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• účinnosť od 01.01.2016 

 

•  Zavádza RZV pre: 

o Obaly 

o Neobalové komodity 

o Elektrozariadenia 

o Batérie a akumulátory 

o Pneumatiky 

o Vozidlá  

 

•  Povinné subjekty  

(ten, kto uvádza výrobok na trh 

po prvý krát): 

 

o dovozca 

o výrobca 

 

    = VÝROBCA 

  VYHRADENÉHO 

     VÝROBKU 

    RZV - súhrn povinností výrobcu vyhradeného 

výrobku, vzťahujúcich sa na výrobok počas 

všetkých fáz jeho životného cyklu, ktorých 

cieľom je predchádzanie vzniku odpadu z 

vyhradeného výrobku („vyhradený prúd 

odpadu“) a posilnenie opätovného použitia, 

recyklácie alebo iného zhodnotenia tohto 

prúdu odpadu.  

 

 Obsah rozšírenej zodpovednosti výrobcu 

tvoria ustanovené požiadavky na 

zabezpečenie materiálového zloženia alebo 

konštrukcie vyhradeného výrobku, 

informovanosti o jeho zložení a o nakladaní 

s vyhradeným prúdom odpadu, na 

zabezpečenie nakladania s vyhradeným 

prúdom odpadu a na zabezpečenie 

finančného krytia uvedených činností. 



VYHRADENÝ VÝROBOK (VV) 
VÝROBCA VYHRADENÉHO 

VÝROBKU (VVV) 
VYHRADENÝ PRÚD 

ODPADU (VPO) 

 výrobok patriaci do skupiny výrobkov 

upravenej v 2. (EEZ) až 3. (BaA) 

oddiele tejto časti zákona, na ktoré sa 

vzťahuje RZV (2-7 ODDIELE)    

odpad z vyhradeného 

výrobku 

2.oddiel EEZ každá kat.EEZ výrobca EEZ  (§ 32) každá kategória EEZ 

3.oddiel BaA každý typ BaA výrobca BaA  (§ 42) každý typ BaA 

4.oddiel obaly obaly ako celok výrobca obalov  (§ 52) obaly ako celok 

5.oddiel vozidlá 
vozidlá ako 

celok výrobca vozidiel  (§ 60) vozidlá ako celok 

6.oddiel pneu pneu ako celok výrobca pneumatík  (§ 69) pneu ako celok 

7.oddiel neobaly 
neobaly ako 

celok 
výrobca neobalového 

výrobku  (§ 73) neobaly ako celok 



REGISTRÁCIA 
 

 

• výrobca, ktorý nie je zapísaný v registri, nesmie uvádzať výrobok na trh SR 

• požiadať o zápis do registra pred uvedením výrobku na trh SR + info o plnení 

(vl.potreba/ind./kolektívne) 

• výrobok pre vlastnú potrebu - okrem výrobcu obalov a neobalových výrobkov 

PLNENIE 
  

 kolektívne (OZV) – obaly, neobaly, EEZ, BaA, vozidla, pneu 

 individuálne – obaly, neobaly, EEZ, BaA, vozidla, pneu 

 tretia osoba - BaA 



•

•

 
 

 

•  sídlo/miesto podnikania mimo SR - splnomocnený zástupca 

so sídlom/miestom podnikania na SR 



ČO SA ZMENILO V OBALOCH 

 

 
 

• zrušila sa spodná hranica 200 kg obalov/rok !! 

 

• zrušená výnimka pre obaly naplnené/znečistené NO (evidencia aj limity) !! 

 

• zmeny v evidencii opakovane použiteľných obalov (drevené palety) !! 

 

• zrušil sa program prevencie (z obalového zákona) !! 

 

• 

 

PLNENIE vyhradených povinností pre obaly (§ 27 ods.4)  

 

• individuálne (potrebná autorizácia) – len v prípade, že odpady z 

obalov nebudú súčasťou komunálneho odpadu 

• kolektívne (prostredníctvom Organizácie zodpovednosti výrobcov - OZV) 

ak výrobca nepreukáže, že ním uvedené obaly nebudú po spotrebe súčasťou 

komunálneho odpadu, považujú sa tieto obaly za KO            kolektívne plnenie 

 



Výrobca obalov (pôvodne 

povinná osoba) 



• Registrácia v Registri výrobcov vyhradeného výrobku + ohlasovanie zmien 

• Vedenie evidencie o obaloch podľa obalových materiáloch a o nakladaní s 

odpadmi z obalov  

• Zasielanie ročného hlásenia o obaloch a o nakladaní s odpadmi z obalov na 

MŽP SR 

• Predpokladaná archivácia hlásení 5 rokov (bude upravené vo vyhláške) 

 

 

v prípade dovozu výrobkov (za obaly použité na zabalenie výrobku) 

od 01.01.2016 do 30.06.2016 AJ RECYKLAČNÝ FOND 

(hlásenie na okresné úrady sa zasiela aj po tomto dátume) 



 

ustanoviť splnomocneného zástupcu (ak nemá sídlo/miesto podnikania v SR) 

prihliadať na najlepšie dostupné technológie a postupy šetriace ŽP + obmedzovať 

vznik odpadu 

zabezpečiť materiálové zloženie obalov, ich konštrukciu 

poskytovať pravdivé a úplné údaje a informácie OZV + doklady 

bezodkladne OZV oznámiť každú zmenu údajov 

uhradiť OZV skutočné náklady  

dobrovoľné označovanie o materiálovom zložení obalov (v súlade s predpismi) a 

údajom o spôsobe nakladania s ním 

označovanie „zálohovaný obal“ ak zálohovaný obal na nápoje (okrem tých, kde 

je záloh 0 €) 

povinnosti výrobcu obalov pri zálohovaní obalov (§ 55) 

povinnosť podávať hlásenie o množstvách ťažkých kovov v obaloch zo skla (ak 

používa sklenené obaly vyrobené mimo SR) 



 

registrácia v Registri výrobcov obalov a oznamovanie zmien registrovaných údajov 

informačná povinnosť vo vzťahu ku konečným používateľom obalov, k 

spotrebiteľom, verejnosti a spracovateľovi odpadov z obalov 

vedenie a uchovávanie evidencie a ohlasovanie ministerstvu  

plnenie cieľov a limitov OH v oblasti nakladania s odpadmi obalov 

zabezpečiť nakladanie s odpadmi z obalov 

vypočítať si svoj zberový podiel a trhový podiel 

zabezpečiť odobratie celého množstva oddelene vyzbieranej zložky komunálneho 

odpadu patriacej do vyhradeného prúdu odpadu z obce 

zabezpečiť zber, prepravu, zhodnocovanie a recykláciu odpadov z obalov, v plnom 

rozsahu, najmenej vo výške miery zhodnocovania a recyklácie 

zabezpečiť zber, prepravu, zhodnocovanie a recykláciu odpadov z obalov, ktoré 

sú súčasťou oddelene zbieraných zložiek komunálnych odpadov, v plnom rozsahu, 

najmenej vo výške zberového podielu 

znášať všetky finančné náklady 



•

• zrušila sa spodná hranica 200 kg obalov/rok !! 

 

• zrušená výnimka pre obaly naplnené/znečistené NO (evidencia aj limity) !! 

 

• zmeny v evidencii opakovane použiteľných obalov (drevené palety) !! 

 

• zrušil sa program prevencie !! 

 

• ruší sa Recyklačný fond (od 3Q2016 sa nezasielajú hlásenia na RF, len na OkÚ) 

 

•

•

•



NEOBALOVÉ VÝROBKY 
 

- výrobok, ktorý nie je obalom alebo nie je určený na balenie 

a patrí do niektorej z nasledujúcich skupín výrobkov a odpad, z ktorého bude tvoriť 

súčasť komunálneho odpadu, 
 

a) výrobky z PET (okrem surovín, predliskov a vlákien určených na priemyselné 

použitie) a z PE, PP, PS, PVC a PA (okrem surovín, vlákien a výrobkov určených na 

priemyselné použitie), 
 

b) papier a lepenka, dovezené výrobky z papiera a lepenky vrátene 

polygrafických výrobkov okrem 

 1. hygienického a sanitárneho papiera, 

 2. výrobkov z papiera používaných na hygienické a sanitárne účely, 

 3. cigaretového papiera, 

 4. karbónového kopírovacieho papiera, 

 5. filtračného papiera, 

 6. papiera a lepenky na výrobu dechtovaného alebo asfaltovaného papiera, 

 7. cenín, 
 

c) sklo vrátane tabuľového obločného skla, 
 

d) VKM vyrobené na báze lepenky                   

                   *podrobný zoznam vo vyhláške 



Výrobca neobalových výrobkov - ten, kto uvádza na trh neobalový výrobok 

výrobca = dovozca 

 

•

• vzťahuje sa na neobalové výrobky, ktoré budú tvoriť súčasť KO 

 

• ak výrobca nepreukáže, že ním uvedené neobalové výrobky nebudú po spotrebe 

súčasťou komunálneho odpadu, považujú sa tieto neobaly za súčasť KO 

 

• len kolektívne plnenie - zmluva s OZV na obaly 
 

 

REGISTRÁCIA do registra výrobcov neobalových výrobkov do 

31.01.2016 !!! 

 

 

POVINNOSTI výrobcu neobalových výrobkov obdobné ako pri obaloch 

(registrácia, evidencia, informačná pov,. ciele a limity, Recyklačný fond, ...)



Komodity spoplatnené v RF 

do 30.06.2016 
 

• sklo (výrobky aj obaly) 

• plasty (výrobky aj obaly) – PET, 

PE, PP, PS, PVC 

• papier a lepenka (výrobky aj 

obaly)  

• VKM (výrobky aj obaly) – na báze 

lepenky 

 

Neobalové výrobky 

od 01.07.2016 
 

• sklo (výrobky) 

• plasty (výrobky) – PET, PE, PP, PS, 

PVC, PA 

• papier a lepenka (výrobky) 

 

• VKM (výrobky) – na báze lepenky 

•    kovové obaly 

•    elektrozariadenia 

•    batérie a akumulátory 

•    pneumatiky 

•    vozidlá  

     minerálne mazacie, syntetické 

     mazacie a priemyselné oleje 

RZV 

RZV 



•

• budú tvoriť súčasť KO 
 

• len kolektívne plnenie - zmluva s OZV na obaly 

 
 

• REGISTRÁCIA do registra výrobcov neobalových výrobkov do 

31.01.2016 !!! 
 

 

• do 30.06.2016 plnenie RF /resp.100 % zhodnotenie 

• od 01.07.2016 plnenie prostredníctvom OZV pre obaly 



ELEKTROZARIADENIA 

 
• výrobca EEZ – vyrába alebo dováža EEZ na územie SR, vrátane zásielkového 

obchodu a internetového predaja, aj zahraničný aj diaľkový výrobca 

• + fotovoltaické panely 

• 10 kategórií EEZ 

• aj priemyselné EEZ (upravené vo vyhláške) 

• recyklačný poplatok na EEZ z domácností 

• obdobné povinnosti + spätný odber 

 

 

BATÉRIE A AKUMULÁTORY 

 
• dovozca/výrobca 

• prenosné, automobilové, priemyselné BaA 

• obdobné povinnosti + spätný odber 

 

 

 + PNEUMATIKY 

 + VOZIDLÁ  



• OBALOV 

• NEOBALOVÝCH VÝROBKOV 

• ELEKTROZARIADENÍ 

• BATÉRIÍ A AKUMULÁTOROV 
 

 

 

http://www.naturpack.sk/seminare/ 



 

 

ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ 

 

office@naturpack.sk 


