
PRÍRUČKA PRE SAMOSPRÁVY 
v kontexte  rozšírenej zodpovednosti výrobcov

Vyhradený prúd odpadov z obalov a odpadov  
z neobalových výrobkov

 v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení n. p.
s komentárom



Niečo málo O NÁS 
Ako sa to začalo... 
Vznikli sme ako oprávnená organizácia 16. 2. 2006 zápisom do obchodného registra SR. Impulzom pre vznik 
spoločnosti bolo hlavne zabezpečenie „obalovej problematiky“ pre tzv. povinné osoby (dnes výrobcovia) 
vytvorením efektívneho a transparentného systému v nakladaní s odpadom.

V roku 2015 vstúpil do platnosti zákon, ktorý zaviedol novú formu kolektívneho plnenia povinností vyplývajúcich 
z rozšírenej zodpovednosti výrobcov pre dnešných výrobcov, a to prostredníctvom organizácie zodpovednosti 
výrobcov (ďalej len „OZV“). 

Pre zabezpečenie povinností výrobcu pre našich klientov sme sa uchádzali o získanie autorizácie na činnosť 
OZV, ktorú udeľuje Ministerstvo životného prostredia SR.

Obce sú kľúčovým partnerom pri zbere triedených zložiek komunálneho odpadu
OZV NATUR-PACK, ako jedna z OZV pre obaly, plní za svojich klientov (výrobcov) zákonom ustanovené 
povinnosti. Z prostriedkov získaných od týchto výrobcov financuje systém triedeného zberu v zazmluvnených 
obciach.

OZV NATUR-PACK pomáha obciam vzdelávať verejnosť:
 v oblasti predchádzania vzniku odpadov, 

 v oblasti triedenia odpadov, 

 o vplyve nedôsledného triedenia na kvalitu a náklady triedeného zberu, 

 o možnostiach nakladania s odpadmi, 

 o ďalších dôležitých témach, ako je napr. význam označenia na obaloch.

Hlavným poslaním spoločnosti NATUR-PACK, a.s., je:
 zabezpečovať nakladanie s odpadmi (zber, zhodnocovanie a recykláciu) pre všetky druhy odpadov  

z obalov, neobalových výrobkov, elektrozariadení, batérií a akumulátorov v súlade s princípom rozšírenej 
zodpovednosti výrobcov,

 byť otvoreným a transparentným systémom pre subjekty podieľajúce sa na materiálovom toku odpadov 
z obalov, neobalových výrobkov, elektrozariadení, batérií a akumulátorov a zabezpečovať ich rovnoprávne 
postavenie,

 realizovať a propagovať princíp rozšírenej zodpovednosti výrobcov ako základný princíp financovania 
triedeného zberu a zhodnocovania odpadov v SR,

 otvorene komunikovať a viesť  dialóg so všetkými partnermi a príslušnými orgánmi štátnej správy v oblasti 
životného prostredia,

 realizovať aktivity zamerané na zvyšovanie environmentálneho povedomia obyvateľov, najmä v oblasti 
triedeného zberu a predchádzania vzniku odpadov,

 rozvíjať profesionálny pracovný tím postavený nielen na vysokej odbornej zdatnosti, ale aj etike, tímovej 
práci a lojalite.

Sledujte nás aj na:
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Nasledujúce kapitoly a komentáre sú spracované na podklade vyššie uvedenej 
legislatívy a nemajú právnu záväznosť. Výklad zákonov a iných všeobecne záväzných 
právnych predpisov podľa § 8 ods. 3 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vykonáva Najvyšší súd 

Slovenskej republiky.

I.  SAMOSPRÁVY A VYBRANÁ LEGISLATÍVA 
ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA SR
Medzi záväzné predpisy patria zákony, vyhlášky, výnosy, opatrenia a ďalšie, ako napr. nariadenia a rozhodnutia. 
V oblasti odpadového hospodárstva (ďalej ako „OH“) vo vzťahu k obciam sú najvýznamnejšími nasledovné 
predpisy:

 Zákon NR SR č. 79/2015 Z. z. zo 17. marca 2015 
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „zákon o odpadoch“) je v platnosti od 01. 01. 
2016. Zákon prešiel desiatkou noviel. 

 Zákon NR SR č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za 
uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona 
č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
v znení n. p.

 Vyhláška MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa 
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona  
o odpadoch, v znení n. p. (tzv. vykonávacia).

 Vyhláška MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej 
a ohlasovacej povinnosti v znení n. p.

 Vyhláška MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa 
ustanovuje Katalóg odpadov, v znení n. p.

 Vyhláška MŽP SR č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej 
zodpovednosti výrobcov vyhradených výrob-
kov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi 
odpadov v znení n. p.

 Nariadenie vlády SR č. 330/2018 Z. z., ktorým 
sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za 
uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace 
s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za 
uloženie odpadov, v znení n. p.

Užitočné linky:
Súhrn legislatívy odpadového hospodárstva: 

https://www.naturpack.sk/na-stiahnutie/legislativa-odpadoveho-hospodarstva/   
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Obec pri nakladaní s komunálnymi odpadmi sa chápe ako držiteľ odpadu, pôvodcom ktorého sú 
osoby žijúce na jej území. Obec je súčasne aj pôvodcom odpadov, napr. odpadov z čistenia ulíc, 
z údržby zelene zo svojich pozemkov alebo z prevádzkovania školskej jedálne, z prevádzky škôl či 
domovov sociálnych služieb, ak je zriaďovateľom týchto zariadení obec. Povinnosti, ktoré sú zo 

zákona uložené držiteľovi, automaticky platia aj na pôvodcu odpadu.

Už z definície je zrejmé, že pre vytriedenú zložku KO je určujúca čistota vytriedenia, keďže zmyslom 
triedeného zberu odpadu je zabezpečiť zhodnotenie vytriedených zložiek KO. 

II. ZÁKLADNÉ DEFINÍCIE SPOJENÉ  
S KOMUNÁLNYM ODPADOM
Odpad je hnuteľná vec alebo látka, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade so zákonom 
o odpadoch alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť.

Pôvodcom odpadu je každý pôvodný pôvodca, ktorého činnosťou odpad vznikne, alebo ten, kto nejakou 
úpravou, zmiešavaním, dotriedením a pod. zmení povahu alebo zloženie odpadov. 

Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo osoba, ktorá má odpad v držbe a napr. ho od pôvodcu prevzala. 

Odpad môže mať v držbe: 

 fyzická osoba – občan, 

 právnická osoba (fyzická osoba – podnikateľ, právnická osoba, obec, združenie).

Držba môže byť:

 za odplatu, 

 bezodplatná,

 fyzická (zber, výkup, zhodnotenie, zneškodnenie), 

 právna (obchodník, sprostredkovateľ).

Komunálny odpad (ďalej len „KO“) s účinnosťou od 01. 07. 2020 je:

a) zmesový odpad z domácností a oddelene 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 akumulátorov a objemného odpadu vrátane matracov a nábytku,

b) zmesový odpad z iných zdrojov a oddelene vyzbieraný odpad z iných zdrojov, ak je tento odpad svojím 
charakterom a zložením podobný odpadu z domácností.

KO vznikajú aj pri činnosti obce, ako napr. pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev (po športových, 
kultúrnych a vzdelávacích akciách), pri údržbe verejnej zelene, parkov a cintorínov, pričom pozemky sú 
majetkom obce alebo v jej správe. KO sú aj odpady z ďalšej zelene na pozemkoch fyzických osôb. 

Komunálny odpad nezahŕňa:

 odpad z výroby, 

 odpad z poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a rybárstva, 

 odpad zo septikov, kanalizačnej siete a čistiarní vrátane čistiarenského kalu, 

 staré vozidlá, 

 stavebný odpad ani odpad z demolácií.

Zložka KO je ich časť, ktorú možno mechanicky oddeliť a zaradiť ako samostatný druh odpadu podľa 
Katalógu odpadov. Musia byť splnené obidve podmienky súčasne.  Zložka komunálneho odpadu sa považuje 
za vytriedenú, ak neobsahuje iné zložky KO alebo iné nečistoty, ktoré možno zaradiť ako samostatné druhy 
odpadov.
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Triedený zber KO (ďalej tiež ako „TZ KO“) je činnosť, pri ktorej sa oddelene zbierajú zložky komunálnych 
odpadov. Cieľom triedeného zberu je zaistiť čo najvyššie využitie odpadov z obalov a odpadov z neobalových 
výrobkov, ktoré sú súčasťou KO, ako druhotnej suroviny.

Prípustná miera znečistenia oddelene zbieranej zložky KO v zbernej nádobe je % vyjadrenie, do akej miery 
obsah v zbernej nádobe môže zahŕňať inú zložku KO, než pre akú je zberná nádoba určená. Prípustná miera 
znečistenia pre rok 2021 je do 35 % vrátane. V rozsahu nad prípustnú mieru znečistenia za nakladanie  
s takto vyzbieranou zložkou KO v uvedenej zbernej nádobe zodpovedá obec a nie OZV. 

Zmesový komunálny odpad:

 je nevytriedený KO alebo KO po vytriedení zložiek KO,

 vzniká v domácnostiach, pri činnosti fyzických osôb, ktoré žijú v obciach a mestách,

 vzniká aj fyzickým osobám – podnikateľom, a právnickým osobám, ktoré podnikajú na území obce a mesta.

KO z domácností vrátane oddelene zbieraných zložiek KO z domácností a tiež zmesový odpad a oddelene 
vyzbieraný odpad z iných zdrojov, ak je taký odpad svojím charakterom a zložením podobný odpadu  
z domácností, sa podľa Katalógu odpadov (vyhláška č. 365/2015 Z. z. v znení n. p.) zaraďujú do skupiny 20. 

Obec je zodpovedná za riadenie celého procesu nakladania so zmesovým odpadom z domácností  
a z iných zdrojov, za TZ KO a za DSO na území obce.
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1  Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady v znení n. p.

Zodpovednosť za nakladanie s KO (s účinnosťou od 14. 10. 2020) má:

a) obec, ak ide o:

 1. zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z domácností,

 2. zmesový odpad z iných zdrojov,

 3. drobný stavebný odpad.

b) fyzická osoba – podnikateľ, a právnická osoba ako pôvodca odpadu, ak ide o:

 1. oddelene vyzbieraný odpad z iných zdrojov, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov,

 2. elektroodpad a použité batérie a akumulátory,

 3. oddelene vyzbieraný odpad z obalov z iných zdrojov a oddelene vyzbieraný odpad z neobalových výrobkov    
    z iných zdrojov.

Kalendárový zber je zber oddelene zbieranej zložky KO v určenom čase, ktorú určí obec vo všeobecne 
záväznom nariadení (ďalej len „VZN“). Tento zber spočíva v pristavení vozidla alebo zberných nádob v určitom 
čase najviac na jeden deň, pričom obec o tomto zbere informuje obyvateľov vopred, spôsobom v mieste 
obvyklým.

Množstvový zber je zber zmesových KO a DSO, pri ktorom ich pôvodca platí miestny poplatok za KO  
a DSO ustanovený podľa osobitného predpisu1 vo výške, ktorá je priamo úmerná množstvu týchto odpadov 
vyprodukovaných pôvodcom odpadu za daný čas.

Za komunálny odpad oddelene vyzbieraný z iných zdrojov ako z domácností, na ktoré sa 
nevzťahuje RZV (napr.: biologicky rozložiteľné kuchynské odpady), za elektroodpady, použité batérie 
a akumulátory, za oddelene vyzbieraný odpad z obalov z iných zdrojov ako z domácností a oddelene 
vyzbieraný odpad z neobalových výrobkov z iných zdrojov ako z domácností nezodpovedá obec, 
ale právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ (ďalej len „podnikateľ “). Za tento odpad 
nesie zodpovednosť iba podnikateľ. Za týmto účelom je podnikateľ povinný uzavrieť zmluvu s 
oprávnenou osobou na nakladanie s odpadmi podľa zákona o odpadoch (napr. zberová spoločnosť).

Obec zodpovedá v prípade podnikateľského odpadu iba za zmesový odpad, za ktorý je 
príjemcom miestneho poplatku za komunálne odpady. 

Harmonogram
zberu 2021

V auguste 2020 mesto spustilo prvú etapu nového 
spôsobu zberu papiera a plastu zbieraného spolu
s kompozitnými a kovovými obalmi formou vrecového 
zberu odvozom spred rodinných domov v siedmich 
mestských častiach. 

Od augusta 2020 sme sledovali správnosť triedenia 
a čistoty triedeného odpadu, čistotu životného 
prostredia na bývalých zberných hniezdach či mieru 
zapojenia domácností do vrecového zberu. 

Systém sme vyhodnotili ako úspešný, preto sme ho 
zaviedli od februára 2021 aj v ďalších troch mestských 
častiach a od septembra 2021 ho spúšťame aj vo 
zvyšných mestských častiach Bratislavy. 

V rámci jeho vyhodnotenia bolo našou prioritou 
prihliadnuť na názor obyvateliek a obyvateľov 
zapojených mestských častí a prispôsobiť im ho. 
Preto sme realizovali prieskum spokojnosti
na vzorke 501 zapojených domácností.  

Vrecový zber
z rodinných 
domov spúšťame
v celej Bratislave Po

Ut

Str

Štv

Pi

Po

Ut

Str

Štv

Pi

árny

týždeň

árny

týždeň

Staré Mesto

Ružinov

Ružinov - Prievoz*, Vrakuňa

Podunajské Biskupice

Nové Mesto

Rača, Karlova Ves

Vajnory, Dúbravka

Devínska Nová Ves, Petržalka, Devín

Záhorská Bystrica, Lamač

Rusovce, Jarovce, Čunovo

I.

II.

1. párny týždeň je týždeň od 6. do 10. septembra,
1. nepárny týždeň je od 13. do 17. septembra 2021.
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IV. ROZŠÍRENÁ ZODPOVEDNOSŤ VÝROBCOV 
A NAKLADANIE S KOMUNÁLNYMI ODPADMI
Rozšírená zodpovednosť výrobcu (ďalej ako „RZV“) je súhrn povinností výrobcu vyhradeného výrobku, 
vzťahujúcich sa na výrobok počas všetkých fáz jeho životného cyklu (od výroby cez spotrebu, použitie, 
recykláciu, zhodnotenie a zneškodnenie). Cieľom plnenia povinností je predchádzanie vzniku odpadu  
z vyhradeného výrobku a posilnenie jeho opätovného použitia, recyklácie alebo iného zhodnotenia. Obsah 
rozšírenej zodpovednosti výrobcu tvoria ustanovené požiadavky na:

 zabezpečenie materiálového zloženia alebo konštrukcie vyhradeného výrobku, 

 informovanosť o zložení výrobku a o nakladaní s vyhradeným prúdom odpadu, 

 zabezpečenie nakladania s vyhradeným prúdom odpadu, 

 zabezpečenie finančného krytia uvedených činností.

Vyhradený výrobok je výrobok patriaci do skupiny výrobkov, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť 
výrobcu. Ide konkrétne o:

 obaly,

 neobalové výrobky, 

 elektrozariadenia,

 batérie a akumulátory,

 vozidlá,

 pneumatiky.

III. HIERARCHIA ODPADOVÉHO 
HOSPODÁRSTVA
V právnych predpisoch, ktoré sa týkajú predchádzania vzniku odpadu a nakladania s odpadom, sa pre poradie 
priorít uplatňuje hierarchia odpadového hospodárstva, ktorá je záväzná:

predchádzanie vzniku odpadu

iné zhodnocovanie,
napr. energetické

zneškod-
ňovanie

príprava na opätovné použitie

recyklácia
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Výrobca vyhradeného výrobku si plnenie povinností vyplývajúce z RZV zabezpečuje vytvorením systému 
individuálneho nakladania s vyhradeným prúdom odpadu (u obalov len ak odpad z obalov uvedený 
výrobcom obalov na trh alebo do distribúcie nebude súčasťou KO) alebo prostredníctvom jednej organizácie 
zodpovednosti výrobcov a jej systému združeného nakladania s vyhradeným prúdom odpadu (ďalej len 
„kolektívne“), alebo prostredníctvom tretej osoby, ak ide o batérie a akumulátory. Pre neobalové výrobky je 
možné len kolektívne plnenie. 

OZV je spoločnosť založená, vlastnená a prevádzkovaná výlučne výrobcami vyhradených výrobkov. V súlade  
s ministerstvom udelenou autorizáciou zabezpečuje na základe zmluvy o plnení vyhradených povinností 
plnenie vyhradených povinností za zastúpených výrobcov vyhradeného výrobku. Účelom organizácie 
zodpovednosti výrobcov nie je dosahovanie zisku.  

OZV pre obaly v zmysle zákona o odpadoch vytvára, financuje, prevádzkuje a udržiava funkčný systém 
združeného nakladania s vyhradeným prúdom odpadu počas celej doby jej oprávneného pôsobenia. V rámci 
zabezpečenia funkčnosti systému OZV zabezpečuje priebežné financovanie počas svojho pôsobenia v obci. 
Rovnako je povinná zabezpečiť vykonávanie TZ KO pre odpady z obalov a odpady z neobalových výrobkov 
najmenej v rozsahu vyplývajúcom z požiadaviek pre triedený zber KO (§ 14 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z. 
v znení n. p.). Ďalšou úlohou OZV je zabezpečiť propagáciu a vzdelávanie občanov v oblasti triedeného zberu. 

Koordinačné centrum (ďalej ako „KC“) je právnická osoba založená na plnenie povinností vyplývajúcich zo 
zákona o odpadoch v oblasti RZV, ktorá na základe zmluvy združuje jednotlivé OZV, výrobcov vyhradených 
výrobkov, ktorí plnia vyhradené povinnosti individuálne, a pri batériách a akumulátoroch aj tretie osoby. Pre 
odpady z obalov a neobalových výrobkov existuje jedno spoločné koordinačné centrum – KC OBALY, družstvo, 
Bohrova 1, 851 01 Bratislava – Petržalka. 

Kontakty na všetky zriadené KC sú zverejnené na stránke MŽP SR: https://www.minzp.sk/files/sekcia-
enviromentalneho-hodnotenia-riadenia/odpady-a-obaly/registre-a-zoznamy/kontakty-zriadene-koordinacne-
centra.pdf, alebo na: https://www.isoh.gov.sk/uvod/registre/zoznam-koordinacne-centra.html.

A. Zmluvné vzťahy
OZV pre obaly – obec – zberová spoločnosť

OZV pre obaly prevádzkujúca systém združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových 
výrobkov, oddelene vyzbieraných z KO, môže takú činnosť zabezpečovať v obci len na základe zmluvy  
s obcou. Po podpísaní zmluvy s obcou je zberová spoločnosť povinná v lehote do 45 dní uzavrieť zmluvu so 
zmluvnou OZV príslušnej obce. 

Obec môže pre nakladanie s odpadmi z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s odpadmi 
z obalov uzavrieť zmluvu len s jednou OZV pre obaly. Zmluva sa uzatvára na obdobie najmenej jedného 
kalendárneho roka. Zároveň musí mať obec zmluvu na zabezpečenie výkonu zberu a prepravy triedených 
zložiek so zberovou spoločnosťou. 

(4. časť 4. oddiel zákona) (4. časť 7. oddiel zákona) (4. časť 2. oddiel zákona) (4. časť 3. oddiel zákona) (4. časť 6. oddiel zákona) (4. časť 5. oddiel zákona)

ELEKTRO-
ZARIADENIA

NEOBALOVÉ 
VÝROBKY

BATÉRIE A
AKUMULÁTORY

Systém združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov funguje  
na trojuholníku zmluvných vzťahov: OZV – OBEC – ZBEROVÁ SPOLOČNOSŤ.
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Náležitosti zmluvy medzi OZV pre obaly a obcou sú uvedené v prílohe č. 1 príručky. 

Okrem týchto dvoch typov zmlúv obec uzatvára zmluvy na zber a prepravu komunálnych odpadov vykúpených 
od fyzických osôb aj s výkupňami vrátane mobilného výkupu, ktorý sa uskutočňuje na jej území.

V zmluve na vykonávanie činnosti zberu vrátane mobilného zberu a prepravy KO v zmysle zákona o odpadoch 
obec upraví spôsob a podmienky zberu a prepravy KO, tak aby boli v súlade s platným POH kraja a VZN obce. 

Čo sa stane, ak obec neuzavrie zmluvu s OZV pre obaly?

 Obec je oprávnená požiadať KC pre obaly o komunikáciu so všetkými OZV pre združený systém nakladania 
s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov za účelom výberu OZV.

  Ak si obec ani tak nevyberie, dostáva sa do losovania, ktoré organizuje KC pre obaly. Na základe výsledkov 
z losovania obec uzatvorí zmluvu s vylosovanou OZV do 30 dní od losovania.

  Ak obec odmietne uzatvoriť zmluvu s vylosovanou OZV, KC pre obaly má povinnosť zabezpečiť nezávislú 
osobu (mediátora) na riešenie sporov.

Organizácia zodpovednosti výrobcov

Zberová spoločnosť Obec

Koordinačné centrum
Recyklátor

Výkupne

Výrobcovia vyhradeného výrobku
(obaly, neobalové výrobky)

KC pre obaly a jeho povinnosť vo vzťahu k obciam (§ 31 ods. 11 a 12 zákona o odpadoch), najmä:

• vytvoriť a prevádzkovať klientsku linku pre obce, pôvodcov odpadu a držiteľov odpadu,

• identifikovať obce, ktoré nie sú zahrnuté v systéme,

• zabezpečovať podľa potreby, najmenej raz za rok, dialóg medzi subjektmi pôsobiacimi v OH,

• na žiadosť obce, ktorá nemá uzatvorenú zmluvu so žiadnou OZV, určiť losovaním, ktorá OZV zabezpečí  
   odvoz oddelene vyzbieranej zložky KO,

• na žiadosť obce sprostredkovať a koordinovať komunikáciu so všetkými OZV pre vyhradený prúd  
   odpadu s cieľom umožniť obci uzatvorenie zmluvy s OZV,

• organizovať zlosovanie, ktorým sa určí zmluvný partner obce, s ktorou žiadna OZV dobrovoľne  
   neuzavrela zmluvu,

• zabezpečiť, ak je to potrebné, nezávislú osobu na riešenie sporov pri uzatváraní zmluvy medzi  
   vylosovanou obcou a OZV.
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Čo sa stane, ak zberová spoločnosť neuzavrie zmluvu s OZV pre obaly?

  Ak ten, kto vykonáva triedený zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov v obci, neuzatvorí 
zmluvu s OZV ani do 45 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy medzi obcou a OZV pre obaly, napriek 
tomu, že financovanie triedeného zberu KO je zabezpečené, je obec oprávnená vypovedať zmluvu s tým, 
kto vykonáva na jej území triedený zber KO. Výpovedná doba je 45 dní a začína plynúť dňom nasledujúcim 
po doručení výpovede.

Kedy je obec oprávnená vypovedať zmluvu s OZV pre obaly?

  K 31. 12. kalendárneho roka bez udania dôvodu, pričom výpoveď sa musí doručiť OZV do 31. 10. daného roka, 
v ktorom má byť zmluvný vzťah ukončený.

  Počas kalendárneho roka výlučne z dôvodu porušenia povinností OZV pre obaly, ak OZV pre obaly:

1. nevytvára, nefinancuje, neprevádzkuje a neudržiava funkčný systém združeného nakladania s vyhradeným 
prúdom odpadu počas celej doby jej oprávneného pôsobenia, alebo 

2. nezabezpečila odobratie celého množstva oddelene vyzbieranej zložky KO patriacej do vyhradeného prúdu 
odpadu z obce, v ktorej zodpovedá za vyhradený prúd odpadu, a nezabezpečila priebežné financovanie 
nakladania s takto odobratým vyhradeným prúdom odpadu. 

Kedy je OZV pre obaly oprávnená vypovedať zmluvu s obcou?

  Na základe výpovedných dôvodov uvedených v zmluve uzatvorenej podľa § 59 ods. 2 zákona o odpadoch.

  Na základe výzvy MŽP SR podľa § 28 ods. 5 písm. f) zákona o odpadoch (nepreukázanie vyrovnaného 
trhového podielu, ak súhrnný počet obyvateľov v zmluvných obciach nezodpovedá trhovému podielu OZV 
pre obaly).

  V dôsledku zrušenia autorizácie podľa § 94 ods. 2 zákona o odpadoch.

Ak OZV pre obaly vypovie zmluvu s obcou, je povinná zabezpečiť TZ odpadov z obalov a odpadov z neobalových 
výrobkov v tejto obci do uzatvorenia nového zmluvného vzťahu tejto obce s inou OZV pre obaly v rozsahu 
doterajšieho (existujúceho) systému TZ v tejto obci (§ 59 ods. 12 zákona o odpadoch; účinnosť od 14. 10. 2020).

Vysporiadanie preukázateľných nákladov na zabezpečenie TZ odpadov z obalov a odpadov z neobalových 
výrobkov vrátane vysporiadania dokladov o vyzbieraných a zhodnotených množstvách odpadov z obalov  
a odpadov z neobalových výrobkov medzi starou a novou OZV sa musí vykonať do troch mesiacov od 
uzatvorenia nového zmluvného vzťahu s obcou (§ 59 ods. 13 zákona o odpadoch; účinnosť od 14. 10. 2020).

B.  Informačné toky 
Výmena a poskytovanie informácií sú zakotvené v zákone o odpadoch a rovnako vyplývajú aj zo zmluvných 
podmienok. 

2)
1)

3)

Ministerstvo ŽP

3)

4)

6)

5)

Organizácia zodpovednosti výrobcov

Zberová spoločnosť Obec

Koordinačné centrum
Ministerstvo ŽPRecyklátor

Výkupne

Výrobcovia vyhradeného výrobku
(obaly, neobalové výrobky)
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1) Zberová spoločnosť – OZV pre obaly

Zberová spoločnosť v zmluvnom vzťahu s OZV NATUR-PACK:

 mesačne preukazuje OZV údaje o množstvách oddelene vyzbieraných odpadov z triedeného zberu (§ 59 
ods. 4 zákona o odpadoch), vždy v termíne do posledného dňa nasledujúceho mesiaca po ukončenom 
mesiaci, kedy k zberu došlo.

 štvrťročne preukazuje OZV údaje o množstvách zhodnotených a recyklovaných odpadoch (§ 59 ods. 4 
zákona o odpadoch), vždy v termíne do posledného dňa nasledujúceho mesiaca po ukončenom štvrťroku, 
kedy k zhodnoteniu a recyklácii došlo. Účelom preukazovania údajov je následná úhrada nákladov na 
triedený zber.

 je povinná v zmysle zmluvy preukazovať a dokladovať materiálový tok odpadov z obalov a odpadov  
z neobalových výrobkov – vždy štvrťročne (§ 59 ods. 4 písm. c) zákona o odpadoch a § 21 vyhlášky č. 373/2015 
Z. z. v znení n. p.), za účelom následnej úhrady nákladov za zhodnotenie a recykláciu odpadov z triedeného 
zberu z KO.

 je povinná OZV NATUR-PACK, a.s., bezodkladne oznamovať zmeny, prípadné nezrovnalosti, nedostatky  
v podávaní údajov o zbere, preprave, zhodnotení a recyklácii triedených zložiek KO.

Ak vykonáva zber triedených zložiek obec sama, platia pre ňu povinnosti zberovej spoločnosti.

2) Obec – OZV pre obaly

OZV NATUR-PACK zasiela obci sumár ročných údajov o množstvách zberu a výkupu odpadov (od výkupní  
a zmluvných zberových spoločností) a obec obvykle do polovice februára OZV verifikuje správnosť vykázaných 
množstiev (§ 57 ods. 2 a § 75 ods. 2 zákona o odpadoch). 

Zmluva medzi OZV a obcou o. i. obsahuje aj spôsob a formu preukazovania materiálového toku odpadov 
z obalov a odpadov z neobalových výrobkov. Obec potvrdzuje preukázanie vyzbieraných množstiev v rámci 
materiálového toku pre povinne zbierané zložky KO (papier, plasty, sklo, kovové obaly, kompozitné obaly na 
báze lepenky), a to dokladmi na základe údajov od zberových spoločností a od výkupcov (ktorí na území obce 
prevádzkujú výkup vrátane mobilného výkupu). Potvrdenie množstiev môže urobiť iba pôvodný pôvodca, čo 
v prípade KO je obec (§ 57 ods. 1 a § 75 ods. 1 zákona o odpadoch).

Obec je povinná nahlásiť zmluvnej OZV pre obaly a MŽP SR údaje o produkcii zmesového odpadu a KO 
z obalov a KO z neobalových výrobkov oddelene vyzbieraných v obci za predchádzajúci rok v termíne do  
28. februára (§ 81 ods. 25 zákona o odpadoch). Forma dokladovania údajov zákonom o odpadoch určená nie je. 
Poväčšine, ak v zmluve nie je určené inak, sa na účely plnenia zákonnej povinnosti obce používa Štatistickému 
úradu zasielaný „Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce“, modul 265. Nahlásené údaje slúžia na kontrolu 
plnenia cieľov zberu OZV.

3) Zberová spoločnosť/výkupca – obec

Obce aj zberová spoločnosť ako držitelia odpadu sú v zmysle § 14 ods. 1 písm. f) a g) zákona o odpadoch zodpovední:

 za vedenie pravidelnej evidencie odpadov, 

 ohlasovanie vybraných údajov z evidencie príslušnému orgánu štátnej správy.

Aby obec vedela viesť povinnú evidenciu komunálnych odpadov, je potrebné, aby údaje o množstvách 
komunálnych odpadov, s ktorými nakladá zberová spoločnosť na území danej obce, boli na mesačnej báze 
zasielané zberovou spoločnosťou danej obci. Evidencia sa vedie na predpísaných tlačivách (Evidenčný list 
odpadu), pravidelne, minimálne 1x za mesiac.

Obec je oprávnená požadovať potrebné informácie na plnenie povinností podľa § 14 ods. 1 písm. f) a g) zákona 
o odpadoch od toho, kto nakladá s KO alebo DSO na území obce. Teda aj od zberovej spoločnosti (§ 81 ods. 16 
zákona o odpadoch).

Vzor tlačiva „Evidenčný list odpadu“ je uvedený v prílohe č. 2 príručky.

Ten, kto vykonáva zber alebo výkup KO na území obce, je povinný oznamovať množstvo vyzbieraného alebo 
vykúpeného odpadu danej obci, v termíne do 31. januára na príslušnom tlačive „Oznámenie o zbere a výkupe 
odpadov“ (§ 16 ods. 2 písm. b) zákona o odpadoch; § 10 vyhlášky č. 366/2015 Z. z. v znení n. p.). V prípade výkupne 
sa predmetné tlačivá zasielajú obciam, z ktorých vykúpený KO pochádza. Údaje o oznámenom zbere a výkupe 
slúžia obci pre vypracovanie ročného „Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním“ (§ 14 ods. 1 písm. g) 
zákona o odpadoch a § 3 vyhlášky č. 366/2015 Z. z. v znení n. p.) a pre ohlásenie údajov na Štatistický úrad SR 
tzv. „Ročný výkaz o komunálnom odpade“ v rámci formulára ŽP 6-01. 
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Pre daný účel je obec ako držiteľ odpadu povinná priebežne vypĺňať Evidenčný list odpadu, minimálne 1x 
mesačne, na základe údajov od zmluvnej zberovej spoločnosti, ktorá vykonáva TZ v obci, ďalej od výkupní  
a od prevádzkovateľov mobilných zberov a výkupov, ak má tieto podmienky dohodnuté zmluvne (§ 81 ods. 13 
zákona o odpadoch).

4) Výkupca – OZV pre obaly
Ten, kto vykonáva výkup odpadov z obalov a neobalových výrobkov, je povinný oznamovať zmluvnej OZV  
v obci, kde sa výkup realizuje, druh a množstvo vykúpeného odpadu a informácie o jeho zhodnotení 
činnosťami R1 až R11 (materiálový tok), a to štvrťročne, najneskôr do konca mesiaca nasledujúceho po 
ukončení štvrťroku (§ 16 ods. 4 písm. a) zákona o odpadoch).

5) OZV pre obaly – KC
OZV poskytuje KC o. i. údaje o množstve vyzbieraného odpadu (odpady z obalov a neobalových výrobkov)  
v jej zmluvných obciach.

6) OZV pre obaly – MŽP
OZV pre obaly:

 každoročne najneskôr do 31. januára kalendárneho roka zasiela MŽP SR zoznam obcí (v elektronickej 
forme s počtom obyvateľov obce k 30. júnu predchádzajúceho roka, podľa údajov ohlásených obcou ŠÚ SR), 
s ktorými má na príslušný kalendárny rok uzatvorené zmluvy o účasti v systéme združeného nakladania 
s vyhradeným prúdom odpadu (§ 28 ods. 4 písm. k) zákona o odpadoch). Zoznam je zverejnený aj na 
webovom sídle OZV.

 je povinná doručiť MŽP SR najneskôr do 31. júla nasledujúceho roka Správu o činnosti organizácie 
zodpovednosti výrobcov za predchádzajúci kalendárny rok (§ 28 ods. 9 zákona o odpadoch). Správa  
o činnosti organizácie vo vzťahu k údajom z obcí obsahuje o. i. aj:

• údaje o množstve vyzbieraného odpadu (odpady z obalov a neobalových výrobkov), pre ktorý zabezpečila 
nakladanie, s rozlíšením na jednotlivé druhy odpadov,

• identifikáciu osôb, prostredníctvom ktorých zabezpečila nakladanie, konkrétnym uvedením druhu  
a množstva odpadu pri jednotlivej osobe,

• výšku finančných prostriedkov vynaložených na propagačné a vzdelávacie aktivity a stručný popis týchto 
aktivít,

• zoznam miest a zariadení, prostredníctvom ktorých zabezpečuje zber,

• informácie o postupe výberu osôb, prostredníctvom ktorých zabezpečila nakladanie s odpadmi.

Obec má právo požadovať informácie potrebné na plnenie povinností držiteľa podľa § 14 zákona 
o odpadoch, viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s ním  
a ohlasovať údaje z evidencie príslušnému orgánu štátnej správy OH a ŠÚ, aj od subjektov, ktoré 
na jej území nakladajú s KO, a to v rozsahu, ktorý je potrebný na vypĺňanie evidencie, ohlasovania 

údajov alebo pre účely vypracovania VZN obce.

Obec má relevantné mesačné údaje hlavne od zberových spoločností, ktoré vykonávajú pravidelný 
TZ. Obec ako držiteľ odpadov je povinná zabezpečovať vedenie evidencie KO, minimálne  

na mesačnej báze.
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C. Materiálové toky 

1) Obec – zberová spoločnosť/výkupca 

Obec zabezpečuje pre svojich občanov zber a prepravu odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov, 
ktoré vzniknú na území obce.

Forma zberu odpadov je určená zbernými nádobami dostupnými v tzv. donáškovej vzdialenosti, s určeným 
pravidelným spôsobom vyprázdňovania zberných nádob (frekvencia odvozu) alebo formou výkupu, kedy 
občan za odovzdaný druh odpadu získa peňažný alebo nepeňažný benefit.

2) Zberová spoločnosť/výkupca – recyklátor

Zberová spoločnosť a výkupca odovzdá vyzbieraný a vykúpený odpad prevádzkovateľovi zariadenia 
na zhodnocovanie odpadov (recyklátorovi). Zberová spoločnosť/výkupca sú povinní odovzdať odpad 
len oprávnenej osobe podľa zákona o odpadoch (§ 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch). Materiálový tok 
odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov, ktoré sú súčasťou komunálnych odpadov, nekončí iba 
odovzdaním odpadov oprávnenej osobe, ale sa preukazuje až odovzdaním odpadu do prvého zariadenia na 
jeho zhodnocovanie činnosťou R1 až R11 podľa prílohy č. 1 k zákonu o odpadoch.

D. Finančné toky 
Celý finančný tok týkajúci sa triedeného zberu KO z obalov a neobalových výrobkov sa realizuje mimo obec, 
nakoľko ho financujú výrobcovia. Financovanie triedeného zberu v obci zabezpečuje zmluvná OZV, na základe 
zmluvne dohodnutých nákladov so zberovou spoločnosťou, ktorá v danej obci realizuje triedený zber. 

OZV je povinná uhradiť zmluvnej zberovej spoločnosti náklady na zabezpečenie triedeného zberu  
a zhodnotenia odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov vo výške ekonomicky oprávnených 
výdavkov ustanovených vo vykonávacom predpise (§ 18a a Príloha 12a a 12b vyhlášky č. 373/2015 Z. z. v znení  
n. p.; účinnosť od 12. 12. 2020). 

Reálne náklady sa pre zberovú spoločnosť znížia o výnosy, ktoré má z predaja druhotných surovín. Finančné 
toky smerujú od výrobcov obalov a neobalových výrobkov ku zmluvnej OZV a od nej ku zberovej spoločnosti. 
Obec nefinancuje triedený zber a ani nedisponuje finančnými prostriedkami vyčlenenými na triedený zber od 
OZV.

1)

1)2)

2)

Organizácia zodpovednosti výrobcov

Zberová spoločnosť Obec

Koordinačné centrumRecyklátor
Výkupne

Výrobcovia vyhradeného výrobku
(obaly, neobalové výrobky)



15

1)

1)

Organizácia zodpovednosti výrobcov
Zberová spoločnosť Obec

Koordinačné centrumRecyklátor
Výkupne

Výrobcovia vyhradeného výrobku
(obaly, neobalové výrobky)

Ak ale OZV na základe overenia skutočného zloženia obsahu zbernej nádoby na triedené zložky v súčinnosti  
s obcou 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 vyzbieranou zložkou KO v uvedenej 
zbernej nádobe zodpovedá obec a nie OZV.

 Prípustná miera znečistenia oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu 

v zbernej nádobe podľa § 59 ods. 9 a Prílohy č. 8a zákona o odpadoch 

Rok Prípustná miera znečistenia

2021 do 35 % vrátane

OZV pre obaly je oprávnená vykonať overenie funkčnosti a nákladovosti triedeného zberu vo svojich zmluvných 
obciach pre vyhradený prúd odpadov – papier, plasty, sklo, kovové obaly a kompozitné obaly na báze lepenky. 
Overenie funkčnosti triedeného zberu sa vykonáva v súčinnosti s danou obcou. Súčasťou overenia funkčnosti 
môže byť kontrola pravdivosti poskytnutých ročných údajov a ďalších údajov poskytnutých v súlade so 
zmluvou. Na základe výsledkov overenia funkčnosti a nákladovosti triedeného zberu v obci môže OZV 
navrhnúť obci a zberovej spoločnosti zmeny v systéme triedeného zberu za účelom zlepšenia jeho funkčnosti  
a nákladovosti. Kontrola sa vykonáva za účelom zistenia primeranosti vynakladaných nákladov na triedený zber, 
prepravu, zhodnocovanie a recykláciu odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov nachádzajúcich 
sa v oddelene zbieraných zložkách komunálnych odpadov. Overenie funkčnosti triedeného zberu vykonáva 
OZV v súčinnosti so zmluvnou obcou. Ak sa navrhované zmeny neuskutočnia, OZV je oprávnená uhrádzať 
iba tzv. obvyklé náklady. Presahujúce náklady je povinná uhradiť zberovej spoločnosti obec, a to z miestneho 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, podľa osobitného predpisu, resp. z rozpočtu obce. 

Za finančné náklady, ktoré znáša výrobca vyhradeného výrobku prostredníctvom OZV, sa v zmysle zákona 
o odpadoch nepovažujú výdavky na vybudovanie alebo výstavbu zariadenia na zber odpadov, zariadenia 
na zhodnocovanie odpadov, zariadenia na zneškodňovanie odpadov vrátane mobilného zariadenia, ako aj 
výdavky na obstaranie techniky a technológie na vykonávanie uvedených činností. 

1)  Zberová spoločnosť

Zberová spoločnosť odovzdáva odpady prevádzkovateľovi zariadenia na zhodnocovanie odpadov 
(recyklátorovi). Náklady na triedený zber v obci sa znížia o príjem (výnosy) zberovej spoločnosti z predaja 
druhotných surovín.

Systém sleduje a eviduje nielen materiálové, ale aj finančné toky v oblasti zberu, zhodnocovania a recyklácie 
odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov, pričom každý účastník systému má možnosť podieľať 
sa na jeho tvorbe, ale i kontrole.

Systém garantuje plnenie cieľov zberu odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov, ktoré sú súčasťou 
KO, a plnenie záväzných limitov zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov. Prioritou je a bude stále 
zefektívňovanie systému zberu, zhodnocovania a recyklácie a v neposlednom rade optimalizácia jeho 
nákladovosti.
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E.  Oprávnenia OZV pre obaly smerom k obci  
a zberovej spoločnosti 
OZV pre obaly je vo vzťahu k obci oprávnená:

 vykonávať v obci overenie funkčnosti a nákladovosti TZ u zberovej spoločnosti2 s cieľom zistenia 
primeranosti vynakladaných nákladov na triedený zber, prepravu, zhodnocovanie a recykláciu odpadov  
z obalov a odpadov z neobalových výrobkov nachádzajúcich sa v oddelene zbieraných zložkách KO, pričom 
overenie funkčnosti TZ sa vykonáva v súčinnosti s obcou,

 na základe vykonaného overenia funkčnosti TZ navrhovať obci a zberovej spoločnosti zmeny systému TZ 
za účelom zlepšenia jeho funkčnosti. Návrhy OZV na zlepšenie funkčnosti TZ v obci nemôžu byť v rozpore 
s ustanovenými požiadavkami na TZ KO (§ 14 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z. v znení n. p.), ako napr. 
štandardy zberu, farebnosť zberných nádob, kombinovaný zber do jednej spoločnej zbernej nádoby,

 vykonať overenie funkčnosti triedeného zberu v súčinnosti so zmluvnou obcou,

 vykonávať priebežnú kontrolu skutočného zloženia oddelene zbieranej zložky KO v zbernej nádobe pre ňu 
určenej.

OZV pre obaly je vo vzťahu k zberovej spoločnosti oprávnená:

 v prípade neuskutočnenia navrhnutých zmien v systéme triedeného zberu uhrádzať zberovej spoločnosti 
iba náklady zodpovedajúce výške obvyklých nákladov v príslušnom regióne; náklady presahujúce výšku 
obvyklých nákladov v príslušnom regióne je povinná zberovej spoločnosti uhradiť obec.

 nepredloženie potrebných dokladov a dokumentov podľa zmluvy, resp. po overení funkčnosti a nákladovosti 
TZ (formou kontroly), zistenie podstatných rozdielov medzi dokladovanými skutočnosťami (podklady 
pre fakturáciu) a údajmi z výkazov a z evidencie a neposkytnutie súčinnosti, OZV môže považovať dané 
skutočnosti za porušenie zmluvy. 

Ide o zabezpečenie zberu triedených zložiek, aj v čase, kedy už má OZV splnený svoj cieľ zberu vypočítaný  
a zverejnený MŽP SR, teda aj pre tzv. množstvá nad limit.

Cieľom OZV pre obaly je zabezpečiť v obci a pre obec:

•  postupné zvyšovanie úrovne triedenia pre zložky PAPIER, SKLO, PLASTY, KOVOVÉ OBALY a 
KOMPOZITNÉ OBALY na báze lepenky,

• propagačnými a informačnými aktivitami, napr. formou letákov, oznamom v tlači, v miestnom rozhlase  
a TV, rozhovormi, videami cez informačné kanály, školeniami, aktivitami s deťmi, vzdelávaním na 
školách, besedami, zážitkovou ekovýchovou, verejnými akciami, seriálmi na počúvanie v rozhlase, 
odbornými článkami, publikáciami a pod., dosiahnuť vyššiu čistotu triedeného zberu, bez rôznych 
nečistôt a odpadov, čo tam nepatria,

•  dohliadať nad recykláciou a zhodnotením vytriedených zložiek,

•  zabezpečiť v obci plnenie štandardov zberu.

2 zberovou spoločnosťou môže byť aj obec sama
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F.  Propagačné a vzdelávacie aktivity
OZV pre obaly je vo vzťahu k obci povinná vykonávať propagačné a vzdelávacie aktivity so zameraním 
na konečného používateľa (občana) s celoslovenským pôsobením a lokálnym pôsobením na úrovni obce  
o predchádzaní vzniku odpadov, triedenom zbere KO, nakladaní s vyhradeným prúdom odpadu,  
o skutočnosti, že TZ KO z obalov a neobalových výrobkov zabezpečuje výrobca a znáša aj náklady  
s tým spojené, o skutočnosti, že náklady na tento triedený zber nie sú súčasťou miestneho poplatku za KO  
a DSO, okrem nákladov spôsobených nedôsledným triedením, o význame obyvateľstva na TZ KO a ďalších 
skutočnostiach týkajúcich sa TZ KO.

Zmluvná obec je na základe zmluvy s OZV NATUR-PACK povinná:

 poskytnuté materiály od OZV NATUR-PACK (napr. informačné letáky, vzdelávacie články, videoreportáže 
a pod.) (§ 28 ods. 4 písm. g) zákona o odpadoch) podľa ich formy a bez zbytočného odkladu vhodným 
spôsobom sprístupniť tak, aby sa stali prístupné čo najširšiemu počtu obyvateľov obce,

 na základe požiadavky OZV NATUR-PACK zabezpečiť priebežnú obmenu propagačných a vzdelávacích 
materiálov. Vhodným spôsobom sprístupnenia sa podľa formy jednotlivých materiálov rozumie postup  
v súlade s § 7 ods. 3 písm. b) vyhlášky č. 373/2015 Z. z. v znení n. p.

 

Časť vizuálu letákov do domácností a nálepiek na triedený zber
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V. TRIEDENÝ ZBER KOMUNÁLNYCH 
ODPADOV Z OBALOV A ODPADOV  
Z NEOBALOVÝCH VÝROBKOV

Poznámka: V obci sa TZ odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zabezpečuje spolu, a to do určených 

zberných nádob.

Výrobcovia obalov a neobalových výrobkov sú povinní hradiť všetky náklady za činnosti nakladania  
s oddelenými zložkami KO z obalov a neobalových výrobkov prostredníctvom svojej partnerskej OZV pre 
obaly. Nakladanie s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov v obciach a mestách zabezpečuje zmluvná 
OZV pre obaly minimálne v rozsahu cieľov zberu, podľa Prílohy č. 3a zákona o odpadoch, ako aj v rozsahu tzv. 
štandardov zberu. 

Pre naplnenie cieľov zberu OZV pre obaly priebežne financuje, prevádzkuje, udržiava funkčný systém združe- 
ného nakladania s vyhradeným prúdom odpadu vo svojich zmluvných mestách a obciach. Pre naplnenie 
štandardov zberu v zmluvných obciach a mestách je OZV pre obaly povinná zabezpečiť zavedenie a vykonávanie 
TZ KO z domácností. Povinnosti k zavedeniu a vykonávaniu funkčného systému triedeného zberu má aj obec.

Zložky triedeného zberu KO pre vyhradený prúd odpadov z obalov a neobalových výrobkov, na ktoré sa 
vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov: 

• ODPADY Z OBALOV 

 papier a lepenka,

 sklo, 

 plasty,

 kovové obaly, 

 kompozitné obaly na báze lepenky.

• ODPADY Z NEOBALOVÝCH VÝROBKOV

 papier a lepenka 

 sklo,

 plasty.

Obaly – odpady z obalov môžu spadať pod katalógové čísla skupiny 15 01, ktoré sa v skladbe KO 
ale nemôžu vyskytovať, a do skupiny 20, ktoré sú súčasťou KO. Obec je zodpovedná za zavedenie 
a vykonávanie TZ KO pre obaly z papiera a lepenky, skla, plastov, kovových obalov a kompozitných 
obalov na báze lepenky (ďalej len „kompozitné obaly“), pričom náklady na zabezpečenie znáša 
výrobca vyhradeného výrobku. 

Neobalové výrobky – odpady z neobalových výrobkov spadajú len pod skupinu odpadov 20 a sú 
súčasťou zložiek TZ KO pre papier a lepenku, sklo, plasty. Zákon nepozná pojem neobalový výrobok 
z kovu ani z kompozitného materiálu na báze lepenky. Napr. nožnice z kovu, kovová tyč, hrniec 
nepatria pod zodpovednosť OZV, teda nepatria do farebných nádob na triedený zber. Pre tieto 
odpady obec zabezpečuje inú formu zberu, napr. formou určenej nádoby na zbernom dvore alebo 
zberom minimálne 2x do roka vo vopred určené dni.   

Obec je zodpovedná za zavedenie a vykonávanie ich triedeného zberu, pričom náklady na 
zabezpečenie znáša výrobca vyhradeného výrobku. 

YouTube seriál o správnom triedení odpadov
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V rámci triedeného zberu 
vyhradeného prúdu je

OBEC POVINNÁ ZABEZPEČIŤ

FINANCUJE
(náklady na zabezpečenie znáša)

zavedenie a vykonávanie TZ KO pre papier, 
plasty, kovové obaly, sklo a kompozitné obaly 

na báze lepenky
výrobcovia prostredníctvom OZV

zverejnenie popisu celého systému nakladania  
s KO vrátane triedeného zberu v obci  

a konkrétnych opatrení zavedených na podporu 
predchádzania vzniku odpadu na území obce 

na svojom webovom sídle

obec

zberné nádoby na TZ zložiek KO, pri ktorých sa 
uplatňuje RZV

výrobcovia prostredníctvom OZV 

úhradu nákladov TZ zložiek KO, na ktoré sa 
nevzťahuje RZV

obec z miestneho poplatku za
KO a drobné stavebné odpady

úhradu nákladov TZ zložiek KO spôsobených 
nedôsledným triedením oddelene zbieraných 

zložiek KO v rozsahu nad prípustnú mieru 
znečistenia, na ktoré sa vzťahuje RZV

obec z miestneho poplatku za
KO a drobné stavebné odpady

úhradu nákladov presahujúcich výšku obvyklých 
nákladov 

obec z miestneho poplatku za
KO a drobné stavebné odpady

aby zmluva s tým, kto na území obce vykonáva 
TZ KO pre zložku papier, plasty, kovové obaly, 

sklo a kompozitné obaly na báze lepenky, 
okrem všeobecných náležitostí obsahovala 
aj spôsob a podmienky úhrady obvyklých 

nákladov uhrádzaných obcou

do výšky obvyklých nákladov – OZV,
náklady presahujúce výšku obvyklých  

nákladov – obec

V rámci triedeného zberu  
vyhradeného prúdu je

OBEC POVINNÁ UMOŽNIŤ

FINANCUJE 
(náklady na zabezpečenie znáša)

zber vytriedených zložiek KO, na ktoré sa 
uplatňuje RZV (v prípade obalov a neobalových 
výrobkov na základe zmluvy s OZV pre obaly)

výrobcovia prostredníctvom OZV
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A.  Zberné nádoby

Pod označením pojmu „zberné nádoby“ sa chápu všetky druhy nádob vrátane vriec, ktoré sa v obci používajú 
na triedený zber. Sú to teda vrecia o rôznych objemoch, zberné nádoby, zvony, 1 100-litrové kontajnery, 
podzemné alebo polopodzemné kontajnery.

Najviac používaným typom zbernej nádoby je vrece, najmä z dôvodu efektivity zberu a dosiahnutého vysokého 
podielu čistoty zbieranej zložky.

Zberné nádoby sú súčasťou financovania OZV. Na zabezpečenie TZ KO musia byť použité zberné nádoby 
navzájom farebne rozlíšené ich vyhotovením v nasledujúcich farbách pre uvedené zložky KO, ak sú v obci 
zbierané samostatne:

V prípade, ak obec alebo zmluvná zberová spoločnosť disponuje zbernými nádobami v inom farebnom rozlíšení, 
ako sú vyhláškou č. 371/2015 Z. z. v znení n. p. určené, môže byť na rozlišovanie zberných nádob použitý 
farebný štítok zodpovedajúci veľkosti a farbe, ktorá je v súlade s požiadavkami na rozlíšenie zberných nádob. 
Ide však iba o dočasnú výnimku, ktorá sa uplatňuje výlučne do umiestnenia zberných nádob nahrádzajúcich 
pôvodné zberné nádoby v obci. Ukončenie termínu platnosti výnimky vyhláškou nie je dané.

Kombinovaný zber do spoločnej zbernej nádoby:

Na triedený zber komunálnych odpadov pre plasty, kovové obaly a kompozitné obaly na báze lepenky sa môže 
použiť spoločná zberná nádoba, ak je zabezpečené, že:

 odpady budú následne roztriedené,

 takáto forma zberu neznemožní recykláciu jednotlivých zložiek,

 zberná nádoba sa označí farebnými štítkami podľa zvolenej kombinácie.

PAPIER SKLO

81

 modrá pre zložku
papier

 zelená pre zložku
sklo

 žltá pre zložku
plast

 oranžová pre
 kompozitné obaly

na báze lepenky

 červená pre zložku
kovové obaly

Farebné zberné nádoby musia byť zároveň označené štítkom s rozmermi najmenej 20 cm × 25 cm, 
ktorý je čitateľný, nezmazateľný, umiestnený na zbernej nádobe na viditeľnom mieste a obsahuje údaje 
o tom, pre odpad z ktorých výrobkov je nádoba určená, a naopak, ktoré odpady do nádoby nepatria.

Zakázaný je kombinovaný zber do jednej spoločnej zbernej nádoby pre:

PAPIER a KOMPOZITNÉ OBALY na báze lepenky

Možné kombinácie:

KOVY KOVY

KOVYPLASTY PLASTY PLASTY

KOMPOZITNÉ OBALY 
na báze lepenky

KOMPOZITNÉ OBALY 
na báze lepenky

KOMPOZITNÉ OBALY 
na báze lepenky
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B.  Ciele zberu 
Zavedením cieľov zberu sa má dosiahnuť zvýšenie triedeného zberu KO z obalov a z neobalových výrobkov za 
účelom zabezpečenia ich zhodnotenia a recyklácie, a týmto znížiť množstvo odpadov ukladaných na skládky 
odpadov.

Cieľom zberu odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov, ktoré sú súčasťou KO, je dosiahnuť pre 
ustanovené obdobie nasledovné úrovne vytriedenia KO z celkového potenciálu vzniku odpadov z obalov  
a odpadov z neobalových výrobkov v KO:

Poznámka: Potenciál vzniku odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov v KO zverejní ministerstvo každoročne 
na svojej webovej stránke.

Výpočet cieľov zberu odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov, ktoré sú súčasťou KO, je určený  
v § 14a a počíta sa podľa vzorca uvedeného v Prílohe č. 10a vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z. v znení n. p. Ciele 
zberu pre OZV pre obaly vypočítava MŽP SR a zverejňuje každoročne na svojom webovom sídle do 30. apríla.

OZV je v tomto smere o. i. povinná:

 zabezpečiť plnenie cieľov zberu,

 zabezpečovať zber, prepravu, zhodnotenie, recykláciu a zneškodnenie odpadov z obalov a odpadov  
z neobalových výrobkov, ktoré sú súčasťou oddelene zbieraných zložiek KO v plnom rozsahu, najmenej však 
vo výške cieľov zberu ustanovených v Prílohe č. 3a zákona o odpadoch (viď tabuľka).

Celý rozsah tejto služby si OZV zabezpečuje u zmluvného partnera, ktorým je príslušná zberová spoločnosť.

C.  Štandardy zberu
Štandardy zberu vyjadrujú minimálne zberové kapacity, v jednotkách objemu, v priemere dostupné pre každého 
jednotlivého obyvateľa obce počas jedného roka a sú získané súčinom objemu dostupných zberných nádob  
a frekvencie ich odvozu. Rozsah TZ musí byť nastavený minimálne v rozsahu stanovených požiadaviek na 
TZ KO podľa § 14 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z. v znení n. p. – tzv. štandardy zberu na jedného obyvateľa 
za príslušný rok, postupom výpočtu podľa vzorca v Prílohe č. 10 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z. v znení n. 
p. spoločne pre odpady z obalov (papier, plasty, sklo, kovové obaly, kompozitné obaly na báze lepenky) a pre 
odpady z neobalových výrobkov (iba papier, plasty, sklo).

OZV je o. i. povinná:

 od 01. 01. 2021 zabezpečiť vykonávanie triedeného zberu KO najmenej v rozsahu vyplývajúcom z požiadaviek 
ustanovených na TZ (§ 14 vyhlášky č. 371/2015 Z. z. v znení n. p.).

Obec je o. i. povinná:

 od 01. 01. 2021 zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu KO pre papier, plasty, kovy, sklo  
a kompozitné obaly na báze lepenky (financovanie zabezpečuje zmluvná OZV pre obaly).

Výpočet štandardov zberu každej jednotlivej zložky KO sa počíta podľa vzorca: 

 

kde:

• SZ zložka je štandard zberu jednotlivej zložky KO poskytnutý prostredníctvom zbernej nádoby, vyjadrený v litroch, 
• M zložka je množstvo vyzbieranej zložky KO v kg za predchádzajúci kalendárny rok prostredníctvom zberných nádob, resp. vriec v obci, 
• C je počet obyvateľov obce k 31. decembru predchádzajúceho roka v súlade s údajmi, ktoré obec nahlasuje ŠÚ SR,
• N zložka je konštanta určujúca optimálnu vyťažiteľnosť triedeného zberu pre príslušnú zložku z 1 litra nádoby pre danú zložku v kg/liter.

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 %

SZ zložka

M zložka/C

N zložka
=
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Dostupná kapacita pre každého jednotlivého obyvateľa obce počas jedného roka pre každú zo zložiek nesmie 
byť nižšia ako minimálny štandard zberu uvedený v tabuľke II z Prílohy č. 10 uvedenej vyhlášky. Nastavenie 
pomeru objemu dostupných zberných nádob a frekvencie ich odvozu nesmie vytvoriť neprimeranú donáškovú 
vzdialenosť a prekážku nárastu objemu triedeného zberu KO.

                                Zdroj: Príloha č. 10 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z. v znení n. p.

Počet, litráž a frekvencie vývozov jednotlivých zložiek KO v zberných nádobách slúžia na napĺňanie štandardu 
zberu na jedného obyvateľa za príslušný kalendárny rok. 

OZV pre obaly vypočítava štandardy zberu pre každú povinne zbieranú zložku KO a pre každú svoju zmluvnú 
obec, tak aby plnila štandardy zberu. 

Na napĺňanie štandardov zberu obce (podľa § 14 ods. 2 vyhlášky č. 371/2015 Z. z.) nemožno použiť:

 zberovú kapacitu dostupnú prostredníctvom zariadenia na zber odpadov (zberne a výkupne odpadov), 
 zberovú kapacitu poskytnutú obyvateľom tejto obce prostredníctvom mobilného výkupu (vrátane školských 

zberov).

Na napĺňanie štandardu zberu obce je možné použiť: 

 zberové kapacity dostupné prostredníctvom zberného dvora tejto obce,
 zberovú kapacitu poskytnutú obyvateľom tejto obce prostredníctvom mobilného zberu.

D.  Zber odpadu
Ten, kto vykonáva zber odpadu alebo výkup odpadu od fyzickej osoby, je povinný podľa § 16 ods. 1 a 2 
zákona o odpadoch:

1. zverejňovať druhy zbieraných alebo vykupovaných odpadov vrátane podmienok tohto zberu alebo výkupu,

2. označiť zariadenie na zber odpadov alebo výkup odpadov,

3. zaradiť odpad odobratý od fyzickej osoby ako komunálny odpad.

Ten, kto vykonáva zber odpadu od fyzickej osoby, je povinný aj (§ 16 ods. 2 zákona o odpadoch):

4. oznamovať obci, na ktorej území sa zber odpadu od fyzickej osoby uskutočňuje, údaje o druhu a množstve 
vyzbieraného odpadu. Forma tlačiva je uvedená v Prílohe č. 11 a v § 10 vyhlášky MŽP č. 366/2015 Z. z.  
o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti v znení n. p.

Minimálne štandardy zberu na jedného obyvateľa v kalendárnom roku

Zložka Dostupný objem nádoby

Papier 60 litrov/obyvateľ/rok

Sklo 50 litrov/obyvateľ/rok

Plast 240 litrov/obyvateľ/rok

Kovy 10 litrov/obyvateľ/rok

Kompozitné obaly 
na báze lepenky

10 litrov/obyvateľ/rok

Ten, kto vykonáva zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov od fyzických osôb  
(v zariadení na zber alebo mobilným zberom bez zariadenia na zber), je povinný (§ 16 ods. 3 zákona  

o odpadoch) mať uzavretú zmluvu s OZV pre obaly, s ktorou má uzatvorenú zmluvu obec.
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Ak zber vykonáva obec sama a nie zmluvná zberová spoločnosť

Zabezpečovať zber a prepravu komunálnych odpadov môže aj obec sama (v zmysle § 81 ods. 13 zákona  
o odpadoch), napr. prostredníctvom vlastnej zberovej spoločnosti (obecný podnik služieb, malý obecný 
podnik, obecná prevádzkareň, technické služby a pod.). 

Ak obec vykonáva zber a prepravu odpadov napr. aj pre susedné obce, musí mať na danú činnosť zberu  
a prepravy príslušné oprávnenie

V zmysle § 98 ods. 1 zákona o odpadoch – ten, kto vykonáva zber odpadov bez prevádzkovania zariadenia 
na zber odpadov ako svoj predmet podnikania, je povinný v lehote do 14 dní od začatia výkonu tejto činnosti 
sa zaregistrovať na príslušnom orgáne štátnej správy odpadového hospodárstva v mieste svojho sídla alebo 
miesta podnikania; to neplatí, ak je na vykonávanie zberu odpadov potrebný súhlas podľa § 97 ods. 1 alebo 
autorizácia podľa § 89 ods. 1 zákona o odpadoch.   

V zmysle § 98 ods. 4 zákona o odpadoch – povinnosť podľa ods. 1 sa vzťahuje aj na dopravcu odpadu, ktorý 
vykonáva prepravu odpadu pre cudziu potrebu alebo vlastnú potrebu na základe oprávnenia podľa osobitného 
predpisu, ak svoju činnosť nevykonáva ako súčasť činnosti, na ktorú mu bol udelený súhlas podľa § 97 ods. 1 
alebo autorizácia podľa § 89 ods. 1 zákona.

V prípade vykonávania prepravy ako dopravca musí byť súčasťou žiadosti o registráciu kópia oprávnenia 
(napr. podľa zákona č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení n. p. alebo zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej 
doprave v znení n. p.).

Pre udelenie registrácie alebo súhlasu sa vyžaduje, aby obec mala zapísanú činnosť „Podnikanie v oblasti 
nakladania s iným ako nebezpečným odpadom“ minimálne v živnostenskom oprávnení.

Predmet podnikania sa chápe najmä ako obchodná činnosť podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka, a to, že 
podnikateľom podľa OZ je  o. i. osoba zapísaná v obchodnom registri alebo osoba, ktorá podniká na základe 
živnostenského oprávnenia. Obec je právnická osoba. Obec je podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení n. p. samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je 
právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom 
a s vlastnými príjmami. 

Náležitosti zmluvy medzi OZV a obcou, ktorá sama vykonáva triedený zber v obci, sú v prílohe č. 1 – 
Zmluvné vzťahy.

E.  Výkup odpadu
Povinnosti pri výkupe odpadu od fyzickej osoby sú zhodné s podmienkami zberu odpadu, body 1. až 3. Viac 
pozri kapitolu V. bod D. (§ 16 ods. 1 a 2 zákona o odpadoch). Pre výkup platí upravený bod 4., a to:

„Ten, kto vykonáva výkup odpadu od fyzickej osoby, je povinný aj (§ 16 ods. 2 zákona o odpadoch):

4) oznamovať obci, z ktorej vykúpený odpad pochádza, údaje o druhu a množstve vykúpeného odpadu.“  

Forma tlačiva je uvedená v Prílohe č. 11 a v § 10 vyhlášky MŽP č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej a ohlasovacej 
povinnosti v znení n. p. Doba archivácie je určená po dobu 5 rokov.

Nová povinnosť súvisí s výpočtom úrovne vytriedenia KO, ktorú si musia každoročne vypočítať obce v súlade 
so  zákonom č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadu a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 
Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení n. p. (ďalej len „zákon  
o poplatkoch za uloženie odpadov“). Priznanie množstiev vykúpených odpadov sa započítava do vzorca, čím 
sa pomáha obciam a mestám dosiahnuť výsledok preukazujúci vyššiu úroveň triedenia.

Oznámenie o zbere alebo výkupe odpadu od roku 2022 sa v prípade výkupu odpadov zasiela 
tým obciam, z ktorých vykúpený odpad od fyzickej osoby pochádza.
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Ten, kto vykonáva výkup odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov, je povinný (§ 16 ods. 4 zákona 
o odpadoch) najneskôr do konca mesiaca nasledujúceho po ukončení štvrťroka oznamovať druh a množstvo 
vykúpeného odpadu a informácie o jeho zhodnotení činnosťami R1 až R11 OZV pre obaly, ktorá má zmluvu  
s obcou, v ktorej sa výkup realizuje (formu a spôsob ohlasovania bližšie špecifikuje zmluva medzi výkupcom 
a OZV NATUR-PACK). 

Informácie o zbere a zhodnotení sa preukazujú dokladmi o materiálovom toku. Uvedené ohlasovanie sa 
vykonáva za účelom plnenia cieľov zberu, cieľov a limitov OH.

Obec je povinná podľa § 109 písm. b) zákona o odpadoch poskytnúť držiteľovi odpadu informácie o umiestnení 
a činnosti zariadení na nakladanie s odpadmi na území obce vrátane výkupní odpadov.

F.  Školské zbery
Tzv. školské zbery, najmä papiera, fungujú na princípe, že výkupca pristaví kontajner ku škole alebo škola určí 
priestor/miestnosť, kde sa papier bude zbierať. Papier od žiakov (od rodiča ako občana) odoberá zamestnanec 
školy. Po ukončení zberu si vyzbieraný papier výkupca prevezme a po odvážení v jeho prevádzke vyplatí škole 
finančnú alebo nefinančnú hodnotu (hygienické a športové potreby, lístky do kina a podobne). 

Škola, ktorá vykonáva zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov pochádzajúcich z domácností 
(tzv. školský zber), je povinná oznamovať, do konca mesiaca po ukončenom štvrťroku, svojej obci a OZV,  
s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu:

 údaje o druhu a množstve vyzbieraného odpadu a 
 informácie o nasledujúcom držiteľovi, ktorému boli odovzdané vyzbierané zložky (nový § 16a ods. 1 zmeny 

zákona o odpadoch; účinnosť od 01. 07. 2020).

Zákon ani jeho vykonávacie predpisy neustanovujú tlačivo na ohlasovanie požadovaných údajov.  
OZV NATUR-PACK preto pripravila tlačivo, ktoré je možné na toto ohlasovanie použiť. Nájdete ho na  
https://www.naturpack.sk/downloads/07/tlacivo_natur_pack_oznamenie_o_skolskom_zbere_odpadov.pdf.

Podmienky vykonávania školského zberu odpadov môže obec upraviť vo všeobecne záväznom nariadení.

Z dôvodu osobitného postavenia školských zberov v systéme zabezpečenia plnenia cieľov odpadového 
hospodárstva sa na zber a výkup odpadov zo školských zberov rovnako vzťahujú ustanovenia rozšírenej 
zodpovednosti výrobcov. Takto vyzbierané množstvá, relevantne potvrdené údajmi o nasledujúcom držiteľovi, 
sa zarátavajú obci do plnenia cieľov zberu odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov, ktoré sú 
súčasťou KO. Obec si tieto množstvá uplatňuje aj vo vzorci pre výpočet úrovne triedenia KO podľa zákona 
o poplatkoch za uloženie odpadov. Priznanie množstiev odpadov zo školských zberov pomáha obciam 
dosiahnuť vyššiu úroveň triedenia.

Školské zbery sú zaradené pod formu výkupu (alebo mobilného výkupu), nakoľko sa jedná o výmenu odpadov 
za finančnú protihodnotu alebo nefinančný benefit. Na školské zbery sa vzťahujú vybrané povinnosti držiteľa 
odpadov (§ 14 ods. 1 písm. a) až e) zákona o odpadoch).  

Ten, kto vykonáva výkup papiera ako vyhradeného druhu odpadu, je povinný najneskôr do konca mesiaca 
nasledujúceho po ukončení štvrťroka oznamovať druh a množstvo vykúpeného odpadu a podať informáciu 
o jeho zhodnotení v prvom zariadení na zhodnocovanie odpadov činnosťou R1 – R11 (tzv. dokladovanie 
materiálového toku) OZV, ktorá má s obcou zmluvu na financovanie TZ. 

V oznamovaní údajov OZV pre obaly je od 01. 01. 2021 zmena,  
a to v nahlasovaní údajov za obaly z kovov, v delení na:

• železné kovy,

• hliník.

Zmluva medzi OZV a tým, kto zabezpečuje výkup odpadov z obalov a neobalových výrobkov, nie je 
zo zákona o odpadoch povinná. OZV NATUR-PACK odporúča  prevádzkovateľom zariadení na výkup 
odpadov uzavrieť zmluvu s OZV, práve aj z dôvodu správnosti preukazovania údajov o materiálovom 

toku (§ 16 ods. 4 zákona o odpadoch). 
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Škola, ktorá vykonáva zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov pochádzajúcich z domácností, 
nie je povinná uzavrieť zmluvu s obcou podľa § 81 ods. 13 zákona o odpadoch a na danú činnosť nepotrebuje 
mať vydaný súhlas podľa § 97 alebo registráciu podľa § 98 zákona o odpadoch (platí s účinnosťou od 01. 07. 
2020).

Obec nie je oprávnená na napĺňanie štandardu zberu obce použiť zberovú kapacitu dostupnú prostredníctvom 
školského zberu, nakoľko sa nejedná o dispozičné litre sprístupnené formou zberných nádob a pravidelnej 
frekvencie zberu.

Bližšie informácie týkajúce sa formy ohlasovania vybraných zo školských zberov sú uvedené v prílohe č. 2 príručky.

G.  Zberný dvor z pohľadu OZV
Zberný dvor (ďalej ako „zberný dvor“ alebo aj „ZD“) je zariadenie na zber KO a DSO. Zriaďovateľom zberného 
dvora môže byť:

 obec,

 združenie obcí.

Prevádzkovateľom zberného dvora môže byť:

 obec,

 združenie obcí,

 osoba, ktorá má uzatvorenú zmluvu s obcou alebo združením obcí na túto činnosť podľa § 81 ods. 13 zákona 
o odpadoch.

Na zbernom dvore môžu fyzické osoby odovzdávať o. i. odpady, ktorých zber na zbernom dvore umožňuje 
zákon o odpadoch, a oddelene zbierané zložky KO v rozsahu triedeného zberu ustanovenom vo VZN obce.

Bližšie podmienky pre prevádzkovanie zberného dvora sú určené v § 82 zákona o odpadoch.

OZV, ktorá má zmluvu s obcou, na území ktorej sa nachádza a prevádzkuje ZD, uhrádza iba náklady spojené 
so zberom a prepravou vyhradených zložiek – PAPIER, SKLO, PLASTY, KOVOVÉ OBALY, KOMPOZITNÉ OBALY 
na báze lepenky, ktoré sú odsúhlasené v systéme zberu a frekvencií TZ a dohodnuté sú zmluvne. 

Štandardne sa v ZD nakladá s triedenými zložkami, na ktoré sa vzťahuje RZV formou zberných nádob, ako sú:

 kovové a plastové boxy, vrecia big-bag,

 kontajnery a zvony,

 veľkokapacitné kontajnery.

Na napĺňanie štandardov zberu obce je možné použiť aj zberovú kapacitu dostupnú prostredníctvom 
zberného dvora tejto obce (§ 14 ods. 2 vyhlášky č. 371/2015 Z. z.). Zberová kapacita dostupná prostredníctvom 
zariadenia na zber odpadov sa na napĺňanie štandardov zberu použiť nedá.

Zmluva medzi OZV a tým, kto zabezpečuje zber a výkup odpadov zo školských zberov, nie je 
zo zákona o odpadoch povinná. OZV NATUR-PACK odporúča tým, ktorí zabezpečujú školské zbery, 
uzavrieť zmluvu s OZV, práve aj z dôvodu správnosti preukazovania údajov o materiálovom toku  

(§ 16 ods. 4 zákona o odpadoch). 

Obec je povinná zverejniť na svojom webovom sídle (webovej stránke obce) popis celého 
systému nakladania s KO vrátane nakladania s odpadom na zbernom dvore a konkrétnych 

opatrení zavedených na podporu predchádzania vzniku odpadu na území obce.
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H.  Propagačné a vzdelávacie aktivity 
Autorizovaná OZV je povinná vykonávať v zazmluvnených obciach propagačné a vzdelávacie aktivity, ktoré sú 
zamerané na konečného používateľa, ktorým môže byť:

 široká verejnosť,

 žiaci základných škôl, stredných škôl aj materských škôl,

 záujmové organizácie, mimovládne organizácie, občianske združenia a podobne.

OZV NATUR-PACK na štvrťročnej báze zasiela propagačné materiály v elektronickej podobe všetkým 
partnerským samosprávam. Stiahnuť si ich môžu aj priamo z webovej stránky. Pre tento účel slúži sekcia: 
https://www.naturpack.sk/na-stiahnutie/dokumenty-obce/.

Vybrané vzdelávacie aktivity nami podporované

 Vzdelávací portál Garbage Gobblers – unikátny portál na motívy rovnomennej hry, pre rodičov i pedagógov 
bol spustený v roku 2020

 Partnerstvo s portálom ČIERNA LABUŤ – každý štvrťrok prinášame verejnosti zaujímavé reportáže  
na témy súvisiace s predchádzaním vzniku odpadov, triedením odpadov a ich recykláciou. Viac na  
www.ciernalabut.sk.

 Partnerstvo s portálom Dobré noviny – priebežne počas roka prinášame zaujímavé reportáže zo sveta 
odpadov aj na portáli www.dobrenoviny.sk 

 YouTube kanál NATUR-PACK verejnosti – od roku 2019 na ňom prinášame pravidelné reportáže na témy 
predchádzania vzniku odpadov, ich triedenia a recyklácie, ako aj na témy ekovýchovných programov, na 
ktorých sa podieľame

 Ekovýchova DAPHNE – zážitková online aj prezenčná ekovýchova pre deti materských a základných škôl

 Ekovýchova o. z. EVIANA – zážitková ekovýchova pre materské a základné školy v meste Prešov

 Centrum environmentálnej výchovy KOSIT – ekovýchovné centrum v košickom ZEVO 

 Ekovýchova o. z. Deti čistej Zeme – zážitková ekovýchova v Žilinskom a Banskobystrickom kraji 

 projekt Miesta preč – iniciatíva organizácií INCIEN, Slovakia going Zero Waste a od marca 2021 aj 
OZV NATUR-PACK má za cieľ popularizovať tému odpadov, a to najmä prostredníctvom reportáží z miest, 
kde končia odpady, ktoré sa triedia (recyklátori), ale aj keď sa netriedia (skládky, čierne skládky). Viac na  
www.miestaprec.sk.
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OZV NATUR-PACK priebežne aktualizuje 
informačný portál www.triedenieodpadu.sk, 
kde samosprávy nájdu informácie o hlav-
ných druhoch odpadu, ako aj prehľad 
YouTube kanála NATUR-PACK verejnosti, 
kde sú zverejňované pravidelné YouTube 
reportáže zamerané na témy predchádzania 
a minimalizácie vzniku odpadov, triedenia  
a recyklácie odpadov a vzdelávacie aktivity 
pre školy a verejnosť.

Ukážky informačných materiálov si môžete stiahnuť na našej webovej stránke:

https://www.naturpack.sk/na-stiahnutie/dokumenty-obce/  

https://www.naturpack.sk/na-stiahnutie/dokumenty-verejnost/

Obec je povinná zverejniť na svojom webovom sídle (webovej stránke obce) zrozumiteľný popis  
celého systému nakladania s KO vrátane triedeného zberu v obci.

I.   Ďalšie povinnosti zo strany obce 
 Poskytnúť na žiadosť OZV údaje vo vzťahu k zberu, s uvedením spôsobu zberu, zberových kapacít a miest 

zberu.

 Zabezpečiť, aby vykonávanie zberu oddelene zbieraných zložiek KO patriacich do vyhradeného prúdu 
odpadov vykonávala iba oprávnená osoba, ktorá spĺňa minimálne požiadavky zo zákona o odpadoch 
(podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom, príp. registrácia podľa § 98, ak 
neprevádzkuje zariadenia na zber odpadov).

 Vhodnými opatreniami zabezpečiť zákaz ukladania:

• triedených zložiek do zberných nádob na zber zmesového komunálneho odpadu, 

• do zberných nádob určených na triedený zber komunálneho odpadu zložku komunálneho odpadu, pre 
ktorú nie je nádoba určená, 

• oddelene vyzbieraných zložiek KO, na ktoré sa uplatňuje RZV na skládku odpadov, okrem 
nezhodnotiteľných odpadov po dotriedení.

 Vypracovať a zverejniť podrobný všeobecne zrozumiteľný popis celého systému nakladania s KO vrátane 
triedeného zberu v obci a konkrétnych opatrení zavedených na podporu predchádzania vzniku odpadu na 
území obce na svojom webovom sídle (§ 81 ods. 7 písm. h) zákona o odpadoch).

 S účinnosťou od 01. 01. 2021 sa dopĺňa povinnosť pre obce zverejniť aj opatrenia zavedené na podporu 
predchádzania vzniku odpadu na území obce.

 Vypracovať všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s KO, kde obec upraví v súlade s hierarchiou 
odpadového hospodárstva podrobnosti aj o spôsobe a podmienkach triedeného zberu KO, o. i. aj s odpadmi 
z obalov a odpadmi z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi (§ 81 ods. 8 zákona o odpadoch).

 S účinnosťou od 01. 01. 2021 nahlásiť zmluvnej OZV pre obaly a MŽP SR údaje o produkcii zmesového odpadu 
a komunálnych odpadov z obalov a komunálnych odpadov z neobalových výrobkov oddelene zbieraných  
v obci za predchádzajúci rok, v termíne do 28. februára (§ 81 ods. 25 zákona o odpadoch).

Obec je povinná mať vypracované VZN o nakladaní s KO a DSO, ktoré musí mať zverejnené na 
svojej webovej stránke, a zároveň musí mať vypracovaný a zverejnený aj zjednodušený informačný 
manuál o systéme nakladania s KO a DSO vrátane konkrétnych opatrení zavedených na podporu 

predchádzania vzniku odpadu na území obce.
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VI. RÔZNE
A. Obec ako orgán štátnej správy odpadového hospodárstva
Obec prejednáva priestupky v odpadovom hospodárstve, ktorých sa dopustia najmä fyzické osoby – občania, 
pri nakladaní prevažne s komunálnym odpadom, a ukladá pokuty za tieto priestupky. Za priestupok, ktorý 
prejednáva obec, možno uložiť pokutu do 1 500 eur.

Obec prejednáva priestupky, ak sa priestupku dopustí ten, kto v rámci TZ*:

a) koná v rozpore s ustanovením, že pôvodca odpadu je povinný predchádzať vzniku odpadu zo svojej činnosti 
a obmedzovať jeho množstvo a nebezpečné vlastnosti. Odpad, vzniku ktorého nie je možné zabrániť, musí byť 
zhodnotený, príp. zneškodnený v súlade s hierarchiou OH spôsobom, ktorý neohrozuje ľudské zdravie, ŽP a ktorý 
je v súlade so zákonom o odpadoch a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.

b) nakladá alebo inak zaobchádza s odpadmi v rozpore s ustanovením, že každý je povinný nakladať s 
odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so zákonom a takým spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí  
a nepoškodzuje životné prostredie, a to tak, aby nedochádzalo k:

• riziku znečistenia vody, ovzdušia, pôdy, horninového prostredia a ohrozenia rastlín a živočíchov,

• obťažovaniu okolia hlukom alebo zápachom a

• nepriaznivému vplyvu na krajinu alebo miesta osobitného významu.

c) uloží odpad na iné miesto než na miesto určené obcou alebo ho ponechá na inom mieste ako určenom 
obcou,

d) zhodnocuje alebo zneškodňuje odpad v rozpore so zákonom o odpadoch,

e) koná v rozpore so zákazom, a teda že zneškodňuje spaľovaním odpad, ktorý sa vyzbieral oddelene na účel 
prípravy na opätovné použitie alebo recyklácie, komunálny odpad (okrem spaľovania odpadu v spaľovniach  
a zariadeniach na spoluspaľovanie odpadov) a spaľuje komunálny odpad (vrátane triedených zložiek) na voľnom 
priestranstve a vo vykurovacích zariadeniach v domácnostiach, 

n) ukladá oddelene zbierané zložky KO, na ktoré sa uplatňuje RZV, na skládku odpadov, 

o) koná v rozpore  so zákazom, a teda že uloží oddelene vyzbierané zložky KO, na ktoré sa uplatňuje RZV, na 
skládku odpadov, okrem nezhodnotiteľných odpadov po dotriedení,

p) koná v rozpore s povinnosťami pôvodcu KO:

1. nakladať alebo inak zaobchádzať s KO v súlade so VZN obce,

2. zapojiť sa do systému zberu KO v obci,

3. užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu KO v obci,

4. ukladať zmesový komunálny odpad, oddelene zbierané zložky KO a DSO na účely ich zberu na miesta určené 
obcou a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu KO v obci.

q) koná v rozpore s ustanovením, že vykonávať na území obce zber vrátane mobilného zberu a prepravu KO,  
s výnimkou biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu od prevádzkovateľa kuchyne, môže 
obec sama alebo ten, kto má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou; to sa nevzťahuje 
na distribútorov vykonávajúcich spätný zber a zber prostredníctvom zberného miesta použitých prenosných 
batérií a akumulátorov, elektroodpadu a na zber oddelene vyzbieraného odpadu z iných zdrojov,

r) neposkytne obcou požadované údaje – držiteľ KO (vrátane triedených zložiek) alebo ten, kto nakladá s KO na 
území obce, je povinný na vyžiadanie obce poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s nakladaním s KO 
a DSO.

* len vybrané časti z § 115 ods. 1 zákona o odpadoch, ktoré sa týkajú TZ    

Obec poskytuje držiteľovi odpadu informácie o umiestnení a činnosti zariadení na nakladanie s odpadmi na 
území obce.
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B.  Obec ako účastník konania
Obec, na ktorej území sa činnosť nakladania s odpadom v rámci triedeného zberu vykonáva alebo zamýšľa 
vykonávať, alebo na ktorej území je zariadenie na nakladanie s odpadom umiestnené alebo sa zamýšľa 
umiestniť, je vždy* účastníkom konania o udelení súhlasu podľa zákona o odpadoch:

 § 97 ods. 1 písm. c) – prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov okrem:

1. spaľovní odpadov, zariadení na spoluspaľovanie odpadov,

2. vodných stavieb, v ktorých sa zhodnocujú osobitné druhy kvapalných odpadov,

3. zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo zelene, ak jeho ročná 
kapacita neprevyšuje 100 ton, a

4. zariadenia na zmenšovanie objemu komunálnych odpadov, ak jeho ročná kapacita neprevyšuje 50 ton.

V zariadení na zhodnocovanie odpadov prevádzkovateľ zabezpečuje činnosť zaradenú podľa Prílohy č. 1 
zákona o odpadoch ako R1 – R13. 

 § 97 ods. 1 písm. d) – prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov, ak ide o zariadenia, na ktorých prevádzku 
nebol daný súhlas podľa písmen a) a c) vrátane zberného dvora.

 § 97 ods. 1 písm. n) – odovzdávanie odpadov vhodných na využitie v domácnosti.

 § 97 ods. 1 písm. p) – vykonávanie prípravy na opätovné použitie; v tomto prípade sa ustanovenia písmen 
b) a c) nepoužijú.

 § 97 ods. 1 písm. t) – zhromažďovanie odpadu dlhšie ako jeden rok pred jeho zneškodnením alebo dlhšie 
ako tri roky pred jeho zhodnotením.

 § 97 ods. 1 písm. u) – prevádzkovanie prekládkovej stanice komunálneho odpadu.

* len vybrané časti z § 97 ods. 1 zákona o odpadoch, ktoré sa týkajú TZ    

C.  Všeobecne záväzné nariadenie obce o nakladaní 
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 
odpadmi na území obce
Obec je povinná zapracovať podrobnosti o systéme zberu jednotlivých zložiek KO vrátane triedených zložiek, 
na ktoré sa vzťahuje RZV, do Všeobecne záväzného nariadenia obce.

D.  Evidencia odpadov a ohlasovanie údajov
Nakoľko obec zodpovedá za nakladanie s komunálnymi odpadmi (vrátane triedených zložiek), ktoré vznikli na 
území obce, plní povinnosti držiteľa odpadov podľa § 14 ods. 1 zákona o odpadoch.

Vybrané časti z § 14 ods. 1 zákona o odpadoch, ktoré sa týkajú obce ako držiteľa vo vzťahu TZ, nájdete  
v samostatnej prílohe č. 3 príručky.

O evidencii odpadov pojednáva vyhláška MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej 
povinnosti v znení n. p.

V tejto súvislosti Vám NATUR-PACK, a.s., ponúka platený legislatívny servis.
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Evidenciu odpadov je možné viesť listinnou alebo elektronickou formou na zhodných tlačových výstupoch  
z elektronického spracovania dát. V prípade elektronickej formy je vhodné zabezpečiť z dôvodu archivácie údajov 
ich zálohovanie. Doba archivácie je určená po dobu 5 rokov.

Obec ako držiteľ odpadu je povinná minimálne na mesačnej báze vypĺňať Evidenčný list odpadu (Príloha č. 
1 vyhlášky č. 366/2015 Z. z.), ktorý sa vedie zvlášť za každý druh odpadu, ktorý v obci vznikne a s ktorým sa 
v priebehu roka nakladá. Obec do Evidenčného listu odpadu vypisuje všetky dostupné údaje, ktoré má od 
zmluvnej zberovej spoločnosti, ktorá vykonáva TZ v obci, ďalej od výkupní, od prevádzkovateľov mobilných 
zberov a výkupov.

Správne vedeným zápisom údajov do Evidenčného listu odpadov s prenesenými vybranými údajmi do Ohlásenia 
o vzniku odpadu a nakladaní s ním, resp. do štatistického formulára Ročného výkazu o komunálnom odpade  
z obce ŽP 6-01, je možné kontrolovať (overiť) plnenie cieľa zberu podľa Prílohy č. 3a zákona o odpadoch, ako aj 
úroveň vytriedenia komunálnych odpadov podľa Prílohy č. 2 zákona o poplatkoch za uloženie odpadov. Doba 
archivácie je určená po dobu 5 rokov. 

Bližšie informácie týkajúce sa formy a vedenia evidencie odpadov a ohlasovania vybraných údajov  

z evidencie sú uvedené v prílohe č. 2 príručky. 

Do Evidenčného listu odpadu sa zmluvná OZV NATUR-PACK nezapisuje, 
nakoľko OZV TZ fyzicky nezabezpečuje, ale len financuje.

NOVÉ: Okrem evidenčných a ohlasovacích povinností na predpísaných tlačivách má obec povinnosť 
nahlásiť údaje o produkcii zmesového odpadu a KO z obalov a KO z neobalových výrobkov oddelene 
vyzbieraných v obci za predchádzajúci rok v termíne do 28. februára MŽP SR a OZV pre obaly,  

s ktorou má uzatvorený zmluvný vzťah.
Forma tlačiva a spôsob nahlásenia údajov nie je zákonom o odpadoch určená.  

VZOR                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                       

EVIDEN NÝ LIST ODPADU

Kód innosti  

 

Kód odpadu  

Názov odpadu 
 

Kategória 
odpadu 
 
Y-kód 
 
 

Dátum 
Odpad umiestnený Hmotnos  odpadu (t) 

Kód nakladania I O, obchodné meno predchádzajúceho/ 
a odpadu 

Poznámka Skratka 

sklad nádoba vznik/ príjem nakladanie 

1 2 3 4 5 6 7 
         

         

         

         

         

         

Zodpovedná osoba: 

 
ORGANIZÁCIA/OBEC                                                                                              PREVÁDZKARE /ZÁVOD 

    I O          

Obchodné meno/Názov obce 

Adresa 

Ulica: 

Obec:                                                      PS : 

Tel.:                                                        Fax: 

E-mail:                                                   URL: 

 

Adresa 

Ulica: 

Obec:                                       PS : 

Tel.:                                         Fax: 

E-mail:                                    URL: 
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PRÍLOHA

č. 1

ZMLUVNÉ VZŤAHY

Zmluva medzi obcou a OZV pre obaly musí okrem všeobecných náležitostí obsahovať 
najmä:

a) popis systému TZ vrátane požiadaviek na výkon činností TZ:

• typ a počet zberných nádob, aké sa v obci používajú (vrecia, zberné nádoby KUKA, kontajnery  
1 100 l, zvony), prípadne ich kombinácia,

• frekvencia zberu (odvozu, vyprázdňovania zberných nádob),

• možnosti odovzdávania triedených zložiek v zbernom dvore,

b) spôsob zisťovania podielu odpadov z obalov a odpadu z neobalových výrobkov v oddelene vyzbieraných 
zložkách KO:

• bližší popis pre určenie podielu obalov a neobalových výrobkov v plastoch, skle a papieri z triedeného zberu 
(akou formou,  ako často, v akom rozsahu, informovanie o zisteniach a pod.),

• kovové obaly a kompozitné obaly sú zákonom o odpadoch zadefinované iba ako obaly, takže pre ne sa podiel 
neoveruje,

c) spôsob a formu preukazovania materiálového toku odpadov z obalov a odpadov z neobalových  
výrobkov:

• pozri časť „Informačné toky“,

d)  podmienky uskutočňovania informačných aktivít na území obce:

• akým spôsobom sa budú aktivity uskutočňovať, napr. formou informačných letákov do domácností, 
veľkoplošným letákom na úradnej tabuli, zdieľanými informáciami na webovej stránke obce, v miestnej tlači, 
v lokálnej televízii, na plánovaných stretnutiach pre verejnosť a pod.,  

e)  výšku nákladov na TZ v obci, 

f)  spôsob zisťovania a verifikácie skutočného zloženia oddelene zbieranej zložky KO v zbernej nádobe 
pre ňu určenej, podľa § 59 ods. 9 zákona o odpadoch:

• OZV je oprávnená vykonávať priebežnú kontrolu skutočného zloženia oddelene zbieranej zložky komunálneho 
odpadu v zbernej nádobe pre ňu určenej. Prípustná miera znečistenia je ustanovená v Prílohe č. 8a  zákona 
o odpadoch. Ak OZV 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 vyzbieranou zložkou KO v uvedenej 
zbernej nádobe zodpovedá obec a nie OZV.

Prípustná miera znečistenia oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu 

v zbernej nádobe podľa § 59 ods. 9 a Prílohy č. 8a zákona o odpadoch 

Rok Prípustná miera znečistenia

2021 do 35 % vrátane

Zmluva medzi obcou a zberovou spoločnosťou, ktorá v obci vykonáva triedený zber

 Na území obce vykonávanie zberu vrátane mobilného zberu a prepravy triedených zložiek z komunálnych 
odpadov môže zabezpečovať obec sama alebo ten, kto má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti 
s obcou.

 Zmluva sa nevyžaduje pre distribútorov vykonávajúcich spätný zber, zber prostredníctvom zberného 
miesta použitých prenosných batérií a akumulátorov a elektroodpadu a na zber oddelene vyzbieraného 
odpadu z iných zdrojov.  

 Zmluva medzi obcou a zberovou spoločnosťou musí obsahovať: 

• spôsob a podmienky úhrady obvyklých nákladov uhrádzaných obcou podľa § 59 ods. 8 zákona  
o odpadoch (ak obec alebo zberová spoločnosť neuskutoční zmeny v systéme TZ KO navrhnuté OZV),

• podmienky zberu a prepravy daných odpadov, a to tak, aby boli v súlade s platným programom kraja  
a s VZN obce. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, obvykle na 5 rokov, alebo na dobu neurčitú  
s výpovednou dobou obvykle 12 mesiacov.  



33

 Obec môže vypovedať zmluvu alebo jej časti, na základe ktorej je na území obce zabezpečený zberovou 
spoločnosťou triedený zber, a to v tom prípade, ak zberová spoločnosť neuzatvorí do 45 dní zmluvu so 
zmluvnou OZV obce. Výpovedná doba je 45 dní a začína plynúť nasledujúcim dňom po doručení výpovede.

 Obce aj zberová spoločnosť ako držitelia odpadu sú povinní viesť pravidelnú evidenciu odpadov a ohlasovať 
vybrané údaje z nej orgánu štátnej správy. Pre účely vedenia evidencie obcou je potrebné, aby údaje  
o množstvách komunálnych odpadov, s ktorými nakladá zberová spoločnosť na území danej obce, boli 
pravidelne na mesačnej báze zasielané obci. Obec je povinná evidovať svoje odpady ako pôvodca (P)  
a držiteľ (M) zápisom na predpísaných tlačivách (Evidenčný list odpadu), min. 1x za mesiac.

 Okrem poskytnutia údajov pre účely pravidelnej evidencie zberové spoločnosti ohlasujú obci údaje  
o množstve a druhu vyzbieraného odpadu 1x ročne v termíne do 31. 01., za predchádzajúci kalendárny 
rok, podľa Prílohy č. 11 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti  
v znení n. p., na tlačive Oznámenie o zbere a výkupe odpadu.

 Zberové spoločnosti poskytujú údaje o množstvách oddelene vyzbieraných zložiek KO v rámci TZ zmluvnej 
OZV a obci, najmenej 1x mesačne, v súlade s podmienkami zmluvy (§ 59 ods. 4 zákona o odpadoch).

 Aj výkupne ohlasujú údaje o množstve a zbere vykúpených odpadov obciam podľa miesta, odkiaľ vykúpený 
KO pochádza (trvalý pobyt fyzických osôb), 1x ročne v termíne do 31. 01., za predchádzajúci kalendárny rok, 
podľa Prílohy č. 11 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. na tlačive Oznámenie o zbere a výkupe odpadu.

 Výkupne disponujú údajmi o množstvách a druhoch vykúpených odpadov a ohlasujú ich tej OZV, ktorá je  
v zmluvnom vzťahu s obcou, kde má výkupca zriadenú výkupňu a realizuje daný výkup. Údaje sa ohlasujú 
na štvrťročnej báze v súlade s povinnosťami podľa § 16 ods. 4 zákona o odpadoch. Výkupca je povinný min. 
v ústnej forme požadovať od fyzickej osoby, ktorá doniesla odpad do výkupu, údaj o jej trvalom pobyte 
(resp. údaj o mieste, odkiaľ odpad pochádza). Výkupca je povinný viesť evidenciu min. na mesačnej báze. 

Zmluva medzi OZV pre obaly a obcou, ak si vykonáva sama triedený zber odpadov z obalov a odpadov  
z neobalových výrobkov v obci, sa uzatvára v rozsahu výšky nákladov dohodnutých v zmluve medzi obcou  
a OZV, pri dodržaní bežných obchodných zvyklostí, a obsahuje najmä:

a) dohodu o špecifikácii nákladov na triedený zber v rozlíšení nákladov na jednotlivé odpadové materiály, ich 
výške, podmienkach úhrad a spôsob fakturácie, pričom sadzby pre určenie nákladov sú uvedené v § 18a  
a Príloha 12a a 12b vyhlášky č. 373/2015 Z. z. v znení n. p. (účinnosť od 12. 12. 2020),

b) spôsob verifikovania množstva oddelene vyzbieraných zložiek komunálneho odpadu a vykonaných činností 
v rámci triedeného zberu,

c) spôsob a formu preukazovania materiálového toku odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov.

   Ako prvá sa obvykle uzatvára zmluva medzi OZV a obcou. Zmluva medzi OZV a tým, kto vykonáva triedený 
zber v obci (teda aj obec sama), kopíruje špecifikáciu nákladov na triedený zber zo zmluvy s obcou. 
Podmienky, čo musí obsahovať zmluva medzi OZV pre obaly a  obcou, sú uvedené v časti príručky „Zmluvné 
vzťahy“ a v úvode tejto prílohy. 

  Materiálový tok povinne zbieraných odpadov (papier, plasty, sklo, kovové obaly, kompozitné obaly na báze 
lepenky) sa preukazuje dokladmi, ktoré musia obsahovať najmä: 

• názov, množstvo a kat. č. odpadov,

• miesto pôvodu odpadov z obalov a neobalových výrobkov – v prípade komunálnych odpadoch je tým 
miestom vždy územie obce,

• názov a sídlo prvého zariadenia na zhodnocovanie alebo recykláciu odpadov činnosťami R1 až R11 na 
území SR alebo iného štátu s rovnocennou činnosťou, ako je R1 až R11,

• názov, číslo, charakteristiku a čas platnosti oprávnenia, na základe ktorého sa zhodnocovanie alebo 
recyklácia uskutočňuje; názov a adresu orgánu, ktorý oprávnenie vydal,

• časové obdobie, na ktoré sa doklad vzťahuje.
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PRÍLOHA

č. 2

EVIDENCIA, OHLASOVANIE ÚDAJOV  
a OZNAMOVANIE ŠKOLSKÝCH ZBEROV 

EVIDENČNÝ LIST ODPADU

 Obec ako držiteľ KO a DSO je povinná viesť evidenciu podľa Prílohy č. 1 vyhlášky č. 366/2015 
Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení n. p. (ďalej len „evidenčná vyhláška“) 
formou tlačiva „Evidenčný list odpadu“, ktorý vedie zvlášť pre každý druh odpadu, ktorý obci vznikne a má 
zo zákona za nakladanie s ním zodpovednosť.

 Obec vedie evidenciu odpadov zvlášť pre každý druh odpadu, priebežne ako odpad vzniká, min. so zápisom 
raz za mesiac, a to pre kategóriu ostatných aj nebezpečných odpadov, bez obmedzenia ich množstva.

 Obec Evidenčné listy odpadov nikde nezasiela, slúžia pre internú evidenciu a na ohlasovanie vybraných 
údajov, avšak pre účely kontroly je obec povinná ich archivovať po dobu 5 rokov.

 Do Evidenčného listu odpadu do kolónky č. 5 – „IČO, obchodné meno predchádzajúceho/nasledujúceho 
držiteľa odpadu“, sa ZAPISUJE zmluvná zberová spoločnosť, s ktorou má obec zmluvu podľa § 81 ods. 13 
zákona o odpadoch, nie zmluvná OZV. OZV financuje TZ, ale fyzicky ho nevykonáva. 

Evidenčný list odpadu

OHLÁSENIE O VZNIKU ODPADU A NAKLADANÍ S NÍM

 Obec ako držiteľ KO a DSO je povinná ohlasovať vybrané údaje z Evidenčných listov odpadov na tlačive 
podľa Prílohy č. 2 evidenčnej vyhlášky.  

 Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za činnosť „M“ – držiteľ odpadu, sa podáva do 28. 02. 
nasledujúceho kalendárneho roka za predchádzajúci rok na Okresný úrad, odbor starostlivosti o ŽP. 

 Doba archivácie je 5 rokov.

VZOR                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                       

EVIDEN NÝ LIST ODPADU

Kód innosti  

 

Kód odpadu  

Názov odpadu 
 

Kategória 
odpadu 
 
Y-kód 
 
 

Dátum 
Odpad umiestnený Hmotnos  odpadu (t) 

Kód nakladania I O, obchodné meno predchádzajúceho/ 
a odpadu 

Poznámka Skratka 

sklad nádoba vznik/ príjem nakladanie 

1 2 3 4 5 6 7 
         

         

         

         

         

         

Zodpovedná osoba: 

 
ORGANIZÁCIA/OBEC                                                                                              PREVÁDZKARE /ZÁVOD 

    I O          

Obchodné meno/Názov obce 

Adresa 

Ulica: 

Obec:                                                      PS : 

Tel.:                                                        Fax: 

E-mail:                                                   URL: 

 

Adresa 

Ulica: 

Obec:                                       PS : 

Tel.:                                         Fax: 

E-mail:                                    URL: 
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Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním

ROČNÝ VÝKAZ O KOMUNÁLNOM ODPADE Z OBCE 

 Obce zároveň ohlasujú vybrané údaje aj na Štatistický úrad SR, a to na formulári ŽP 6-01. Od 01. 01. 2016 sa 
podáva len elektronicky cez prístupové meno a heslo.

NAHLASOVANIE ÚDAJOV O PRODUKCII ZMESOVÉHO ODPADU A KOMUNÁLNYCH ODPADOV Z OBALOV 
A KOMUNÁLNYCH ODPADOV Z NEOBALOVÝCH VÝROBKOV

 Obce sú povinné nahlásiť MŽP SR a zmluvnej OZV pre obaly údaje o produkcii zmesového odpadu  
a komunálnych odpadov z obalov a komunálnych odpadov z neobalových výrobkov oddelene vyzbieraných 
v obci za predchádzajúci kalendárny rok do 28. februára.

 Nové znenie § 81 ods. 25 zákona o odpadoch je účinné od 01. 01. 2021.

 Forma tlačiva nie je určená evidenčnou vyhláškou.

 Pre účely plnenia tejto povinnosti sa obvykle používa kópia Ročného výkazu o komunálnom odpade z obce 
alebo Ohlásenie o vzniku a nakladaní s odpadmi.

 

OZNAMOVANIE ŠKOLSKÝCH ZBEROV

 Školy a školské zariadenia sú povinné najneskôr do konca mesiaca nasledujúceho po ukončení štvrťroka 
oznamovať vybrané údaje o druhu, množstve vyzbieraného odpadu zo školských zberov a informácie  
o nasledujúcom držiteľovi – obci a príslušnej OZV pre obaly, ktorá má uzatvorenú zmluvu s obcou, v ktorej 
sa tento zber vykonáva (nový § 16a ods. 1 zmeny zákona o odpadoch).

 Forma tlačiva nie je určená evidenčnou vyhláškou.

 Ak je zriaďovateľom školy a školských zariadení obec, požadované údaje ohlasuje zmluvnej OZV pre obaly 
táto obec. 
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 Do Oznámenia o školskom zbere odpadov sa evidujú iba zbery odpadov vyhlásené školou a realizované 
na školách, samotnou školou, ale aj niekým iným, napr. Združením rodičov a priateľov školy, Radou školy  
a podobne. Do tejto evidencie sa nezahŕňajú údaje o triedenom zbere komunálnych odpadov, ktoré sú  
v harmonograme pravidelného zberu triedených zložiek (farebné zberné nádoby). 

 Do školských zberov organizovaných a vyhlásených na školách patrí zber:

• papiera,

• plastových vrchnákov od nápojových obalov, 

• hliníkových viečok, 

• nápojových plechoviek, 

• nápojových kartónov a pod.

 V prípade, že škola má nulové množstvá odpadov zo školských zberov, oznámenie zasielať príslušnej OZV 
pre obaly nie je potrebné.

 Bližšie podmienky týkajúce sa školských zberov môžu školy nájsť vo Všeobecne záväzných nariadeniach  
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce (ďalej len „nariadenie“), 
ktoré podľa § 16a ods. 4 zákona o odpadoch môžu obce a mestá v predmetnom nariadení upraviť.

 OZV NATUR-PACK pre svoje zmluvné obce a ich školy a školské zariadenia pripravila interné tlačivo.

Interné tlačivo oznámenia o školskom zbere odpadov
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VYBRANÉ VŠEOBECNÉ POVINNOSTI OBCE 
AKO DRŽITEĽA 

Obec vo vzťahu k triedeným zložkám je povinná*:

a) správne zaradiť odpad alebo zabezpečiť správnosť zaradenia odpadu podľa Katalógu odpadov. 

 Obec ako držiteľ zaraďuje odpady pod skupinu 20 – Komunálne odpady, okrem opotrebovaných pneumatík  
a starých vozidiel, ktoré sú zaradené v skupine 16.

b) zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením 
alebo iným nežiaducim únikom. 

 Ide o jednu zo základných povinností vytriediť odpady podľa druhov a poddruhov pod konkrétne kat. č.,  
a následne zabezpečiť vhodné nakladanie. 

c) zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, a to jeho:

1.  prípravou na opätovné použitie v rámci svojej činnosti; odpad takto nevyužitý ponúknuť na prípravu na 
opätovné použitie inému,

2.  recykláciou v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho prípravu na opätovné 
použitie; odpad takto nevyužitý ponúknuť na recykláciu inému,

3. zhodnotením v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu; odpad 
takto nevyužitý ponúknuť na zhodnotenie inému,

4.  zneškodnením, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu alebo iné zhodnotenie. 

e) odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, ak nezabezpečuje 
ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sama.

f) viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi. 

g) ohlasovať údaje z evidencie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva a uchovávať 
ohlásené údaje. 

 Obec ako držiteľ odpadu je povinná ohlasovať vybrané údaje z evidencie, a to formou Ohlásenia o vzniku 
odpadu a nakladaní s ním a formou štatistického výkazu ŽP 6 – 01 Ročný výkaz o komunálnych odpadoch 
a drobných stavebných odpadoch. Ohlásenie sa podáva na príslušný Okresný úrad – Odbor starostlivosti o 
ŽP, štatistický výkaz len elektronicky na Štatistický úrad, obe v termíne do 28. 02.

PRÍLOHA

č. 3

Oprávnená osoba pre oblasť nakladania s odpadmi je vymedzená zákonom č. 455/1991 Zb.  
o živnostenskom podnikaní v znení n. p. (živnostenský zákon), kde sú uvedené dva druhy živností: 

a)  voľná živnosť – podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom; 

b) viazaná živnosť – podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom, pričom pre získanie  
     viazanej živnosti sa vyžaduje odborná spôsobilosť zodpovednej osoby (vzdelanie a prax). 

Oprávnenosť podľa zákona o odpadoch neznamená, že daný subjekt musí mať vždy udelený súhlas 
(§ 97 ods. 1 písm. c) alebo d) zákona o odpadoch). Môže mať vydanú registráciu (§ 98 ods. 1 a ods. 4 
zákona o odpadoch), napr. na zber odpadov bez prevádzkovania zariadenia na zber (tzv. mobilný zber) 
a na prepravu odpadov. 

Obec ako držiteľ komunálnych odpadov je povinná viesť Evidenčný list odpadu pre každý druh odpadu 
zvlášť. Forma tlačiva je určená v Prílohe č. 1 a v § 2 vyhlášky MŽP č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti 
a ohlasovacej povinnosti, v znení n. p.
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h) skladovať odpad najdlhšie jeden rok alebo zhromažďovať odpad najdlhšie jeden rok pred jeho zneškodnením 
alebo najdlhšie tri roky pred jeho zhodnotením; na dlhšie zhromažďovanie môže dať súhlas orgán štátnej 
správy odpadového hospodárstva len pôvodcovi odpadu.  

 Na danú činnosť sa držiteľovi udeľuje súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. t) zákona o odpadoch.

i) umožniť orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve prístup na pozemky, do stavieb, priestorov 
a zariadení, na odoberanie vzoriek odpadov a na ich vyžiadanie predložiť dokumentáciu a poskytnúť 
pravdivé a úplné informácie súvisiace s odpadovým hospodárstvom. 

 Povinnosť sa vzťahuje na akékoľvek pozemky, stavby, zariadenia, priestory, kde sa nakladá s odpadom.

j) vykonať opatrenia na nápravu uložené orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve. 

Obec je oprávnená*:

k) vyžiadať si od nasledujúceho držiteľa odpadu predloženie dokladov s úplnými a pravdivými informáciami 
preukazujúce spôsob nakladania s odpadom. Nasledujúci držiteľ je povinný ich predložiť najneskôr do 30 
dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti. Na základe žiadosti je nasledujúci držiteľ povinný poskytnúť aj 
kópie dokladov. 

 Toto ustanovenie dáva možnosť obci overiť si, vrátane kópií dokladov, ako sa ďalej napr. s odpadom z TZ reálne 
nakladalo. 

* len vybrané časti z § 14 ods. 1 zákona o odpadoch, ktoré sa týkajú TZ    

Úlohy a povinnosti obce:

 na území vojenského obvodu úlohy a povinnosti obce podľa tohto zákona o odpadoch plní Ministerstvo 
obrany Slovenskej republiky.



YouTube kanál NATUR-PACK  

získal prestížne ocenenie  

VIA BONA SLOVAKIA 2020

NATUR-PACK získal v septembri 2021 prestížne ocenenie Via Bona Slovakia 2020 v kategórii Spoločensky 
inovatívna firma so svojím projektom YouTube portál NATUR-PACK. Jeho dôležitou súčasťou sú vzdeláva-
cie reportáže určené pre samosprávy, školy a širokú verejnosť. 

YouTube kanál NATUR-PACK verejnosti je prvý a v súčasnosti jediný YouTube kanál na Slovensku, komplexne sa 
zaoberajúci témami súvisiacimi s odpadmi. Od mája 2019 na ňom na týždennej báze zverejňujeme reportáže 
na témy zero waste, triedenie a recyklácia odpadov a tiež ekovýchova.

Našim partnerským samosprávam odporúčame stať sa odberateľom nášho YouTube kanála a zdieľať reportáže 
a vzdelávacie videá z YouTube kanála NATUR-PACK verejnosti na svojich webových stránkach a sociálnych 
sieťach.

Partnerské samosprávy môžu zdieľaním našich reportáží výrazným spôsobom napomôcť k zvýšeniu 
povedomia občanov o predchádzaní vzniku odpadov, správnom triedení, ako aj o témach súvisiacich s ich 
recykláciou. Triedením a recykláciou odpadov všetci spoločne prispievame k ochrane životného prostredia.

YouTube kanál NATUR-PACK verejnosti nájdete na tomto odkaze:  
https://www.youtube.com/c/NATURPACKverejnosti/videos

Možnosti zdieľania youtubových videí si môžete pozrieť v tomto tutoriáli: 
https://youtu.be/jY6rdAzNNM8

Príklady reportáží, ktoré zaujali verejnosť:

Stláčanie obalov: https://youtu.be/aivFlF0sN9c

Recyklácia papiera: https://youtu.be/VzHPjv2sx10

Obaly od vajíčok: https://youtu.be/pht-6iDKQCU

Recyklácia skla: https://youtu.be/6iqWrkNk7ZM

Analýza triedenia odpadov: https://youtu.be/OSJnbTiAMeU



Prečo sa stať naším partnerom?

N
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Najväčší trhový podiel
    staráme sa o najväčší počet klientov (výrobcov) spomedzi všetkých OZV,  
    dôveruje nám ich už viac ako 7 800   
    veľký počet klientov je predpokladom našej finančnej stability

Unikátne partnerské vzdelávacie projekty
    sme partnermi unikátnych ekovýchovných projektov (vzdelávací portál a tabletová hra Garbage Gobblers, 
iniciatíva Miesta preč, unikátne ekoknižky Branislava Jobusa Zberný dvor (2019) a Odpadkový fantóm 
(2021), unikátny projekt Chytrý Macko a COOP Jednota – Jednotne ekologicky a pod.)

Profesionálny tím
    sme líder na trhu s 15-ročnými skúsenosťami

    sme pravidelnými a aktívnymi účastníkmi mnohých odborných podujatí  

    vytvorili sme jedinečný YouTube portál na Slovensku so vzdelávacím obsahom pre samosprávy, verejnosť a klientov

Triedenie odpadov zabezpečujeme vo všetkých typoch samospráv
    v súčasnosti sme OZV pre viac ako 1 000 samospráv

    vieme sa postarať o všetky typy obcí, od tých najmenších až po najväčšie mestá (triedenie odpadov  
    zabezpečujeme aj v štyroch najväčších mestách na Slovensku: Bratislava, Košice, Prešov a Žilina)

Regionálny prístup
    ako jediná OZV máme regionálne pokrytie – vďaka centrále v Bratislave a pobočkám v Hlohovci, Banskej  
    Bystrici, Trenčíne, Žiline, Prešove, Košiciach a v Rožňave sme schopní efektívne komunikovať  
    s partnerskými samosprávami, zberovými spoločnosťami i klientmi a priebežne riešiť ich problémy

Aktívny postoj k problematike
    sme aktívni na poli európskej obalovej a odpadovej legislatívy

    spolupodieľame sa na pripomienkovaní príslušnej legislatívy

Kvalita služieb a odborná spolupráca
    garantujeme osobný prístup pre každú našu partnerskú samosprávu, zberovú spoločnosť i klienta

    vďaka našim špecialistom, ako aj našim odborným aktivitám sme uznávanou odbornou autoritou 
    v oblasti odpadového hospodárstva 

Aktuálne informácie
    nájdete ich na našich webových stránkach www.naturpack.sk a www.triedenieodpadu.sk, 
    ako aj na sociálnych sieťach:     

    v našich newsletteroch pre samosprávy, zberové spoločnosti a klientov

Certifikáty kvality a environmentu
    sme držiteľmi certifikátov ISO 9001 a ISO 14001

    ocenenia Zlatý mravec, European Business Awards, Národná  
    podnikateľská cena za životné prostredie a cena Via Bona Slovakia 2020

Aktualizácia k 1. 1. 2021


