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Dobrý deň, 

 

zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, ktorý je účinný od 01.01.2016, sa zmenil systém odpadového 

hospodárstva v Slovenskej republike oproti predchádzajúcim rokom. Asociácia podnikateľov 

v odpadovom hospodárstve (APOH) rešpektuje princípy uvedené v tejto legislatívnej norme (rozšírená 

zodpovednosť dovozcov a výrobcov prostredníctvom Organizácií zodpovednosti výrobcov - OZV) 

a nie je potrebné ich meniť. Zároveň však musíme uviesť, že viaceré ustanovenia nového zákona 

o odpadoch nie sú dostatočne účinné a je nevyhnutná ich novelizácia. Kritický postoj Asociácie 

podnikateľov v odpadovom hospodárstve nebol teda smerovaný voči zákonu ako celku, ale najmä k 

jeho problematickým ustanoveniam. Náš postoj vychádzal z relatívne dobrého poznania situácie 

v odpadovom hospodárstve SR a následne aj z aplikácie nového zákona v praxi. S odstupom času 

môžeme konštatovať,  že časté novelizácie zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch nám dávajú za pravdu.  

 

Z pohľadu členskej základne Asociácie podnikateľov v odpadovom hospodárstve je potrebné prioritne 

riešiť problematiku odpadu z opotrebovaných pneumatík, drobného stavebného odpadu, biologicky 

rozložiteľného odpadu z domácností (BRKO) a rozšírenú zodpovednosť výrobcov prostredníctvom – 

OZV. 

 

Poslednou novelou zákona č. 79/2015 o odpadoch z 23.03.2017 boli odstránené negatíva zákona vo 

vzťahu k odpadu z opotrebovaných pneumatík, no zostali nedoriešené ďalšie problematické časti 

zákona - ako nakladanie s drobným stavebným odpadom, BRKO a rozšírená zodpovednosť výrobcov. 

 

K zberu kuchynského BRKO doporučujeme začať konštruktívnu odbornú diskusiu, s ohľadom na 

komplikácie spojené so zavedením jeho zberu a predovšetkým následného spracovania daného typu 

odpadu.  

 

Plnenie si povinností financovania systému triedeného zberu komunálneho odpadu v obciach 

prostredníctvom OZV nie je optimálne. OZV nie sú schopné plniť si včas svoje záväzky - spoločnosti, 

ktoré vykonávajú zber vytriedených zložiek komunálneho odpadu často financujú/úverujú systém 

z vlastných prostriedkov; OZV nie sú ochotné rozširovať zberné miesta odpadov; vo výraznej miere 

absentuje osveta a vzdelávanie v obciach aj napriek tomu, že OZV vyplýva zo zákona, aby túto 

osvetu/vzdelávanie zabezpečovali.  

 

Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve víta pripravované zmeny zákona v rámci 

aplikačnej novely (sprehľadnenie systému odpadov; zníženie administratívnej záťaže pre malých 

podnikateľov; zavedenie sankcií pre OZV; zavedenie dozorného orgánu v organizáciách, kde bude 

zastúpený štát a samotní výrobcovia; atď.).  Relevantné stanovisko k predstavenej pripravovanej 

novele zákona č. 79/2015 o odpadoch zaujme až po dôkladnejšom  naštudovaní si finálnej verzie 

týchto zmien z dielne Ministerstva životného prostredia SR.  
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Veríme, že Ministerstvo životného prostredia SR, ako garant zákona, prizve Asociáciu podnikateľov 

v odpadovom hospodárstve k ďalšej diskusií k pripravovanej novele a spoločne zákon o odpadoch 

pretvoríme na normu, ktorá nebude klásť prekážky pri zbere a zhodnotení odpadov a bude 

zohľadňovať potreby všetkých zúčastnených strán.  

 

 

 

S pozdravom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


