Informácie k žiadosti o udelenie autorizácie na výkon činnosti organizácie
zodpovednosti výrobcov na výkon činnosti individuálneho plnenia
povinností – aktualizované znenie ku dňu 23.3.2016

I.

ZMLUVY

Žiadateľ o udelenie autorizácie na výkon činnosti organizácie zodpovednosti výrobcov podľa
§ 28 ods. 6 písm. c) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene doplnení niektorých zákonov
(ďalej len „zákon o odpadoch“) pri podaní žiadosti o udelenie autorizácie na činnosť
organizácie zodpovednosti výrobcov preukazuje splnenie podmienok uvedených v odseku § 28
ods. 5 písm. d) až i) vo vzťahu k podmienke podľa § 28 ods. 5 písm. f) preukázaním uzavretia
zmlúv o budúcej zmluve so zmluvnými partnermi. Podľa § 2 ods. 3 písm. d) vyhlášky
č.373/2015 Z.z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní
s vyhradenými prúdmi odpadov prílohou žiadosti o udelenie autorizácie na výkon činnosti
organizácie zodpovednosti výrobcov sú kópie podpísaných zmlúv o budúcich zmluvách podľa
§ 28 ods. 6 písm. c) zákona o odpadoch s obcami doručené na elektronickom nosiči dát; toto sa
nevzťahuje na organizáciu zodpovednosti výrobcov pre staré vozidlá a organizáciu
zodpovednosti výrobcov pre pneumatiky. V zmysle vyššie uvedeného je potrebné zmluvy
doložiť v elektronickej podobe (napr. vo formáte pdf), pričom upozorňujeme, že zmluvy musia
byť kompletné.
II.

VÝPOČET TRHOVÉHO PODIELU OBALOV A ZBEROVÉHO PODIELU
ODPADU Z OBALOV

V procese udeľovania autorizácie na činnosť OZV pre obaly sa pri posúdení splnenia
požiadavky vyplývajúcej z § 28 ods. 5 písm. f) zákona o odpadoch a § 2 ods. 2 vyhlášky č.
373/2015 Z. z. bude vychádzať z nasledovných princípov:
1) celkové množstvo uvedených obalov na trh Slovenskej republiky je 463 613 ton. Údaj
je zverejnený na nasledovnom odkaze: http://www.minzp.sk/files/oblasti/odpady-aobaly/tabulky/rok-2014-udaje-korekcia.pdf
2) počet obyvateľov Slovenskej republiky vychádza sa z údaja zverejneného Štatistickým
úradom Slovenskej republiky – stav obyvateľov Slovenskej republiky k 31. decembru
2014, t. j. 5 421 349 obyvateľov. Údaj o počte obyvateľov Slovenskej republiky je
zverejnený na nasledovnom odkaze:
http://slovak.statistics.sk/wps/wcm/connect/5db07c01-f456-4312-942f564973bdea4d/Republika_2014.pdf?MOD=AJPERES
3) priemerné množstvo vyzbieraných odpadov z obalov z komunálnych odpadov
v kg/obyvateľa za rok 2014 predstavuje 17,69 kg.1

1 Pomer celkového množstva vyzbieraných odpadov z obalov z komunálnych odpadov za rok 2014 k počtu obyvateľov SR
k 31.12.2014 [(95 882 / 5 421 349) * 1 000 = 17,69 kg ]

4) pri posudzovaní počtu obyvateľov v zazmluvnených obciach budú rozhodujúce údaje
o počte obyvateľov zverejnené Štatistickým úradom Slovenskej republiky na
nasledovnom odkaze:
http://slovak.statistics.sk/wps/wcm/connect/5e23ea37-8b0a-457d-b91d28bba69bbda4/Obce_2014.pdf?MOD=AJPERES
Z princípov uvedených v bodoch 1 až 4 sa bude vychádzať pri posudzovaní žiadostí
predložených v zmysle § 135 ods. 24 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov / o prvé udelenie autorizácie na činnosť organizácie zodpovednosti
výrobcov
Modelový príklad:
A. Výpočet trhového podielu:
Na trh SR bolo v roku 2014 uvedených 463 613 ton obalov. Výrobca obalov „ABC“ resp. klienti
„OZV ABC“ uviedli na trh Slovenskej republiky 10 000 ton obalov. Trhový podiel výrobcu
obalov „ABC“, resp. „OZV ABC“ je 2,16 %. Trhový podiel sa zaokrúhľuje na 2 desatinné
miesta.
Výpočet % :
Trhový podiel = (10 000 / 463 613) * 100 = 2,16%
B. Počet obyvateľov
Počet obyvateľov, ktoré musí organizácia zodpovednosti výrobcov pokryť v rámci zmluvného
zabezpečenia s obcami sa vypočíta ako podiel priemerného množstva vyzbieraných odpadov
z obalov z komunálnych odpadov v kg/obyvateľa k súčinu trhového podielu a množstvu obalov
vytriedených z KO v roku 2014 vynásobené číslom 1 000. Počet obyvateľov sa zaokrúhli na
najbližšie celé číslo.
Výpočet % :
Počet obyvateľov, ktoré musí organizácia zodpovednosti výrobcov pokryť = (2,16% *
95 882*1 000) / 17,69 = 117 101 obyvateľov
Výrobca „ABC“, resp. „OZV ABC“ potrebuje mať zazmluvnený taký počet obcí, ktorých
súhrnný počet obyvateľov predstavuje minimálne 117 101 obyvateľov.

III.

VÝPOČET TRHOVÉHO
VÝROBKOV

PODIELU

VÝROBCU

NEOBALOVÝCH

Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovil v rámci rozšírenej
zodpovednosti výrobcov aj povinnosti pre výrobcu neobalových výrobkov (§ 73 až 75). Jednou
zo základných povinností tohto výrobcu podľa § 74 ods. 1 písm. a) je zabezpečiť „zber,
prepravu, zhodnotenie, recykláciu a zneškodnenie odpadov z neobalových výrobkov, ktoré
uviedol na trh a sú súčasťou oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu v plnom
rozsahu, najmenej vo výške svojho zberového podielu“ . Pre rozsah plnenia tejto povinnosti je

preto výrobca neobalových výrobkov povinný si vypočítať svoj zberový podiel v súlade
s definíciou podľa § 73 ods. 7.
Pre určenie (výpočet) trhového podielu výrobcu neobalových výrobkov pre rok 2016 je vhodné
použiť analógiu výpočtu trhového podielu výrobcu obalov, ustanoveného v § 52 ods. 24, ktorý
sa pre rok 2016 vypočítava z údajov roku 2014, t.j. 486 368 ton. Údaj je zverejnený na
nasledovnom odkaze: http://www.minzp.sk/files/oblasti/odpady-a-obaly/tabulky/rok-2014udaje-korekcia.pdf.
Trhový podiel sa vypočíta ako podiel množstva neobalových výrobkov uvedených daným
výrobcom neobalových výrobkov na trh SR za rok 2014 a celkového množstva neobalových
výrobkov uvedených na trh SR za rok 2014 (t. j. 486 368 ton). Trhový podiel sa zaokrúhľuje
na 2 desatinné miesta.
Modelový príklad:
Výpočet trhového podielu:
Výrobca neobalových výrobkov „ABC“ resp. klienti „OZV ABC“ uviedli na trh Slovenskej
republiky 20 000 ton neobalových výrobkov. Trhový podiel výrobcu neobalových výrobkov
„ABC“, resp. „OZV ABC“ je teda 4,11 %.
Výpočet % :
Trhový podiel = (20 000 / 486 368) * 100 = 4,11%.
Trhový podiel vypočítavajú iba tí výrobcovia neobalových výrobkov, ktorí nevedia preukázať,
že ich neobalové výrobky nebudú po spotrebe súčasťou komunálneho odpadu.

IV.

URČENIE
TRHOVÉHO
VYHRADENÉHO VÝROBKU

PODIELU

NOVÉHO

VÝROBCU

Každý nový výrobca je podľa § 30 zákona o odpadoch povinný pred uvedením
vyhradeného výrobku na trh sa zaregistrovať v Registri výrobcov vyhradeného výrobku
a zároveň deklarovať, či bude plniť vyhradené povinnosti individuálne alebo kolektívne.
V prípade kolektívneho plnenia priloží potvrdenie o uzatvorení zmluvy s príslušnou
organizáciou zodpovednosti výrobcov (ďalej len „OZV“); v prípade, že výrobca uvádzal na trh
pneumatiky k 01.01.2016 alebo ich začal uvádzať do 30.6.2016, platí, že potvrdenie
o uzatvorení zmluvy k žiadosti o registráciu nepriloží, ale ho doloží dodatočne, najneskôr však
do 30.6.2016, v prípade individuálneho plnenia doloží vyhlásenie o individuálnom plnení
a následne musí požiadať o udelenie autorizácie (získať autorizáciu musí najneskôr
do 6 mesiacov odo dňa zápisu do Registra výrobcov a ak ju v tejto lehote nezíska, jeho
registrácia platí, iba ak v tejto lehote predloží potvrdenie o uzatvorení zmluvy s organizáciou
zodpovednosti výrobcov o plnení vyhradených povinností).

Aby sa odstránila diskriminácia existujúcich výrobcov, ktorí by boli znevýhodnení voči
novým subjektom, trhový podiel v prípade nového výrobcu sa určuje pre príslušný kalendárny
rok, v ktorom začal uvádzať vyhradený výrobok na trh v SR. Trhový podiel sa určí na základe
pomeru odhadovaného množstva vyhradeného výrobku, ktoré tento výrobca plánuje v danom
kalendárnom roku uviesť na trh v SR a celkového množstva vyhradeného výrobku, ktoré bolo
uvedené na trh v SR v predchádzajúcom kalendárnom roku, resp. v tom kalendárnom roku, za
ktorý sú už dostupné údaje o celkovom množstve vyhradených výrobkov uvedených na trh (t.j.
jeho trhový podiel nebude nulový).
Nový výrobca vyhradeného výrobku, ktorý si bude chcieť svoje povinnosti plniť
individuálne, vo svojej žiadosti o udelenie autorizácie uvedie množstvo vyhradeného výrobku,
ktoré zamýšľa uviesť v prvom roku na trh v Slovenskej republike, pričom tomuto množstvu
musí zodpovedať ním nastavený systém individuálneho nakladania s vyhradeným prúdom
odpadu.

V.

ZOZNAM OBCÍ

Žiadateľ o udelenie autorizácie na výkon činnosti organizácie zodpovednosti výrobcov
pre obaly okrem náležitostí podľa §2 ods.1 vyhlášky č.373/2015 Z.z. o rozšírenej
zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov
doloží v zmysle § 2 ods. 1 písm. k) zoznam obcí v elektronickej podobe vo formáte MS EXCEL,
v nasledovnej štruktúre údajov:
IČO obce
(8 miestny kód vrátane počiatočných núl
bez medzier)

XXXXXXXX
XXXXXXXX
VI.

Názov obce

Počet obyvateľov obce
k 31.12.2014

Obec A
Obec B

....
....

ZOZNAM PODNIKATEĽOV VYKONÁVAJÚCICH ODDELENÝ ZBER
ELEKTROODPADU

Žiadateľ o udelenie autorizácie na výkon činnosti organizácie zodpovednosti výrobcov
pre elektrozariadenia okrem náležitostí podľa §2 ods.1 vyhlášky č.373/2015 Z.z. o rozšírenej
zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov
pre účel posúdenia splnenia požiadavky vyplývajúcej z § 34 ods. 1 písm. e), bod 1.3 a 3.2
zákona o odpadoch doloží zoznam podnikateľov oprávnených na zber elektroodpadu, s ktorými
má uzavretý zmluvný vzťah v elektronickej podobe vo formáte MS EXCEL, v nasledovnej
štruktúre údajov:
IČO podnikateľa, ktorý
vykonáva oddelený zber
(8miestny kód)

IČO obce, kde je
vykonávaný oddelený zber
(8 miestny kód vrátane
počiatočných núl bez medzier)

Názov obce

XXXXXXXX
XXXXXXXX

VII.

XXXXXXXX
XXXXXXXX

Obec A
Obec B

BATÉRIE A AKUMULÁTORY - SPÄTNÝ ZBER, ZBERNÉ MIESTA,
OSOBY OPRÁVNENÉ NA ZBER

Pre účel posúdenia splnenia požiadavky podľa § 46 ods. 1 písm. a) zákona o odpadoch
pre prenosné BaA a § 47 ods. 1 písm. a) zákona o odpadoch pre automobilové BaA žiadateľ o
udelenie autorizácie




na výkon činnosti organizácie zodpovednosti výrobcov pre batérie a akumulátory (ďalej
len „BaA“),
na činnosť tretej osoby pre BaA alebo
na činnosť individuálneho plnenia povinností výrobcu BaA

doloží, okrem náležitostí podľa § 2 vyhlášky č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti
výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov, zoznam
distribútorov vykonávajúcich spätný zber, prevádzkovateľov zberných miest a
podnikateľov oprávnených na zber BaA, s ktorými má uzavretý zmluvný vzťah,
v elektronickej podobe vo formáte MS EXCEL. Použije sa nasledujúca štruktúra údajov:


§ 46 ods. 1 písm. a) bod 1. zákona o odpadoch (spätný zber, prenosné BaA)
IČO obce, kde sa vykonáva
IČO podnikateľa, ktorý
spätný zber
Názov obce
vykonáva spätný zber
(8-miestny kód)

(8-miestny kód vrátane počiatočných
núl bez medzier)

XXXXXXXX
XXXXXXXX

XXXXXXXX
XXXXXXXX

Obec A
Obec B



§ 46 ods. 1 písm. a) bod 2. zákona o odpadoch (zberné miesto, prenosné BaA)
IČO obce, kde sa
IČO podnikateľa, ktorý
Umiestnenie vykonáva zber na
prevádzkuje zberné
Názov obce
zberného
zbernom mieste
miesto
(8-miestny kód vrátane
miesta
(8-miestny kód)

XXXXXXXX
XXXXXXXX

(adresa)

počiatočných núl bez medzier)

XXXXX
XXXXX

XXXXXXXX
XXXXXXXX

Obec A
Obec B



§ 47 ods. 1 písm. a) bod 1. zákona o odpadoch (spätný zber, automobilové BaA)
IČO obce, kde sa vykonáva
IČO podnikateľa, ktorý
spätný zber
Názov obce
vykonáva spätný zber
(8-miestny kód)

(8-miestny kód vrátane počiatočných
núl bez medzier)

XXXXXXXX

XXXXXXXX

Obec A

XXXXXXXX

XXXXXXXX

Obec B



§ 47 ods. 1 písm. a) bod 2. zákona o odpadoch (osoba oprávnená na zber, automobilové
BaA)
IČO podnikateľa, ktorý
IČO obce, kde sa vykonáva zber
je osobou oprávnenou na osobou oprávnenou na zber
Názov obce
(8-miestny kód vrátane počiatočných
zber
(8-miestny kód)

núl bez medzier)

XXXXXXXX
XXXXXXXX

XXXXXXXX
XXXXXXXX

Obec A
Obec B

VIII. PNEUMATIKY – OHLÁSENIE SPRACOVATEĽOV, ZBERNÁ SIEŤ
Pneumatiky ako základná výbava vozidla – ohlásenie spracovateľov starých vozidiel
Zber odpadových pneumatík sa uskutočňuje dvoma spôsobmi, a to ako spätný zber
prostredníctvom distribútorov a zber, ktorý vykonávajú spracovatelia starých vozidiel
preberaním starých vozidiel vrátane pneumatík tvoriacich súčasť štandardnej výbavy vozidla.
Podľa § 71 ods. 1 písm. f) zákona o odpadoch sú distribútori pneumatík povinní štvrťročne
ohlasovať koordinačnému centru pre prúd odpadových pneumatík a ministerstvu množstvo
vyzbieraných odpadových pneumatík.
Aby koordinačné centrum pre prúd odpadových pneumatík získalo komplexnú
informáciu o zozbieraných odpadových pneumatikách aj týmito spracovateľmi, bolo by
žiaduce, aby spracovatelia starých vozidiel poskytli potrebné informácie aj koordinačnému
centru pre prúd odpadových pneumatík.
Za štandardnú výbavu vozidla považujeme v zmysle § 69 ods. 6 zákona najviac
5 pneumatík (pneumatiky umiestnené na kolesách starého vozidla v počte 4 kusov a prípadne
aj náhradná pneumatika).
Ak spracovateľ starých vozidiel prevezme opotrebované pneumatiky nad toto
množstvo, je žiaduce, aby tieto množstvá oznámil koordinačnému centru pre prúd odpadových
pneumatík. Pokiaľ ide o náhradnú pneumatiku, ktorá je súčasťou štandardnej výbavy vozidla,
konečný používateľ ju môže v zmysle § 72 zákona odovzdať nielen distribútorovi (konečnému
predajcovi), ale v záujme zjednodušenia procedúry aj spracovateľovi starých vozidiel spolu s
pneumatikami umiestnenými na kolesách starého vozidla.

Zberná sieť pre odpadové pneumatiky
Odpadové pneumatiky sú jedným z vyhradených prúdov odpadu. Výrobcovia
pneumatík sú povinní zabezpečiť vyhradené povinnosti kolektívne alebo individuálne
na základe udelenej autorizácie. Špecifikom spätného zberu odpadových pneumatík je ich
povinný zber výlučne prostredníctvom distribútorov. Všetci distribútori sú povinní odoberať

od konečných používateľov odpadové pneumatiky bezodplatne, keďže systém spätného zberu
v rámci kolektívneho alebo individuálneho systému financujú výrobcovia vyhradených
výrobkov. Povinnosťou výrobcu je podľa § 70 písm. a) zákona o odpadoch nakladanie
s odpadovými pneumatikami vyzbieranými v príslušnom kalendárnom roku v Slovenskej
republike v rozsahu svojho trhového podielu pre príslušný kalendárny rok.
Organizácia zodpovednosti výrobcov a rovnako aj individuálne autorizovaný výrobca,
sú povinní nielen pri žiadosti o udelenie autorizácie, ale aj počas celej doby jej oprávneného
pôsobenia preukazovať ministerstvu podľa § 28 ods. 5 písm. i) a § 29 ods. 2 písm. f) zákona
o odpadoch vytvorenie, financovanie, prevádzkovanie a udržiavanie funkčného systému
združeného alebo individuálneho nakladania s vyhradeným prúdom odpadu, a to aj údajmi
o rozsahu územného pokrytia Slovenskej republiky na účely zabezpečenia zberu vyhradeného
prúdu odpadu.
Podľa § 71 ods. 1 písm. c) zákona o odpadoch je distribútor pneumatík povinný
zabezpečiť spätný zber odpadových pneumatík najmenej na jednom mieste v každom okrese,
ak distribuuje pneumatiky konečnému používateľovi výlučne v rámci zásielkového obchodu
vrátane elektronického predaja.
Podľa § 31 ods. 11 písm. b) je každé koordinačné centrum vrátane koordinačného centra
pre prúd odpadových pneumatík povinné na základe údajov od výrobcov vyhradených
výrobkov, ktorí plnia vyhradené povinnosti individuálne a organizácií zodpovednosti výrobcov
evidovať a vyhodnocovať rozsah plošného pokrytia územia Slovenskej republiky systémami
individuálneho nakladania s vyhradeným prúdom odpadu a systémami združeného nakladania
s vyhradeným prúdom odpadu s cieľom identifikácie obcí, ktoré nie sú zahrnuté do týchto
systémov. Požiadavka sledovania územného pokrytia až po úroveň obcí sa uplatňuje nezávisle
od toho, že pre zber odpadových pneumatík cestou distribútorov nie sú potrebné zmluvy
s obcami.
Na základe uvedeného sa kolektívne, ako aj individuálne systémy zberu odpadových
pneumatík budujú s celoplošným rozsahom v hustote najmenej jedného zazmluvneného
distribútora v každom okrese.

