
 

UPOZORNENIE! 
 
 

 

1. V zmysle prechodného ustanovenia § 135 ods. 33 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“) Ministerstvo životného 

prostredia SR upozorňuje, že pre výpočet zberového podielu a trhového podielu na rok 2016 sa 

po prvý raz vychádza z údajov za rok 2014. Výrobca vyhradeného výrobku je v zmysle § 27 

ods. 4 písmeno j) zákona o odpadoch povinný vypočítať si svoj zberový podiel a trhový podiel 

na rok 2016 na základe údajov zverejnených Ministerstvom životného prostredia SR za rok 

2014 nezávisle od množstva vyhradených výrobkov uvedených na trh v roku 2016 a množstva 

odpadov z týchto výrobkov vyzbieraných v roku 2016. 
 
Uvedený postup sa neuplatní na výpočet cieľov a záväzných limitov odpadového hospodárstva 

v zmysle § 27 ods. 4 písm. e) a prílohy č. 3 zákona o odpadoch, kde sa postupuje podľa 

špecifických požiadaviek ustanovených pre jednotlivé vyhradené prúdy odpadov. 
 
 
 
2. Výrobcovia vyhradených výrobkov, ktorí mali zámer plniť vyhradené povinnosti kolektívne, 
mali v zmysle § 135 ods. 10 zákona o odpadoch do 30. júna 2016 splniť povinnosť podľa § 30 
ods. 3 zákona o odpadoch, teda mať k uvedenému dátumu uzavretú zmluvu o plnení 
vyhradených povinností s organizáciou zodpovednosti výrobcov, resp. treťou osobou.  
Ak sa preukáže, že údaje z potvrdenia podľa § 30 ods. 3 zákona o odpadoch nie sú pravdivé, 
považuje sa to za nesplnenie povinnosti podľa uvedeného ustanovenia. 

 

3. Vzhľadom na plnenie vyhradených povinností výrobcu podľa § 28 ods. 4 písm. e) a g) zákona 

o odpadoch, pri ktorej sa zodpovednosť za ich plnenie neprenáša na organizáciu zodpovednosti 

výrobcov/tretiu osobu (§ 27 ods. 11), je v záujme výrobcu zotrvať v zmluvnom vzťahu s jednou 

organizáciou zodpovednosti výrobcov/treťou osobou v rámci jedného kalendárneho roka aj 

vzhľadom na § 28 ods. 4 zákona o odpadoch. 



 
Prehľad  OZV  podľa  zberových kapacít  v obciach  pre  odpady  z obalov  a neobalových 

výrobkov    
    

 OBALY NEOBALOVÉ  

 Ročná kapacita VÝROBKY  

 triedeného odpadu Ročná kapacita  

 v zmluvných triedeného odpadu v  

 obciach
*
 zmluvných obciach

**
  

OZV [t] [t]  

ENVI-PAK, a.s. 52944 27654  

NATUR-PACK,a.s 37835 19762  

Recyklogroup, a.s. 2553 1333  

NOWAS, s.r.o. 1214 634  

RECobal, s.r.o. 811 423  

Reccollection System, s.r.o. 746 390  

SEWA, a.s. 608 318  

SLOVMAS, a. s. 202 105  

ZEO Slovakia, s.r.o. 181 95  

ELEKOS 131 69  

E-cycling, s.r.o. 57 30  
 
*Priemerné množstvo vyzbieraných odpadov z obalov v prepočte kg/obyv. za rok 2014 (95882 
ton/5421349 obyv.)*1000  
**Priemerné množstvo vyzbieraných odpadov z neobalových výrobkov v prepočte kg/obyv. za rok 2014 (50091 
ton/5421349 obyv.)*1000  
Poznámka: V súčasnosti ministerstvo preveruje splnenie podmienok udelených autorizácií podľa § 28 ods. 7 
zákona o odpadoch. 
 


