odpadových vôd (čistenie hrablíc, 
upchávanie čerpadiel), na čistenie prírody od voľne po
hodeného odpadu tzv. litteringu, a podobne. 

Požiadavky na označovanie sú špecifikované v článku 7 
smernice SUP a jednorazové plastové výrobky konkre
tizuje príloha smernice SUP v časti D. Vykonávanie tej
to smernice upresňuje vykonávacie nariadenie Komisie 
(EÚ) 2020/2151 zo 17. decembra 2020, ktorým sa sta
novujú pravidlá harmonizovaných špecifikácií označenia 
jednorazových plastových výrobkov uvedených v čas
ti D prílohy k smernici Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2019/904 o znižovaní vplyvu určitých plastových 
výrobkov na životné prostredie (ďalej len „vykonáva
cie nariadenie“) [2]. V dôsledku chýb v jazykovej ver
zii uvedeného nariadenia bolo v Úradnom vestníku Eu
rópskej únie z 5. marca 2021 zverejnené Korigendum 

POŽIADAvKy NA OZNAČOvANIE 
uRČITÝCh jEDNORAZOvÝCh  

PLAsTOvÝCh vÝROBKOv
Mgr. Mária Trošanová, PhD.

NATUR-PACK, a. s.
Najnovšie požiadavky na označovanie určitých jednorazových 
plastových výrobkov, ktoré v krátkej dobe ovplyvnia výrobcov 
obalov, výrobcov neobalových výrobkov a distribútorov, vy-
chádzajú zo smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2019/904 z 5. júna 2019 o znižovaní vplyvu určitých plastových 

k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2020/2151 
zo 17. decembra 2020, ktorým sa stanovujú pravidlá 
harmonizovaných špecifikácií označenia jednorazových 
plastových výrobkov uvedených v časti D prílohy k smer
nici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/904 
o znižovaní vplyvu určitých plastových výrobkov na ži
votné prostredie (ďalej len „Korigendum“) [3].

požiadavky na označovanie
Podľa článku 7 smernice SUP majú členské štáty (ďa
lej len „ČŠ“) zabezpečiť, aby každý jednorazový plas
tový výrobok uvedený v časti D prílohy, t. j. hygienické 
vložky, tampóny a tampónové aplikátory, vopred vlhče
né utierky na osobné použitie a použitie v domácnosti, 
tabakové výrobky s filtrami a filtre uvádzané na trh na 
použitie v kombinácii s tabakovými výrobkami a poháre 
na nápoje (ďalej tiež ako „výrobky spadajúce pod ozna
čovanie“), ktorý sa uvedie na trh, mal na svojom oba
le alebo na samotnom výrobku výrazné, jasne čitateľné 
a nezmazateľné označenie informujúce spotrebiteľov o:

„a) najvhodnejších možnostiach nakladania s od-
padom pre daný výrobok alebo spôsoboch 
zneškodnenia odpadu, ktorým je potrebné sa 
v prípade daného výrobku vyhnúť v súlade s hie-
rarchiou odpadového hospodárstva, a

b) prítomnosti plastov vo výrobku a z toho vyplývajú-
ceho negatívneho vplyvu znečisťovania odpadom 
alebo iných nevhodných spôsobov zneškodňova-
nia daného výrobku na životné prostredie.“ [1]

výrobkov na životné prostredie (ďalej len „smernica SUP“) a jej sprievodných dokumentov, ktoré zjednocujú 
postupy označovania pre všetky členské štáty. Ide o označovanie obalov hygienických potrieb (vložiek, tam-
pónov a tampónových aplikátorov), obalov vlhčených utierok na osobné použitie a použitie v domácnosti, 
označenie tabakových výrobkov s filtrami a filtrov uvádzaných na trh na použitie v kombinácii s tabakovými 
výrobkami a označenie pohárov na nápoje vyrobených čiastočne alebo úplne z plastu. Transpozíciu člán-
ku 7 smernice SUP treba dosiahnuť do 3. júla 2021, aby jeho uplatňovanie mohlo byť v súlade so smernicou 
a účinné od 3. júla 2021.
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Harmonizované špecifikácie označení podľa 
vykonávacieho nariadenia a korigenda
To, ako má označenie vyzerať (harmonizované špecifi
kácie umiestnenia, veľkosti a grafickej úpravy označe
nia výrobkov) ustanovila Komisia vo vykonávacom na
riadení, ktoré je všeobecne záväzným právnym aktom 
priamo uplatniteľným vo svojej celistvosti v celej EÚ. 
Text označenia informujúci spotrebiteľa ČŠ, kde sa vý
robok spadajúci pod označovanie uvádza na trh, musí 
byť v úradnom jazyku alebo jazykoch ČŠ. Ak sa infor
mačný text preloží do iného úradného jazyka ČŠ, jeho 
preklad sa podľa vykonávacieho nariadenia umiestni 
buď tesne pod označenie, alebo do čierneho obdĺž
nika pod prvý jazyk, pričom musí byť jasne viditeľný. 

Výnimočne, v dôsledku nedostatku miesta na vykoná
vacím nariadením vymedzených častiach povrchu oba
lu, sa môže informačný text preložený do iného úrad
ného jazyka ČŠ umiestniť aj inde na obal, avšak viditeľ
ne a čo najbližšie k označeniu [2].

Hygienické vložky, tampóny a tampónové aplikátory 
a vlhčené utierky

Označenie na obaloch hygienických vložiek, tampó
nov a tampónových aplikátorov s povrchovou plochou 
10 cm2 alebo viac (tab. 1) a označenie na obaloch vlh
čených utierok na osobné použitie a použitie v domác
nosti s povrchovou plochou 10 cm2 alebo viac (tab. 2) 
musí zodpovedať harmonizovaným špecifikáciám uve
deným vo vykonávacom nariadení v prílohe I a II. 

Tabuľka 1  Špecifikácie označení hygienických vložiek, tampónov a tampónových aplikátorov podľa vykonávacieho 
nariadenia

Obaly hygienických vložiek Obaly tampónov a tampónových aplikátorov

s povrchovou plochou 10 cm2 alebo viac

Zdroj: Korigendum

Uvedenie na trh:
• pred 4. júlom 2022 môže mať červenomodré označenie formu nálepiek
• po 4. júli 2022 musí mať červenomodré označenie vytlačené

Označenie na obaloch hygienických vložiek, tampónov, 
tampónových aplikátorov a vlhčených utierok s povr
chovou plochou 10 cm2 alebo viac sa umiestňuje hori
zontálne (ak to tvar a veľkosť nedovoľuje, môže sa oto
čiť vertikálne o 90°) na viditeľnejšom prednom alebo 

vrchnom povrchu obalu, prípadne cez jeho obe časti 
alebo v kombinácii predná a bočná strana, ak sa ozna
čenie minimálnej veľkosti nezmestí na jeho samostatnú 
časť. Jednotlivé časti označenia sa však nesmú rozde
liť a označenie by sa nemalo pri otváraní roztrhnúť [2]. 

Tabuľka 2 Špecifikácie označení vlhčených utierok podľa vykonávacieho nariadenia

Obaly vlhčených utierok

s povrchovou plochou 10 cm2 alebo viac

Zdroj: Korigendum

Uvedenie na trh:
• pred 4. júlom 2022 môže mať červenomodré označenie formu nálepiek
• po 4. júli 2022 musí mať červenomodré označenie vytlačené
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Požiadavky na označovanie určitých jednorazových plastových výrobkov

Označenie pre hygienické vložky, tampóny a tampó
nové aplikátory a vlhčené utierky sa skladá z dvoch 
rovnako veľkých štvorčekov červeného (= farba C = 
0/M = 90/Y = 60/K = 0) a modrého (= farba = 60/M 
= 0/Y = 0/K = 0) prevedenia umiestnených vedľa seba 
a z čierneho obdĺžnika (= farba C = 0/M = 0/Y = 0/K 
= 100) s informačným textom „PRODUKT OBSAHUJE 
PLASTY“ pod oboma štvorčekmi vo farbe bielej (C = 
0/M = 0/Y = 0/K = 0), font Helvetica Bold, veľkosť od 
5 pt po 14 pt. Pomer výšky a šírky označenia je 1:2. 
Ak je vonkajší predný alebo vrchný povrch obalu, na 
ktorom je umiestnené označenie, menší než 65 cm2, 
minimálna veľkosť označenia je 1,4 cm x 2,8 cm 
(3,92 cm2). Inak musí označenie pokrývať aspoň 6 % 
plochy, na ktorej je umiestnené. Maximálna požado
vaná veľkosť označenia je 3 cm x 6 cm (18 cm2) [2].

Tabakové výrobky s filtrami a filtre uvádzané na trh 
na použitie v kombinácii s tabakovými výrobkami

U tabakových výrobkov sa pri označovaní vychádza aj 
z vymedzení jednotkového balenia ako najmenšie
ho individuálneho balenia tabakového alebo súvisiace
ho výrobku, ktorý sa uvádza na trh (článok 2 bod 30) 
a vonkajšieho obalu, t. j. každý vonkajší obal, v kto
rom sa tabakové alebo súvisiace výrobky uvádzajú 

na trh a ktorý obsahuje jednotkové balenie alebo sú
bor jednotkových balení, pričom transparentné oba
ly sa nepovažujú za vonkajší obal (článok 2 bod 29) 
smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/40/EÚ  
z 3. apríla 2014 o aproximácii zákonov, iných práv
nych predpisov a správnych opatrení členských štá
tov týkajúcich sa výroby, prezentácie a predaja taba
kových a súvisiacich výrobkov a o zrušení smernice 
2001/37/ES (ďalej len „smernica o tabakových výrob
koch“). Označenie na týchto obaloch s povrchovou 
plochou 10 cm2 alebo viac (tab. 3) musí zodpovedať 
harmonizovaným špecifikáciám uvedeným vo vykoná
vacom nariadení v prílohe III [2, 4]. 

Tabuľka 3  Špecifikácie označení tabakových výrobkov s filtrami a filtrov uvádzaných na trh na použitie v kombinácii s 
tabakovými výrobkami podľa vykonávacieho nariadenia

Obaly tabakových výrobkov s filtrami
(jednotkové balenie/vonkajší obal)

Obaly filtrov uvádzaných na trh na použitie  
v kombinácii s tabakovými výrobkami

s povrchovou plochou 10 cm2 alebo viac

Zdroj: Korigendum

Uvedenie na trh:
• pred 4. júlom 2022 môže mať červenomodré označenie formu nálepiek
• po 4. júli 2022 musí mať červenomodré označenie vytlačené

Označenie na obaloch tabakových výrobkoch s filtrami s povr
chovou plochou 10 cm2 alebo viac sa umiestňuje horizontál
ne na zadnom povrchu jednotkového balenia a na vonkajšom 
obale. Ak to minimálna veľkosť nedovoľuje, môže sa otočiť 
vertikálne o 90° a umiestniť okrem zadného povrchu na kto
rýkoľvek vonkajší bočný povrch jednotkového balenia.

Jednotlivé časti označenia sa nesmú rozdeliť a označenie by 
sa nemalo pri otváraní roztrhnúť. Zároveň označenie nesmie 
brániť viditeľnosti zdravotných varovaní vyžadovaných smer
nicou o tabakových výrobkoch a ani čiastočne alebo úplne 
prekrývať iné štítky ani kolky [2].

Označenie na obaloch filtrov uvádzaných na trh na použitie 
v kombinácii s tabakovými výrobkami s povrchovou plochou 
10 cm2 alebo viac sa umiestňuje horizontálne (ak to tvar a veľ
kosť nedovoľuje, môže sa otočiť vertikálne o 90°) na viditeľ
nejšom prednom alebo vrchnom povrchu obalu, prípadne cez 
jeho obe časti alebo v kombinácii predná a bočná strana, ak 
sa označenie minimálnej veľkosti nezmestí na jeho samostat
nú časť. Jednotlivé časti označenia sa však nesmú rozdeliť 
a označenie by sa nemalo pri otváraní roztrhnúť [2]. 

Označenie sa skladá z dvoch rovnako veľkých štvorče
kov červeného (= farba C = 0/M = 90/Y = 60/K = 0) 
a modrého (= farba = 60/M = 0/Y = 0/K = 0) preve
denia umiestnených vedľa seba a z čierneho obdĺžni
ka (= farba C = 0/M = 0/Y = 0/K = 100) s informač
ným textom „FILTER OBSAHUJE PLASTY“ pod obo
ma štvorčekmi vo farbe bielej (C = 0/M = 0/Y = 0/K 
= 0), font Helvetica Bold, veľkosť od 5 pt po 14 pt. 
Pomer výšky a šírky označenia je 1:2. Ak je vonkajší 
zadný povrch jednotkového balenia u tabakových vý
robkoch s filtrami/ak je vonkajší predný alebo vrchný 
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povrch obalu pri filtroch uvádzaných na trh na použi
tie v kombinácii s tabakovými výrobkami, na ktorom 
je umiestnené označenie, menší než 65 cm2, minimál
na veľkosť označenia je 1,4 cm x 2,8 cm (3,92 cm2). 
Inak vo všetkých ostatných prípadoch musí označe
nie pokrývať aspoň 6 % plochy, na ktorej je umiest
nené. Maximálna požadovaná veľkosť označenia je 
3 cm x 6 cm (18 cm2) [2].

Poháre na nápoje

Označovanie pohárov na nápoje sa rozlišuje nie
len v grafickej úprave (tlačené, vyryté, vyrazené), ale 
aj podľa toho, či sú čiastočne alebo úplne vyrobené 
z plastu a či sú to bežné poháre alebo poháre na sekt. 
Toto označenie musí zodpovedať harmonizovaným 
špecifikáciám uvedeným vo vykonávacom nariadení 
v prílohe IV (Tabuľka 4). 

Tabuľka 4 Špecifikácie označení pohárov na nápoje podľa vykonávacieho nariadenia

Poháre na nápoje vyrobené čiastočne z plastu Poháre na nápoje vyrobené výlučne z plastu – Tlačené

Zdroj: Korigendum

Uvedenie na trh:
• pred 4. júlom 2022 môže mať označenie formu nálepiek
• po 4. júli 2022 musí mať označenie vytlačené

Poháre na nápoje vyrobené výlučne z plastu –  
Vyryté/vyrazené

Zdroj: Korigendum

Označenie pohárov na nápoje vyrobených čiastočne z plas
tu sa umiestňuje pri bežných pohároch aj pohároch na sekt 
horizontálne na vonkajšom povrchu pohára ďalej od horné
ho okraja, aby sa ho spotrebiteľ pri pití nedotýkal ústami. 
Pri pohároch na sekt sa môže umiestniť aj navrch podstavca 
pod stopkou. Ak nie je pre tvar alebo veľkosť pohára mož
né umiestniť označenie horizontálne, môže sa otočiť o 90° 
a umiestniť vertikálne. Jednotlivé časti označenia sa nesmú 
rozdeliť. Označenie sa nesmie umiestniť zospodu pohára [2].

Označenie pohárov na nápoje vyrobených výlučne z plastu 
sa umiestňuje pri bežných pohároch aj pohároch na sekt ho
rizontálne na vonkajšom povrchu pohára ďalej od horného 
okraja, aby sa ho spotrebiteľ pri pití nedotýkal ústami. U vrúb
kovaných pohárov sa označenie nesmie vyryť/vyraziť na vrúb
kovaní. Pri pohároch na sekt sa môže umiestniť aj navrch pod
stavca pod stopkou. Ak nie je pre tvar alebo veľkosť pohá
ra možné umiestniť označenie horizontálne, môže sa otočiť 
o 90° a umiestniť vertikálne. Označenie sa nesmie umiestniť 
zospodu pohára [2].

Označenie pohárov na nápoje vyrobených čiastočne 
z plastu sa skladá z dvoch rovnako veľkých štvorče
kov červeného (= farba C = 0/M = 90/Y = 60/K = 0) 
a modrého (= farba = 60/M = 0/Y = 0/K = 0) preve
denia umiestnených vedľa seba a z čierneho obdĺžnika 
(= farba C = 0/M = 0/Y = 0/K = 100) s informačným 
textom „PRODUKT OBSAHUJE PLASTY“ pod oboma 
štvorčekmi vo farbe bielej (C = 0/M = 0/Y = 0/K = 0),  

font Helvetica Bold. Pomer výšky a šírky označenia je 
1:2. Minimálna veľkosť označenia a písma závisí od 
objemu pohára, a to pri pohároch s objemom:
• menej než 500 ml je minimálna veľkosť označenia 

1,4 cm x 2,8 cm (3,92 cm2) a veľkosť písma minimál
ne 5 pt,

• 500 ml a viac je minimálna veľkosť označenia 1,6 cm x 
3,2 cm (5,12 cm2) a veľkosť písma minimálne 6 pt. [2].
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Označenie pohárov na nápoje vyrobených výlučne 
z plastu je v tlačenej verzii v čiernej farbe. Označenie 
by malo mať oproti pozadiu dostatočný kontrast, aby 
bolo dobre čitateľné. Na tento účel by sa obrys ozna
čenia mal vytlačiť jednou z týchto farieb: 

• biela: C = 0/M = 0/Y = 0/K = 0, 

• čierna: C = 0/M = 0/Y = 0/K = 100, 

• červená: C = 0/M = 90/Y = 60/K = 0, 

• modrá: C = 60/M = 0/Y = 0/K = 0. 

Pri vyrytých/vyrazených označeniach sa dbá na repro
dukovanie obrázka, kde biele čiary znázorňujú tie, kto
ré sa majú na pohár vyryť alebo vyraziť. 

Súčasťou je informačný text „VYROBENÉ Z PLASTU“ 
vo fonte Helvetica Bold. Pomer výšky a šírky označenia 
je 1:2. Minimálna veľkosť označenia a písma závisí od 
objemu pohára, a to pri pohároch s objemom:

• menej než 500 ml je minimálna veľkosť označenia 
1,4 cm x 2,8 cm (3,92 cm2) a veľkosť písma mini
málne 5 pt,

• 500 ml a viac je minimálna veľkosť označenia 
1,6 cm x 3,2 cm (5,12 cm2) a veľkosť písma mini
málne 6 pt. [2].

Smernica SUP svojimi požiadavkami a opatreniami 
nielen vo vzťahu k označovaniu určitých jednorazo
vých výrobkov a rozšírenej zodpovednosti výrobkov 
dopĺňa smernice Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 
2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a zru
šení určitých smerníc a smernici Európskeho parla
mentu a rady (EÚ) 94/62/ES z 20. decembra 1994 
o obaloch a odpadoch z obalov a smernicu o taba
kových výrobkoch. Na Slovensku prebieha transpozí
cia smernice SUP do odpadovej legislatívy, konkrétne 
prostredníctvom návrhu zákona, ktorým sa mení zá
kon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a dopl
není niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon 
o odpadoch“) a ktorým sa zároveň dopĺňa aj zákon 
č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní jednorazových oba
lov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých záko
nov v z. n. p. [5]. Vykonávacie nariadenie je zapraco
vané formou poznámky pod čiarou k odkazu v novom 
§ 75e zákona o odpadoch, ktorý rieši Požiadavky na 
označovanie. V súčasnosti od 19. apríla 2021 je zákon 
o odpadoch so zapracovanými novými definíciami, po
vinnosťami pre výrobcov určitých plastových výrobkov 
(nový ôsmy oddiel „osobitné výrobky z plastu“) a ďal
ších opatrení v súlade so smernicou SUP na notifikácii 
v Bruseli pod číslom 2021/237/SK.

Zdroje:

[1] Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/904 z 5. júna 2019 o znižovaní vplyvu určitých plastových výrobkov na životné 
prostredie.

[2] 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.

[3] Korigendum k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2020/2151 zo 17. decembra 2020, ktorým sa stanovujú pravidlá harmonizova
ných 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.

[4] Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/40/EÚ z 3. apríla 2014 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opat
rení členských štátov týkajúcich sa výroby, prezentácie a predaja tabakových a súvisiacich výrobkov a o zrušení smernice 2001/37/ES.

[5] LP/2020/620 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. [online]. [cit. 20210503]. Dostupné na internete: <https://www.
slovlex.sk/legislativneprocesy/SK/LP/2020/620>.
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NOvELA ZáKONA O ODPADOCh 
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doc. JUDr. Boris Balog, PhD.
riaditeľ odboru legislatívy a práva, 

Ministerstvo hospodárstva SR

Zákonom č. 216/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon 
č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v z. n. p. došlo k zásahu do úpravy v § 16 ods. 10 
písm. a) zákona o odpadoch. 

Novela zákona o odpadoch vykonaná ešte zákonom 
č. 460/2019 Z. z. doplnila do § 16 zákona o odpadoch 

upravujúceho zber odpadu a výkup odpadu odsek 10, 
ktorý upravuje povinnosti pri vykonávaní zberu zmeso
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vého odpadu alebo triedeného zberu komunálnych 
odpadov z obalov a komunálnych odpadov z neobalo
vých výrobkov v obci. 

Novela zákona o odpadoch prijatá v roku 2019 usta
novila v § 16 ods. 10 písm. a) a b) povinnosti: 

a) zabezpečiť vybavenie zberných vozidiel vážiacim 
systémom zaradeným do skupiny určených mera
diel a spĺňajúcim požiadavky na určené meradlo, 

b) ohlasovať príslušnej obci množstvá vyzbieraného 
zmesového odpadu a vyzbieraných komunálnych 
odpadov z obalov a komunálnych odpadov z ne
obalových výrobkov v obci, na území ktorej vznik
li tieto odpady, do 15 dní od skončenia mesiaca, 
v ktorom bol zber uskutočnený.

Účinnosť tejto úpravy bola v roku 2019 ustanovená 
na 1. januára 2023, čím bol vytvorený priestor na za
bezpečenie splnenia uložených povinností a na prípra
vu subjektov pri vykonávaní zberu zmesového odpadu 
alebo triedeného zberu komunálnych odpadov z oba
lov a komunálnych odpadov z neobalových výrobkov 
na plnenie týchto nových povinností. 

Tým, že účinnosť tohto ustanovenia ešte nenastala 
(teda ani povinnosti z neho), bolo ho možné zmeniť, 
resp. upravovať.

Zmena v § 16 ods. 10 písm. a) zákona o odpadoch 
v roku 2021 bola výsledkom návrhu zákona, ktorý bol 
podaný ako poslanecký návrh zákona, resp. poslanec
ká novela zákona o odpadoch. 

Skupina poslancov Národnej rady SR navrhla úpravu/
zmenu § 16 ods. 10 zákona o dopadoch v tom, že po
vinnosť v písmene a), teda povinnosť zabezpečiť vyba
venie zberných vozidiel vážiacim systémom zaradeným 
do skupiny určených meradiel a spĺňajúcim požiadavky 
na určené meradlo, nie je automatická zo zákona, ale 
platí len v prípade, keď o to požiada obec, v ktorej sa 
vykonáva zber zmesového odpadu alebo triedený zber 
komunálnych odpadov z obalov a komunálnych odpa
dov z neobalových výrobkov. 

Navrhovatelia pri vypustení povinnosti zabezpečiť vy
bavenie zberných vozidiel vážiacim systémom zarade
ným do skupiny určených meradiel a spĺňajúcim požia
davky na určené meradlo argumentujú najmä tým, že: 

1. Všetky zberné vozidlá sú pred vysypaním vážené 
na certifikovaných váhach v spaľovniach, taktiež na 
skládkach a v zariadeniach na spracovanie triede
ného odpadu. Väčšie obce a mestá majú k dispo
zícii informáciu o tom, koľko komunálneho odpa
du bolo vyprodukovaného obyvateľmi obce. Men
šie obce sa môžu naďalej dohodnúť na inštalovaní 
systému dobrovoľne, podobne ako doteraz.

2. Povinnosť spôsobí neprimerane vysoké investičné 
náklady, keďže vážiaci systém bude potrebné za
bezpečiť aj pre stovky vozidiel, ktoré ho nebudú 
v praxi vyžívať, keďže túto informáciu by zvozové 
spoločnosti získavali zbytočne dvakrát: pri zbere 
a aj pri odovzdaní odpadu. 

3. Povinnosť by sa premietla do cien za zber komunál
neho odpadu, čo bude mať negatívny vplyv nielen 
na zvozové spoločnosti, výrobcov vyhradených vý
robkov, ale aj na obyvateľov. Neprimeranú finanč
nú záťaž spôsobia predovšetkým menším zbero
vým spoločnostiam vo vlastníctve miest a obcí (na
príklad technické služby).

4. Vážiaci systém namontovaný na vozidlách je užitoč
ný napríklad v prípadoch, keď vozidlo nakladá v rám
ci jedného zvozu odpad z viacerých obcí. K tomu 
však postačuje namontovanie váhy na dobrovoľnej 
báze, podobne ako je to v iných krajinách EÚ. 

5. Viacero systémov v menších obciach využíva so
fistikovanejšie a ekologickejšie riešenia, ako je vá
ženie, napríklad čipovanie nádob či elektronickú 
identifikáciu naplnenosti nádob. Údaje o hmotnos
ti vyzbieraného odpadu z jednotlivých nádob sú 
nadbytočné, pokiaľ obec eviduje objem vyzbiera
ných nádob (viaceré súčasné elektronické evidenč
né systémy). 

Po prerokovaní návrhu bolo nakoniec schválené také 
znenie § 16 ods. 10 písm. a) zákona o odpadoch, že 
ten, kto vykonáva zber zmesového odpadu alebo trie
dený zber komunálnych odpadov z obalov a komunál
nych odpadov z neobalových výrobkov, má povinnosť 
zabezpečiť na základe požiadavky obce, v ktorej vyko
náva zber zmesového odpadu alebo triedený zber ko
munálnych odpadov z obalov a komunálnych odpadov 
z neobalových výrobkov, vybavenie zberných vozidiel 
vážiacim systémom zaradeným do skupiny určených 
meradiel a spĺňajúcim požiadavky na určené meradlo 
podľa zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zme
ne a doplnení niektorých zákonov alebo iný preukáza
teľný spôsob váženia týchto odpadov podľa vyhlášky, 
ktorú vydá Ministerstvo životného prostredia SR. 

V § 16 ods. 10 zákona o odpadoch zostáva aj naďa
lej povinnosť v písmene b) ohlasovať príslušnej obci 
množstvá vyzbieraného zmesového odpadu a vyzbie
raných komunálnych odpadov z obalov a komunál
nych odpadov z neobalových výrobkov v obci, na úze
mí ktorej vznikli tieto odpady, do 15 dní od skončenia 
mesiaca, v ktorom bol zber uskutočnený.

Účinnosť tejto zmeny nastáva od 1. januára 2023. 
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VýzVy

účel a rozsah výzvy
Inovačné technológie pre efektívny, nízkonákladový, 
udržateľný, kompaktný a flexibilný zber, transformá
ciu a skladovanie energie sú zásadné pre dosiahnu
tie cieľov Green Deal v dekarbonizovaných energetic
kých systémoch pri prechode na bezpečnú a cenovo 
dostupnú energiu. Počiatočný výskum inovatívnych 
energetických technológií financovaný EÚ odhaľuje je
dinečné príležitosti pre systémovú integráciu pokroči
lých a udržateľných technológií na zber a skladovanie 
energie.

Ako už bolo v úvode spomenuté, Európska komisia 
očakáva, že projektové návrhy vyvinú technológie skla
dovania energie alebo kombinované technológie zbe
ru a skladovania energie pripravené už na investície 
a rozvoj podnikania s cieľom zachytiť konkrétne príle
žitosti na integráciu systémov.

V kontexte by sa teda projektové návrhy mali týkať as
poň jedného z nasledujúcich riešení: 
 – Inovatívne technológie a systémy kombinujúce zís

kavanie a skladovanie energie, ktoré sú účinné, 
čisté, s vysokou hustotou energie a lacné, integ-
rované pre stacionárne alebo mobilné aplikácie.

 – Inovatívne koncepcie a techniky kombinovaného 
zberu a skladovania slnečnej energie (vo forme 
tepla alebo solárnych palív), geotermálneho alebo 
odpadového tepla vrátane tém ako dlhodobé skla
dovanie, chladenie a kryogénne skladovanie, budo
vanie integrovaných riešení, termo elektrina, pokro
čilý prenos tepla, energia na elektrinu a termome
chanické skladovanie a premena energie.

BRusELsKá vÝZvA ZAMERANá 
NA TEChNOLóGIE NA ZBER  

A usKLADNENIE ENERGIE
Ing. Tomáš Pavlik, PhD.
riaditeľ EIT RawMaterials  

Regionálneho Centra Košice 
Fakulta baníctva, ekológie,  
riadenia a geotechnológií,  

Technická univerzita v Košiciach

Európska komisia 19. mája 2021 zverejnila výzvu s názvom EIC 
Transition Challenges 2021 s jednostupňovým podacím pro-
cesom. Výzva si od žiadateľov sľubuje, že vyvinú technológie 
skladovania energie alebo kombinované technológie zberu 
a skladovania energie pripravené na investície a rozvoj podni-
kania s cieľom zabezpečiť konkrétne príležitosti na integráciu 
systémov. Má plniť účel prechodnej fázy na ceste za bezpeč-

 – Pokročilé materiály a zariadenia na elektroche-
mické skladovanie (iné ako LiIon batérie) v úžit-
kovom meradle, na mobilnej alebo distribuova
nej, či mikroúrovni, tiež integrované do systémov 
na fotovoltaiku, veternej energie alebo do iných 
prerušovaných zdrojov. Koncepty, ktoré ponúkajú 
potenciál vysokej flexibility, vysokej hustoty ener
gie, efektívnosti, nízkych nákladov a sú vyrobené 
z toxických a nekritických surovín, by sa mali využiť 
na to, aby boli použiteľné pre konkrétne aplikácie.

Cieľom uvedených aktivít je dosiahnuť vplyv na udr
žateľnosť využívaním nekritických a netoxických suro
vín a zabezpečením cirkulárnych prístupov alebo vy
sokého stupňa recyklovateľnosti počas celého životné
ho cyklu. Z pohľadu finančnej a obchodnej úrovne je 
to príprava podrobného plánu využívania podporené
ho spoľahlivým obchodným modelom, ktorý identifiku
je všetky regulačné prekážky, ktoré treba vyriešiť. [1]

kritériá oprávnenosti
Projektový návrh, ktorý bude žiadateľ predkladať, musí 
vychádzať z výsledkov (preukázaný dôkaz princípu) 
dosiahnutých v rámci oprávneného projektu. Keďže 
financovanie prechodu je nová schéma, v rámci roku 
2021 nedovoľuje podporiť žiadosti založené na výsled
koch generovaných týmito (oprávnenými) projektmi:
 – Projekty EIC Pathfinder (vrátane projektov financo

vaných v rámci pilotných EIC Pathfinder, Horizon 
2020 FETOpen, FETProactive) a výzvy vlajkových 
lodí FET (vrátane výziev ERANET v rámci pracovné
ho programu FET).

 – Projekty Európskej rady pre výskum (ERC).

nou a cenovo dostupnou energiou. Aj keď výzva priamo nesúvisí s odpadovým hospodárstvom, tak cieľom 
prechodných aktivít spomenutých v článku neskôr je zabezpečiť vplyv na udržateľnosť využitím nekritických 
a netoxických surovín a vysokého stupňa recyklovateľnosti počas celého životného cyklu. Výzva bude otvore-
ná pre záujemcov do 22. septembra 2021. [1]
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Ak žiadateľ podáva žiadosť na základe oprávneného 
projektu, na ktorý je grant stále aktívny, môže podať 
žiadosť v prípade, ak je projekt aktívny najmenej 12 me
siacov (teda začiatočný dátum grantu je viac ako 12 me
siacov pred dátumom uzavretia Transition výzvy).

Ak podáva žiadosť na základe oprávneného projektu, 
ktorý už bol ukončený, môže žiadateľ podať žiadosť 
do 24 mesiacov od ukončenia projektu (teda koneč
ný dátum poskytnutia grantu na oprávnený projekt je 
starší ako 24 mesiacov od termínu uzavretia Transi
tion výzvy).

Nemusíte byť v roli účastníka, vedúceho riešiteľa alebo 
vlastníka výsledkov predchádzajúcich projektov. Vítaní 
sú práve noví účastníci. Musia však preukázať, že sú 
vlastníkom alebo držiteľom práv duševného vlastníc
tva (IPR), alebo že majú potrebné práva na komercia
lizáciu IPR spojených s projektovými výsledkami typu 
Pathfinder, FET alebo ERC Proof of Concept, s poten
ciálom na ďalší rozvoj. 

Preto by žiadateľ vo svojej žiadosti mal uviesť výsledok 
a príslušné IP, ktoré by mali byť v projekte rozpracova
né. Tiež treba priložiť písomné dôkazy od príslušných 
vlastníkov výsledkov, ktoré potvrdzujú existenciu po
trebných dohôd so žiadateľom, a to aj v oblasti práv 
duševného vlastníctva.

Limity a rozloženie strán ponuky: Odseky 1 až 3 návr
hu musia pozostávať z maximálne 25 strán A4. [1, 2]

Oprávnený žiadateľ
Do výzvy EIC Transition sa môže zapojiť nasledujúca 
skupina žiadateľov v nasledujúcich formách zloženia:
 – samostatný právny subjekt založený v členskom 

štáte alebo asociovanej krajine, ak je tento subjekt 
mikro, malý a stredný podnik alebo organizácia vy
konávajúca výskum (univerzita, výskumná alebo 
technologická organizácia vrátane tímov, jednotli
vých výskumných pracovníkov a vynálezcov v týchto 
inštitúciách, ktorí majú v úmysle založiť „ spinout“). 
Veľké spoločnosti nie sú oprávnené žiadať ako sa
mostatný subjekt;

 – malé konzorcium zložené z minimálne dvoch 
a maximálne piatich nezávislých právnych sub
jektov, napríklad univerzity, výskumné organizácie, 
malé a stredné podniky alebo väčšie spoločnosti, 
organizácie používateľov či zákazníkov alebo po

tenciálnych konečných používateľov (napr. nemoc
nice, verejné služby, priemysel, regulačné a norma
lizačné orgány, verejné orgány). [1, 2]

Financovanie
Celkový orientačný rozpočet na túto výzvu je 40,5 mi
lióna eur, ktorý sa má financovať prostredníctvom EÚ 
Next Generation, pretože táto výzva prispieva k cie
ľom obnovy ekologickejšej, digitálnejšej a odolnejšej 
Európy. 

Ak bude žiadateľ úspešný, dostane grant na akciu 
v oblasti výskumu a inovácií na pokrytie oprávnených 
nákladov potrebných na realizáciu svojho projektu. Pre 
túto výzvu považuje EIC za vhodné návrhy s požadova
ným príspevkom EÚ do výšky 2,5 milióna eur. To však 
nevylučuje možnosť požadovať väčšie sumy, ak je to 
riadne odôvodnené. 

Miera financovania tohto grantu bude 100 % opráv
nených nákladov. Navyše, projekty financované pros
tredníctvom EIC Transition sú oprávnené:
 – dostávať ďalšie granty s pevnou výškou do 50 000 

eur na vykonávanie portfóliových aktivít (viac sa 
možno dočítať v Prílohe 6, EIC Work Programme 
2021),

 – predložiť návrh akcelerátora prostredníctvom sché
my Fast track (Príloha 4).

Okrem financovania dostanú projekty bezplatný prí
stup k širokej škále služieb Business Acceleration Servi
ces (oddiel V). [1, 2]

Harmonogram a spôsob podania žiadosti
Žiadosť sa podáva prostredníctvom portálu Európskej 
komisie s názvom Funding and Tenders Portal. Celý 
proces podania žiadosti prebieha výlučne elektronicky. 

Ak žiadateľ prostredníctvom tejto platformy požaduje 
grant prvýkrát, bude sa musieť zaregistrovať ako oso
ba a pod týmto profilom zaregistrovať svoju organizá
ciu. Proces validácie organizácie môže trvať istý čas, 
odporúča sa preto zaregistrovať sa v dostatočnom 
predstihu pred termínom uzavretia výzvy.

Termín uzavretia výzvy je stanovený na 22. septem
bra 2021 o 17:00 hod. Všetky informácie a podmien
ky oprávnenosti možno nájsť prostredníctvom stránky 
výzvy, ktorá je uvedená v zdroji [1] tohto článku. 

Zdroje

[1] Výzva EIC Transition Challenges 2021. [online]. [cit. 20210531]. Dostupné na: < https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/
opportunities/portal/screen/opportunities/topicdetails/horizoneic2021transitionchallenges0102>.

[2] EIC Work Programme 2021. [online]. [cit. 20210531]. Dostupné na: <https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/
docs/20212027/horizon/wpcall/2021/wp_horizoneic2021_en.pdf>.
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Povinnosť revízie programov odpadového hospodárstva členskými štátmi

Svojou žalobou Európska komisia (ďalej len „Komi
sia“) navrhuje, aby Súdny dvor Európskej únie (ďa
lej len „Súdny dvor“) určil, že Španielske kráľovstvo 
si tým, že nerevidovalo programy odpadového hos
podárstva stanovené v smernici 2008/98, pokiaľ ide 
o autonómne spoločenstvá Baleárskych a Kanárskych 
ostrovov, a tým, že ju úradne neinformovalo o revízii 
týchto programov, nesplnilo povinnosti, ktoré mu vy
plývajú z článku 30 ods. 1 a článku 33 ods. 1 smerni
ce 2008/98.

konanie pred podaním žaloby a žaloba
Dňa 18. novembra 2016 Komisia zaslala Španielskemu 
kráľovstvu výzvu, v ktorej tvrdila, že vzhľadom na to, 
že neprijalo alebo nezrevidovalo programy odpadové
ho hospodárstva autonómnych spoločenstiev Aragón
sko, Baleárske ostrovy, Kanárske ostrovy, Kantábria, 
KastíliaLa Mancha, Katalánsko, Estremadura, Galícia, 
La Rioja, Madrid, Murcia a Navarra, ako aj autonóm
neho mesta Ceuta, a v dôsledku toho jej neoznámi
lo tieto programy, Španielske kráľovstvo porušilo člá
nok 28 ods. 1, článok 30 ods. 1 a článok 33 ods. 1 
smernice 2008/98. Španielske kráľovstvo odpovedalo 
na túto výzvu listom z 18. januára 2017.

Dňa 14. júla 2017 Komisia vydala odôvodnené sta
novisko, v ktorom dospela k záveru, že Španielske 

POvINNOsť REvíZIE PROGRAMOv 
ODPADOvÉhO hOsPODáRsTvA 

ČLENsKÝMI šTáTMI

Mgr. Samuel Rybnikár, PhD.
asistent sudcu,  

Najvyšší súd Slovenskej republiky

odborný asistent, Právnická fakulta  
Trnavskej univerzity v Trnave

Lehota stanovená členským štátom v článku 30 ods. 1 smerni-
ce Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 
2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc (ďalej len „smer-
nica 2008/98“) na splnenie povinností stanovených v tomto 
článku, spočívajúcich v zabezpečení, aby sa programy odpado-
vého hospodárstva a programy predchádzania vzniku odpadu 
členských štátov hodnotili aspoň každých šesť rokov a v prípade 
potreby sa revidovali, uplynula až šesť rokov po uplynutí lehoty 
na prebratie tejto smernice, t. j. 12. decembra 2016.

Podľa rozsudku Súdneho dvora EÚ (ôsma komora) z 5. decembra 2019, Komisia/ Španielsko, C-642/18, EU:C:2019:1051.

VEC C642/18 – KOMISIA/ŠPANIELSKO

kráľovstvo naďalej neplnilo povinnosti, ktoré mu vy
plývajú zo smernice 2008/98, pokiaľ ide o autonóm
ne spoločenstvá Aragónsko, Baleárske ostrovy, Ka
nárske ostrovy, Madrid, ako aj autonómne mesto 
 Ceuta, a vyzvala tento členský štát, aby prijal poža
dované opatrenia v lehote dvoch mesiacov od do
ručenia tohto odôvodneného stanoviska, teda do 
14. septembra 2017. Španielske kráľovstvo odpove
dalo na uvedené odôvodnené stanovisko listami zo 
14. septembra 2017, ako aj zo 17. januára, 18. mája, 
23. mája a 6. júna 2018.

Keďže Komisia sa domnievala, že Španielske kráľov
stvo ešte neprijalo opatrenia potrebné na dosiahnutie 
súladu s povinnosťami, ktoré mu vyplývajú zo smerni
ce 2008/98, rozhodla sa 12. októbra 2018 podať ža
lobu o nesplnenie povinnosti. Vo svojej žalobe Komi
sia tvrdila, že Španielske kráľovstvo si tým, že neprijalo 
alebo neoznámilo programy odpadového hospodár
stva autonómnych spoločenstiev Aragónsko, Baleár
ske ostrovy, Kanárske ostrovy, Madrid, ako aj auto
nómneho mesta Ceuta, nesplnilo povinnosti, ktoré mu 
vyplývajú z článku 28 ods. 1, článku 30 ods. 1 a článku 
33 ods. 1 smernice 2008/98.

Vzhľadom na informácie, ktoré Španielske kráľovstvo 
oznámilo vo svojom vyjadrení k žalobe, týkajúce sa 
v podstate prijatia a zaslania Komisii v priebehu roku 
2018 nových programov odpadového hospodárstva 
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pre autonómne spoločenstvá Aragónsko a Madrid, 
ako aj autonómne mesto Ceuta, Komisia sa rozhodla 
vziať späť svoju žalobu o nesplnenie povinnosti v roz
sahu, v akom sa týkala týchto autonómnych spoločen
stiev a tohto autonómneho mesta. Okrem toho, po
kiaľ ide o autonómne spoločenstvá Baleárskych a Ka
nárskych ostrovov, Komisia sa rozhodla vziať späť 
výhradu týkajúcu sa neprijatia programov odpadové
ho hospodárstva týchto dvoch autonómnych spolo
čenstiev, teda výhradu založenú na porušení článku 
28 ods. 1 smernice 2008/98, pretože tieto programy, 
ktoré boli prijaté pred nadobudnutím účinnosti tejto 
smernice, Španielske kráľovstvo oznámilo.

Komisia tak obmedzila predmet svojej žaloby o nespl
nenie povinnosti na výhrady týkajúce sa porušenia po
vinností revízie a oznámenia programov odpadového 
hospodárstva, ktoré sú stanovené v článku 30 ods. 1 
smernice 2008/98 a v článku 33 ods. 1 tejto smernice, 
len pokiaľ ide o autonómne spoločenstvá Baleárskych 
a Kanárskych ostrovov.

právny rámec
Článok 28 ods. 1 smernice 2008/98 stanovuje, že 
členské štáty zabezpečia, aby ich príslušné orgány vy
pracovali v súlade s článkami 1, 4, 13 a 16 jeden ale
bo viac programov odpadového hospodárstva. Tieto 
programy sa samotné alebo v kombinácii vzťahujú na 
celé geografické územie daného členského štátu.“

Článok 30 ods. 1 smernice 2008/98 ďalej uvádza, že 
členské štáty zabezpečia, aby sa ich programy odpado
vého hospodárstva a programy predchádzania vzniku 
odpadu hodnotili aspoň každých šesť rokov a v prípa
de potreby sa revidovali, a to vo vhodných prípadoch 
v súlade s článkami 9 a 11.

Článok 33 ods. 1 smernice 2008/98 tiež stanovuje, 
že členské štáty informujú Komisiu o programoch od
padového hospodárstva a programoch predchádza
nia vzniku odpadu uvedených v článkoch 28 a 29 po 
ich prijatí a o akýchkoľvek podstatných revíziách tých
to programov.

Podľa článku 40 ods. 1 smernice 2008/98 lehota na 
prebratie tejto smernice bola stanovená na 12. de
cembra 2010, teda dva roky po nadobudnutí účinnos
ti 12. decembra 2008.

rozhodnutie Súdneho dvora
Podľa Súdneho dvora je potrebné pripomenúť, že cie
ľom konania pred podaním žaloby stanoveného v člán
ku 258 prvom odseku Zmluvy o fungovaní Európskej 
únie (ďalej len „ZFEÚ“) je poskytnúť dotknutému 

členskému štátu možnosť splniť si svoje povinnosti, 
ktoré mu vyplývajú z práva Únie, alebo použiť oprav
né prostriedky proti výhradám, ktoré podala Komisia. 
Regulárnosť tohto postupu tak predstavuje základ
nú záruku, ktorú upravuje ZFEÚ, na účely zabezpeče
nia ochrany práv predmetného členského štátu. Iba 
v prípade, že táto záruka je zabezpečená, kontradik
tórne konanie pred Súdnym dvorom umožňuje rozho
dovať o tom, či si tento štát skutočne nesplnil povin
nosti, ktorých porušenie namieta Komisia. Cieľom vý
zvy v konaní pred podaním žaloby je najmä vymedziť 
predmet sporu a oznámiť členskému štátu, ktorý má 
predložiť svoje pripomienky, skutočnosti potrebné na 
prípravu jeho obrany (pozri v tomto zmysle rozsudok 
z 5. júna 2003, Komisia/Taliansko, C145/01).

Rovnako podľa ustálenej judikatúry Súdneho dvora 
vydanie výzvy podľa článku 258 prvého odseku ZFEÚ 
predpokladá v prvom rade, že Komisia môže platne 
uplatňovať porušenie povinnosti prináležiacej dotknu
tému členskému štátu (pozri v tomto zmysle najmä 
rozsudky z 15. februára 2001, Komisia/Francúzsko, 
C230/99 a z 27. októbra 2005, Komisia/ Luxembur
sko, C23/05).

Z toho vyplýva, že začatie postupu pred začatím ko
nania upraveného v článku 258 prvom odseku ZFEÚ, 
aj v prípade, že Komisia nemôže platne namietať ne
splnenie povinnosti dotknutým členským štátom, ne
vyhnutne ovplyvňuje riadny priebeh konania o nespl
není povinnosti členským štátom. Okrem toho ne
dostatok výzvy, ktorá spĺňa požiadavky článku 258 
ZFEÚ, predstavuje prekážku konania z dôvodu ve
rejného záujmu, ktorú môže Súdny dvor kedykoľ
vek preskúmať ex offo (pozri v tomto zmysle uzne
senie z 13. septembra 2000, Komisia/Holandsko, 
C341/97, a rozsudok z 27. októbra 2005, Komisia/
Luxembursko, C23/05).

V prejednávanej veci, ako v podstate uviedla generál
na advokátka v bodoch 17 až 19 svojich návrhov, Ko
misia tým, že zaslala Španielskemu kráľovstvu výzvu 
18. novembra 2016, tomuto členskému štátu vytýkala 
nesplnenie určitých povinností stanovených v smerni
ci 2008/98, ktoré ešte k tomuto dátumu nebolo mož
né vytýkať.

V prvom rade, ako vyplýva z repliky, Komisia vyložila 
článok 30 ods. 1 tejto smernice, ktorý stanovuje, že 
členské štáty zabezpečia, aby programy odpadového 
hospodárstva boli vyhodnotené aspoň každých šesť 
rokov, a ak je to potrebné revidované, v tom zmysle, 
že táto smernica ukladá členským štátom povinnosť 
revidovať tieto programy do šiestich rokov odo dňa 
nadobudnutia účinnosti uvedenej smernice, teda od 
12. decembra 2008.



23Zo súdnej praxe

Otázky a odpovede

Povinnosť vyhodnotiť a prípadne revidovať programy 
odpadového hospodárstva prijaté autonómnymi spo
ločenstvami Baleárskych a Kanárskych ostrovov, sta
novená v článku 30 ods. 1 smernice 2008/98, však 
mohla vzniknúť až ku dňu uplynutia lehoty na pre
bratie uvedenej smernice, ako to vyplýva z článku 40 
ods. 1 tejto smernice, teda od 12. decembra 2010.

V dôsledku toho lehota stanovená členským štátom 
v článku 30 ods. 1 smernice 2008/98 na splnenie po
vinností stanovených v tomto článku uplynula až šesť 
rokov po uplynutí lehoty na prebratie tejto smernice, 
t. j. 12. decembra 2016. Preto Komisia tým, že 18. no
vembra 2016 vyzvala Španielske kráľovstvo, aby ukon
čilo údajné porušenie povinnosti stanovenej v článku 
30 ods. 1 uvedenej smernice, začala postup pred zača
tím konania upraveného v článku 258 ZFEÚ predčasne.

Keďže povinnosť, ktorej nesplnenie Komisia uvádza, 
vznikla až po dátume, ku ktorému bola výzva vyho
tovená, Komisia sa nemôže platne odvolávať na ne
splnenie povinnosti stanovenej v uvedenom článku 30 
ods. 1. Pripustenie opačnej hypotézy by navyše ohro
zovalo požiadavky právnej istoty, ktoré sú vnútorne 

späté s každým konaním, ktoré sa môže stať sporo
vým (pozri analogicky rozsudok z 15. februára 2001, 
Komisia/Francúzsko, C230/99).

V druhom rade to isté platí, aj pokiaľ ide o údajné po
rušenie povinnosti oznamovať akúkoľvek významnú 
revíziu programov odpadového hospodárstva v zmys
le článku 33 ods. 1 smernice 2008/98.

Keďže táto oznamovacia povinnosť má vo vzťahu 
k revízii týchto programov akcesorickú povahu, až po 
skončení postupu vyhodnotenia a prípadnej revízie je 
možné posúdiť rozsah revízie a prípadne konštatovať, 
že členský štát porušil oznamovaciu povinnosť uvede
nú v článku 33 ods. 1 tejto smernice. Z toho vyplýva, 
že Komisia nemohla platne namietať porušenie ozna
movacej povinnosti v zmysle uvedeného článku 33 
ods. 1 pred uplynutím lehoty šiestich rokov stanove
nej v článku 30 ods. 1 uvedenej smernice, teda pred 
12. decembrom 2016.

Vzhľadom na predchádzajúce úvahy bolo potrebné za
mietnuť žalobu Komisie o nesplnenie povinnosti ako 
nedôvodnú.

Súvisiaca judikatúra: C341/97, C230/99, C145/01, C23/05.
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OBSAH A prílOHy žiAdOStí O SúHlAS

Tento rok nám končia niektoré rozhodnutia, a teda 
musíme požiadať o ich predĺženie, resp. musíme 
požiadať o nový súhlas. Ako máme formulovať 
žiadosť? Treba opätovne dodať všetky prílohy?

V otázke nie je presne uvedené, o ktoré žiadosti kon
krétne ide. Môžem Vás však aspoň nasmerovať, hoci 
všeobecne, na právny predpis, z ktorého treba pri prí
prave náležitostí obsahu žiadosti vychádzať.

Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a do
plnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon 
o odpadoch“) v § 97 ods. 1 v písm. a) až x) vymeno
váva činnosti, pre ktoré orgány štátnej správy odpado
vého hospodárstva udeľujú súhlasy na činnosti v oblas
ti odpadového hospodárstva, ktoré možno vykonávať 
iba na základe vydaného právoplatného rozhodnutia 
o udelení súhlasu. V § 97 ods. 2 až 10 zákona o od
padoch sú vymenované osobitné charakteristiky sú
visiace s činnosťou, ktoré musia byť v žiadosti popí
sané. Ďalšie ustanovenia § 97 zákona o odpadoch, 

konkrétne odseky 11 až 21, definujú požiadavky po
súdenia činnosti, pre ktorú žiada držiteľ udelenie sú
hlasu, orgánom štátnej správy v odpadovom hospo
dárstve a v konaní v rámci zisťovania dôkazov alebo 
preskúmania podania určujú niektoré podmienky ude
lených súhlasov. 

Vhodné je tiež poukázať na časť vyhlášky Minis
terstva životného prostredia Slovenskej republiky 
č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré usta
novenia zákona o odpadoch v z. n. p. (ďalej len „vyko
návacia vyhláška“). V § 21 až 39 vykonávacej vyhlášky 
je taxatívne vymedzený zvyčajne v odseku 1 obsah vy
braných žiadostí, v odseku 2 sú vymenované povin
né prílohy žiadostí a ďalšie odseky spresňujú v rámci 
variability žiadostí ďalšie náležitosti žiadostí, resp. prí
loh. Toto v iných právnych úpravách nie je pravidlom 
a obsah žiadostí si zvyčajne musí kreovať buď žiada
teľ sám alebo v lepšom prípade, orgán štátnej správy 
sprístupní na webovom sídle (https://www.minv.sk/?
miestna_statna_sprava) príslušného okresného úradu, 
vo vzoroch dokumentov, vzor žiadostí vrátane príloh.
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Keďže niektoré vybrané prílohy žiadostí alebo špecific
ké obsahové náležitosti sú uvedené aj v odsekoch 2 
až 10 § 97 zákona o odpadoch, treba pri vypracovaní 
žiadosti o súhlas pracovať zároveň s obidvoma zdroj
mi, a teda nielen so zákonom o odpadoch, ale aj s vy
konávacou vyhláškou a opačne. Inak je možné, že po 
preskúmaní predloženého podania orgán štátnej sprá
vy v odpadovom hospodárstve konanie preruší a po
žiada o doplnenie údajov žiadosti.

Obsah žiadostí reflektuje na zákon č. 177/2018 Z. z. 
o niektorých opatreniach na znižovanie administratív
nej záťaže využívaním informačných systémov verejnej 
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zá
kon proti byrokracii) v z. n. p., a preto sa už nevyža
dujú potvrdenia, ktoré si vie úrad sám vyhľadať (napr. 
výpis zo živnostenského registra a výpis z obchodné
ho registra), ak overuje predmet podnikania „naklada
nie s iným ako nebezpečným odpadom“ a „naklada
nie s nebezpečným odpadom“. 

V § 1 uvedeného zákona proti byrokracii sa ustanovuje: 

„Orgány verejnej moci sú pri svojej úradnej čin-
nosti povinné a oprávnené získavať a používať 
údaje evidované v informačných systémoch 
verejnej správy a v informačnom systéme pod-
ľa odseku 4 a vyhotovovať si z nich výpisy a tie-
to údaje a výpisy si v nevyhnutnom rozsahu navzá-
jom bezodplatne poskytovať. Takto získané údaje 
a výpisy v rozsahu nevyhnutnom na naplnenie úče-
lu podľa osobitných predpisov, na ktorý sa posky-
tujú, sú orgánu verejnej moci známe z úradnej čin-
nosti a sú použiteľné na právne účely.“

Rovnako obsah žiadostí už implementoval požiadav
ky zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných úda
jov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. 
(ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“), a pre
to nevyžaduje osobné údaje napríklad zamestnancov 
a adresy pobytu pri niektorých typoch žiadostí tak, 
ako to bolo v minulosti. Tieto požiadavky boli zo zá
kona o odpadoch a z vykonávacej vyhlášky vypustené.

Dôvodová správa k § 13 ods. 2 zákona o ochrane 
osobných údajov – Zákonnosť spracúvania uvádza:

„Ustanovuje základné požiadavky kladené na osobit-
ný predpis minimálne so silou zákona, ak má ten-
to byť právnym základom pre spracúvanie osobných 
údajov bez súhlasu dotknutej osoby. Osobitný zá-
kon, ktorý má byť právnym základom spracú-
vania osobných údajov fyzickej osoby má mať 
vo svojom normatívnom texte ustanovený účel 
spracúvania osobných údajov, okruh dotknu-
tých osôb, zoznam alebo rozsah osobných úda-
jov, ktoré sa budú spracúvať. Je nevyhnutné, aby 
osobitný predpis so silou zákona stanovoval aj spô-
sob konkrétneho spracúvania osobných údajov, ak 
je to účelné a potrebné, napríklad, ak sa tieto budú 
zverejňovať na v zákone určenom mieste a v urče-
nom rozsahu. Zákon má tiež obsahovať ustanove-
nia stanovujúce ktorým tretím stranám budú osobné 
údaje poskytnuté, prípadne, ktorým príjemcom sa 
osobné údaje sprístupnia. V prípade najmä starších 
právnych noriem je možné akceptovať aj, ak je mini-
málne účel spracúvania osobných údajov a dotknuté 
osoby ustanovené v právnej norme so silou zákona 
a zoznam alebo rozsah osobných údajov je uvede-
ný a spresnený vo vykonávacom právnom predpise.“

Odpoveď na druhú časť otázky, teda či treba opätov
ne dodať všetky prílohy, znie jednoznačne áno.

Naopak, ak žiadate o udelenie nového súhlasu, treba 
si dávať pozor na sporné ustanovenie § 135f zákona 
o odpadoch, ktoré uvádza, že: „Platnosť rozhodnu-
tia vydaného pred 1. januárom 2021 nie je možné 
predlžovať.“ V tejto súvislosti odporúčam k žiadosti 
o udelenie súhlasu ako prílohu žiadosti priložiť aj „kó
pie súhlasov a kópie zmien súhlasov, ak boli vydané, 
na ktorých základe sa vykonáva činnosť v čase poda
nia žiadosti“ tak, akoby ste podávali žiadosť o predĺže
nie súhlasu. Urýchli sa tým proces preskúmavania pod
kladov pre vydanie súhlasu zo strany orgánu štátnej 
správy v odpadovom hospodárstve.

Ing. Zuzana Balková EKO-IN ®
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