
Novela zákona o odpadoch
Účinnosť väčšiny zmien je k 1. 11. 2021, ide napr. o pôvodcu odpadu v objektoch,
zneškodňovanie BRO z potravinárstva, nelegálne uložený odpad, zmluvné vzťahy, zverejňovanie
informácií o komunálnom odpade.
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1 Úvod

Zákonom č. 372/2021 Z. z. (ďalej aj len ako
„novela“) dochádza k početným zmenám v zákone
č. 79/2015 Z. z. o odpadoch (ďalej aj len ako
„zákon o odpadoch“).
V tomto príspevku si predstavíme len pre
samosprávu najrelevantnejšie z nich.
Účinnosť väčšiny zmien je k 1. 11. 2021 s
výnimkou niektorých zmien, kde nastane účinnosť
neskôr, a kde na to upozorňujeme priamo pri
popise takejto zmeny.

2 Najvýznamnejšie zmeny v zákone o odpadoch

2.1 Pôvodca odpadu v objektoch, administratívnych alebo obchodných centrách

Pôvodcom odpadu sa stane okrem doterajších dvoch kategórií aj každý prenajímateľ objektu, správca
administratívneho alebo obchodného centra, ktorý plní prenesenú poplatkovú povinnosť za poplatníka a
zároveň zabezpečuje zhromažďovanie vytriedených zložiek komunálnych odpadov z iných zdrojov
svojich nájomcov na základe zmluvy [čl. I bod 1 novely, § 4 ods. 1 písm. c) zákona o odpadoch]. Týka
sa to prípadov, kedy majú napríklad nájomcovia priestorov v rôznych centrách s prenajímateľom
zmluvne dohodnuté zabezpečovanie zhromažďovania vytriedených zložiek komunálnych odpadov.

2.2 Zneškodňovanie BRO z potravinárstva

Dopĺňa sa nový zákaz zneškodňovať skládkovaním biologicky rozložiteľný odpad z veľkoobchodu,
maloobchodu a distribúcie [čl. I bod 4 novely, § 13 písm. e) bod 7 zákona o odpadoch], teda v praxi
najmä z potravinárstva.
Táto zmena nadobudne účinnosť 1. 1. 2023.

2.3 Nelegálne uložený odpad

V prípade zistenia nezákonného uloženia odpadu sa k vykonaniu miestnej ohliadky prizve aj zástupca
iného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, ak je to odôvodnené. Zároveň v prípade, ak z
oznámenia o nezákonnom umiestnení odpadu vyplýva, že ide o nezákonné umiestnenie odpadu v
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chránenom území, je povinnosť oznámiť to príslušnej štátnej organizácii ochrany prírody a krajiny (čl. I
bod 6 novely, § 15 ods. 4 až 6 zákona o odpadoch).
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Súvisiace interné firemné predpisy

Smernica pre riadenie odpadového hospodárstva – vzor
Všeobecne záväzné nariadenie obce/mesta o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady 2022 (množstevný zber)

Súvisiace videoškolenia

Povinnosti firiem v odpadovom hospodárstve – aktuálne v roku 2021
Povinnosti obcí v odpadovom hospodárstve – aktuálne v roku 2021

Súvisiace príklady z praxe

Miestny poplatok za komunálne odpady

Súvisiace odborné články

Zrušenie povinnosti vybaviť zberné vozidlá na odpad vážiacim zariadením
Zmeny v zákone o odpadoch platné od 1.11.2021
Vplyv novely zákona o odpadoch na povinné dokumenty obce
Zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu
Školský zber (novela zákona o odpadoch od 1. 1. 2021)
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