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A Tt. 79/2015. számú törvénye 

 

A HULLADÉKOKRÓL 

 

és egyes törvények  

módosításáról és kiegészítéséről 

 

 

Kelt: 2015. március 17. 

 

 

Módosítva: 

Tt. 91/2016., hatályos 2016. július 1-től 

Tt. 79/2015., hatályos 2017. január 1-től 

Tt. 313/2016., hatályos 2017. január 1-től 

Tt. 90/2017., hatályos 2017. május 1-től 

 

 

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanács az alábbi tör-

vényt hozta meg: 

 

 

   

Zákon č. 79/2015 Z. z 

 

O ODPADOCH 

 

a o zmene  

a doplnení niektorých zákonov 

 

 

zo 17. marca 2015 

 

 

Zmena: 

91/2016 Z. z. s účinnosťou od 1. júla 2016 

79/2015 Z. z. s účinnosťou od 1. januára 2017 

313/2016 Z. z. s účinnosťou od 1. januára 2017 

90/2017 Z. z. s účinnosťou od 1. mája 2017 

 

 

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto 

zákone: 

 

 

I. cikkely 

 

ELSŐ RÉSZ 

Alapvető rendelkezések 

 

1. § 

A szabályozás tárgya 

(1) A jelen törvény szabályozza 

a) a hulladékgazdálkodás programdokumentumait, 

b) a hulladékkeletkezés megelőzésének intézkedé-

seit, 

c) a jogi személyek és természetes személyek jogait 

és kötelességeit a hulladékkeletkezés megelőzése és 

a hulladékkezelés terén,  

d) a gyártók felelősségének kiterjesztését, 

e) a megkülönböztetett termékek és hulladékáramok 

kezelését,  

f) a háztartási hulladék kezelését, 

g) a hulladék országhatárokon átlépő mozgatását, 

h) a hulladékgazdálkodás informatikai rendszerét, 

i) az államigazgatási hatóságok és települések jogkö-

reit a hulladékgazdálkodási államigazgatásban, 

j) a felelősséget a hulladékgazdálkodás területén ha-

tályos kötelességek megsértéséért és 

k) az Újrahasznosítási (Reciklációs) Alap tevékeny-

ségét, megszüntetésének és megszűnésének folya-

matát. 

(2) A jelen törvény nem vonatkozik 

a) a trágyára,1) szalmára vagy más természetes mező-

gazdasági anyagra vagy erdészeti anyagra, melynek 

  Čl. I 

 

PRVÁ ČASŤ 

Základné ustanovenia 

 

§ 1 

Predmet úpravy 

(1) Tento zákon upravuje 

a) programové dokumenty v odpadovom hospodár-

stve, 

b) opatrenia na predchádzanie vzniku odpadu, 

c) práva a povinnosti právnických osôb a fyzických 

osôb pri predchádzaní vzniku odpadov a pri nakla-

daní s odpadmi, 

d) rozšírenú zodpovednosť výrobcov, 

e) nakladanie s vyhradenými výrobkami a prúdmi 

odpadov, 

f) nakladanie s komunálnym odpadom, 

g) cezhraničný pohyb odpadov, 

h) informačný systém odpadového hospodárstva, 

i) pôsobnosť orgánov štátnej správy a obcí vo ve-

ciach štátnej správy odpadového hospodárstva, 

j) zodpovednosť za porušenie povinností na úseku 

odpadového hospodárstva a 

k) činnosť Recyklačného fondu, proces jeho zrušenia 

a zániku. 

(2) Tento zákon sa nevzťahuje na 

a) hnoj,1) slamu alebo iný prírodný poľnohospodár-

sky materiál alebo lesnícky materiál, ktorý nevyka-
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nincsenek veszélyes tulajdonságai, és a mezőgazda-

ságban, az erdőgazdálkodásban kerülnek felhaszná-

lásra, vagy ezen anyagokból történő energianyerésre 

olyan folyamatokkal vagy módokkal, amelyek nem 

károsítják a környezetet és nem veszélyeztetik az 

emberek egészségét, 

b) a légszennyezést okozó anyagok kezelésére,2) 

c) a szén-dioxid kezelésére, összegyűjtésére, szállítá-

sára és geológiai környezetben való tartós elhelyezé-

sére külön jogszabályok szerint,3) 

d) a nemesfémhulladék kezelésére,4) 

e) a radioaktív hulladék kezelésére,5) 

f) a leselejtezett robbanószerek és gyártási robbanó-

szer-maradványok kezelésére,6) 

g) a talajra (in situ), beleértve a ki nem termelt szeny-

nyezett földet és a földfelszínnel tartósan összekap-

csolt építményeket,7) 

h) a szennyezetlen talajra és más, építési munkálatok 

során kitermelt természetes anyagokra, amennyiben 

biztos, hogy az anyagot természetes formájában épít-

kezési célra használják fel a kitermelés helyén,  

i) a felszíni vizeken vízgazdálkodási, mederszabá-

lyozási vagy árvízvédelmi célból áthelyezett üledé-

kekre, vagy árvíz és aszály következményeinek mér-

séklése, vagy talajrekultiválás céljából, amennyiben 

igazolható, hogy az üledéknek nincsenek veszélyes 

tulajdonságai a külön jogszabály mellékletében fel-

tüntetettek szerint.8) 

(3) Ha külön jogszabályok9) másként nem rendelkeznek, 

a jelen törvény vonatkozik 

a) a bányászati hulladék kezelésére,10) 

b) a hulladék derítőkben történő elhelyezésére, 

c) az állati tetemek és azok részeinek kezelésére, 

amennyiben más módon hullottak el, mint emberi fo-

gyasztásra szánt levágás útján, ideértve a járványos 

állatbetegségek leküzdése érdekében leölt állatok te-

temeit, melyeket külön jogszabály szerint kell ártal-

matlanítani,11) 

d) az állati melléktermékek kezelésére, ideértve a kü-

lön jogszabályban12) szabályozott feldolgozott ter-

mékeket, 

e) a szennyvizekre és különleges vizekre.13) 

(4) Ha a 3. bekezdés d) pontja szerinti állati mellékter-

mékeket, ideértve a belőlük származó feldolgozott ter-

mékeket égetésre, hulladéklerakóban történő lerakásra, 

valamint biogáz- vagy komposztáló üzemben történő 

hasznosításra szánják, a jelen törvényt mindig kötelező 

érvényesíteni. 

 

zuje nebezpečné vlastnosti a používa sa v poľnohos-

podárstve, lesníctve alebo na získanie energie z tohto 

materiálu procesmi alebo spôsobmi, ktoré nepoško-

dzujú životné prostredie ani neohrozujú zdravie ľudí, 

b) nakladanie s látkami znečisťujúcimi ovzdušie,2) 

c) nakladanie, zachytávanie, prepravu a trvalé ukla-

danie oxidu uhličitého do geologického prostredia 

podľa osobitného predpisu,3) 

d) nakladanie s odpadmi z drahých kovov,4) 

e) nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi,5) 

f) nakladanie s vyradenými výbušninami a zvyškami 

z výroby výbušnín,6) 

g) pôdu (in situ) vrátane nevykopanej kontaminova-

nej zeminy a stavby7) trvalo spojené so zemou, 

h) nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vy-

skytujúci materiál vykopaný počas stavebných prác, 

ak je isté, že sa materiál použije na účely výstavby v 

prirodzenom stave na mieste, na ktorom bol vyko-

paný, 

i) sedimenty premiestňované v rámci povrchových 

vôd na účely vodného hospodárstva a riadenia vod-

ných tokov alebo na zabránenie záplavám, alebo na 

zmiernenie účinkov povodní a období sucha, alebo 

na rekultiváciu pôdy, ak sa preukáže, že sedimenty 

nevykazujú nebezpečné vlastnosti uvedené v prílohe 

osobitného predpisu.8) 

(3) Ak osobitné predpisy9) neustanovujú inak, tento zá-

kon sa vzťahuje aj na 

a) nakladanie s ťažobným odpadom,10) 

b) ukladanie odpadov na odkaliská, 

c) nakladanie s telami zvierat a ich časťami, ktoré 

uhynuli iným spôsobom ako zabitím pre ľudskú spo-

trebu vrátane zvierat usmrtených na účely eradikácie 

epizootických chorôb a ktoré sú zneškodňované 

podľa osobitného predpisu,11) 

d) nakladanie s vedľajšími živočíšnymi produktmi 

vrátane odvodených produktov upravených v osobit-

nom predpise,12) 

e) nakladanie s odpadovými vodami a osobitnými 

vodami.13) 

(4) Ak sa vedľajšie živočíšne produkty vrátane odvode-

ných produktov podľa odseku 3 písm. d) spaľujú, sklád-

kujú alebo použijú v zariadeniach na výrobu bioplynu 

alebo kompostu, tento zákon sa uplatní vždy. 

 

Értelmező rendelkezések 

 

2. § 

Hulladék 

  Vymedzenie základných pojmov 

 

§ 2 

Odpad 
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(1) A hulladék olyan ingó tárgy vagy anyag, amelytől 

birtokosa megválik, megválni szándékozik vagy meg-

válni köteles a jelen törvénnyel vagy külön jogszabály-

lyal14) összhangban. 

(2) Nem hulladék 

a) az ingó tárgy vagy anyag, amely melléktermék, 

b) a speciális hulladék, amely elérte a hulladéklánc 

végső állapotát, 

c) a hulladék, amely újrahasznosítási előkészítő fo-

lyamaton esett át és megfelel a külön jogszabály15) 

szerint piacra vihető termék követelményének, vagy 

d) a háztartásban történő hasznosításra átadott hulla-

dék. 

(3) A hulladékáram hasonló tulajdonságú hulladékok 

csoportja, mely lehetővé teszi további közös kezelésü-

ket. 

(4) A melléktermék anyag vagy ingó tárgy, mely teljesíti 

az alábbi követelményeket: 

a) gyártási folyamat eredménye, melynek elsődleges 

célja nem ennek az anyagnak vagy tárgynak az elő-

állítása, 

b) a további felhasználása biztosított, 

c) közvetlenül felhasználható további, a szokásos 

ipari gyakorlattól eltérő feldolgozás nélkül, 

d) az előállítási folyamat szerves részeként állítják 

elő, 

e) további használata összhangban áll a jelen törvén-

nyel és a külön jogszabályokkal, melyek tartalmaz-

zák a termékre,15) a környezet- és egészségvédelemre 

vonatkozó összes követelményt annak konkrét hasz-

nálata szempontjából, és összességében a környeze-

tet és az emberi egészséget hátrányosan nem érinti, 

f) megfelel a külön követelményeknek, ha ilyenek az 

anyag vagy a tárgy vonatkozásában külön jogsza-

bályban meghatározásra kerültek, és 

g) megkapták a hozzájárulást [97. § 1. bek. o) pont]. 

(5) A hulladékstátusz megszűnése az az állapot, amikor 

valamely speciális hulladék, amennyiben hulladékhasz-

nosítási tevékenységen megy keresztül, ideértve az újra-

hasznosítást, és egyidejűleg olyan hulladékról van szó, 

melyre külön jogszabályi16) vagy végrehajtó rendeleti 

[105. § 3. bek. p pont] egyedi feltételek vonatkoznak, és 

amelyek megfelelnek ezen feltételeknek. Az egyedi fel-

tételek az alábbi feltételekkel összhangban dolgozandók 

ki: 

a) az anyag vagy dolog általánosan használatos spe-

cifikus célokra, 

b) az anyagnak vagy dolognak van piaca vagy van rá 

kereslet, 

c) az anyag vagy dolog teljesíti a specifikus célokra 

vonatkozó műszaki követelményeket és a termékre 

vonatkozó jogszabályokban és műszaki szabványok-

ban meghatározott követelményeket, és 

(1) Odpad je hnuteľná vec alebo látka, ktorej sa jej drži-

teľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade s týmto 

zákonom alebo osobitnými predpismi14) povinný sa jej 

zbaviť. 

(2) Odpadom nie je 

a) látka alebo hnuteľná vec, ktorá je vedľajším pro-

duktom, 

b) špecifický odpad, ktorý dosiahol stav konca od-

padu, 

c) odpad, ktorý prešiel procesom prípravy na opä-

tovné použitie a spĺňa požiadavky na výrobok uvá-

dzaný na trh ustanovené osobitným predpisom,15) 

alebo 

d) odpad odovzdaný na použitie do domácnosti. 

(3) Prúd odpadu je skupina druhov odpadov s podob-

nými vlastnosťami, ktoré umožňujú ich ďalšie spoločné 

nakladanie. 

(4) Vedľajší produkt je látka alebo hnuteľná vec, ktorá 

spĺňa tieto podmienky: 

a) je výsledkom výrobného procesu, ktorého primár-

nym cieľom nie je výroba tejto látky alebo veci, 

b) jej ďalšie používanie je zabezpečené, 

c) môže sa použiť priamo bez ďalšieho spracovania 

iného ako bežný priemyselný postup, 

d) vzniká ako neoddeliteľná súčasť výrobného pro-

cesu, 

e) jej ďalšie použitie je v súlade s týmto zákonom a 

osobitnými predpismi, ktoré ustanovujú požiadavky 

na výrobok,15) ochranu životného prostredia a 

ochranu zdravia ľudí z hľadiska jeho konkrétneho 

použitia, a nepovedie k celkovým nepriaznivým 

vplyvom na životné prostredie alebo zdravie ľudí, 

f) spĺňa osobitné kritériá, ak boli pre látku alebo vec 

ustanovené osobitným predpisom, a 

g) bol udelený súhlas [§ 97 ods. 1 písm. o)]. 

(5) Stav konca odpadu je stav, ktorý dosiahne niektorý 

špecifický odpad, ak prejde niektorou z činností zhodno-

covania odpadu vrátane recyklácie a ak zároveň ide o 

odpad, pre ktorý boli ustanovené osobitné kritériá v oso-

bitnom predpise16) alebo vo vykonávacom predpise [§ 

105 ods. 3 písm. p)] a ktorý spĺňa tieto kritériá. Osobitné 

kritériá sa vypracujú v súlade s týmito podmienkami: 

a) látka alebo vec sa bežne používa na špecifické 

účely, 

b) pre látku alebo vec existuje trh alebo je po nej do-

pyt, 

c) látka alebo vec spĺňa technické požiadavky na špe-

cifické účely a spĺňa požiadavky ustanovené v práv-

nych predpisoch a technických normách, ktoré sa 

uplatňujú na výrobky, a 

d) použitie látky alebo veci nepovedie k celkovým 

nepriaznivým vplyvom na životné prostredie alebo 

zdravie ľudí. 
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d) az anyag vagy dolog használata összességében a 

környezetet és az emberi egészséget hátrányosan 

nem érinti. 

(6) Biológiailag lebomló hulladék az a hulladék, mely 

aerob vagy anaerob úton biológiailag lebomlik, elsősor-

ban az élelmiszer-hulladék, a papír- és kartonhulladék, a 

parkokból származó és kerti hulladék. 

(7) Biológiai hulladék a biológiailag lebomló, parkokból 

származó vagy kerti hulladék, az élelmiszer-hulladék, a 

háztartásokban, éttermekben, étkeztetőkben és kiskeres-

kedelmi tevékenységet folytató létesítményekben kép-

ződő konyhai hulladék, valamint az élelmiszer-feldol-

gozó üzemekben képződő ezekhez hasonló hulladék. 

(8) Biológiailag lebomló háztartási hulladék a biológiai-

lag lebomló hulladék összes fajtája, mely besorolható a 

20 Háztartási (Kommunális) hulladék [105. § 3. bek. b 

pont] csoportba. 

(9) Veszélyes hulladék a külön jogszabály8) mellékleté-

ben meghatározott veszélyességi jellemzők legalább 

egyikével rendelkező hulladék. 

 

(6) Biologicky rozložiteľný odpad je odpad, ktorý je 

schopný rozložiť sa anaeróbnym spôsobom alebo aerób-

nym spôsobom, ako je najmä odpad z potravín, odpad z 

papiera a lepenky, odpad zo záhrad a parkov. 

(7) Biologický odpad je biologicky rozložiteľný odpad 

zo záhrad a z parkov, odpad z potravín a kuchynský od-

pad z domácností, reštaurácií, zo stravovacích a z malo-

obchodných zariadení a porovnateľný odpad z potravi-

nárskych podnikov. 

(8) Biologicky rozložiteľné komunálne odpady sú 

všetky druhy biologicky rozložiteľných odpadov, ktoré 

je možné zaradiť do skupiny 20 Komunálne odpady [§ 

105 ods. 3 písm. b)]. 

(9) Nebezpečný odpad je odpad, ktorý má aspoň jednu 

nebezpečnú vlastnosť uvedenú v prílohe osobitného 

predpisu.8) 

 

3. § 

A hulladék kezelése  

és a vele kapcsolatos tevékenységek 

(1) A hulladékgazdálkodás a hulladékképződés megelő-

zésével és korlátozásával, illetve a hulladék környezeti 

veszélyességének csökkentésével, továbbá a hulladék je-

len törvény szerinti kezelésével kapcsolatos tevékenysé-

gek összessége.  

(2) A hulladékkezelés a hulladék gyűjtése, szállítása, 

hasznosítása és ártalmatlanítása, ideértve az ilyen műve-

letek felügyeletét és a hulladékártalmatlanító létesítmé-

nyek utógondozását, valamint tartalmazza a kereskedői 

vagy közvetítői tevékenységet is. 

(3) A hulladék tárolása a hulladék ideiglenes elhelyezése 

valamely hulladékhasznosítási tevékenység elvégzése 

vagy a hulladék ártalmatlanítása előtt olyan létesítmény-

ben, ahol a hulladékot hasznosítják vagy ártalmatlanít-

ják.  

(4) Hulladék gyűjtése a hulladék ideiglenes elhelyezése 

a hulladék termelőjénél a további kezelés előtt, mely 

nem tekinthető hulladéktárolásnak. 

(5) A hulladékgyűjtés a hulladék összegyűjtése más sze-

mélyektől, ideértve annak előzetes osztályozását és a 

hulladék ideiglenes elhelyezését a hulladékfeldolgozó 

létesítménybe történő elszállítás céljából. 

(6) A hulladékfelvásárlás hulladékgyűjtés, amennyiben 

a hulladék átvételét jogi személy vagy természetes sze-

mély-vállalkozó végzi egyezményes áron vagy más el-

lenérték nyújtása fejében. 

(7) A hulladék osztályozása a hulladék összetevőinek 

hulladékfajták, -kategóriák vagy más szempontok sze-

rinti különválasztása, mely a szétválasztást követően ön-

álló hulladéktípusként sorolható be. 

  § 3 

Nakladanie  

a iné zaobchádzanie s odpadom 

(1) Odpadové hospodárstvo je súbor činností zamera-

ných na predchádzanie a obmedzovanie vzniku odpadov 

a znižovanie ich nebezpečnosti pre životné prostredie a 

na nakladanie s odpadmi v súlade s týmto zákonom. 

(2) Nakladanie s odpadom je zber, preprava, zhodnoco-

vanie a zneškodňovanie odpadu vrátane dohľadu nad tý-

mito činnosťami a nasledujúcej starostlivosti o miesta 

zneškodňovania a zahŕňa aj konanie obchodníka alebo 

sprostredkovateľa. 

(3) Skladovanie odpadu je dočasné uloženie odpadu pred 

niektorou z činností zhodnocovania odpadu alebo zneš-

kodňovania odpadu v zariadení, v ktorom má byť tento 

odpad zhodnotený alebo zneškodnený. 

(4) Zhromažďovanie odpadu je dočasné uloženie od-

padu u držiteľa odpadu pred ďalším nakladaním s ním, 

ktoré nie je skladovaním odpadu. 

(5) Zber odpadu je zhromažďovanie odpadu od inej 

osoby vrátane jeho predbežného triedenia a dočasného 

uloženia odpadu na účely prepravy do zariadenia na 

spracovanie odpadov. 

(6) Výkup odpadu je zber odpadu, ak je odpad odobe-

raný právnickou osobou alebo fyzickou osobou – podni-

kateľom za dohodnutú cenu alebo inú protihodnotu. 

(7) Triedenie odpadov je delenie odpadov podľa druhov, 

kategórií alebo iných kritérií alebo oddeľovanie zložiek 

odpadov, ktoré možno po oddelení zaradiť ako samo-

statné druhy odpadov. 

(8) Triedený zber je zber vytriedených odpadov. 
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(8) Az osztályozotthulladék-gyűjtés az osztályozott hul-

ladék gyűjtése. 

(9) A hulladék-előkészítés olyan tevékenység, mely 

megváltoztatja a hulladék kémiai, biológiai vagy fizikai 

tulajdonságait azon célból, hogy lehetővé vagy köny-

nyebbé váljon a szállítása, hasznosítása, feldolgozása, 

vagy csökkenjen a tömege vagy csökkenjenek a káros 

hatásai. 

(10) A hulladék újrahasználatra történő előkészítése el-

lenőrzéssel, tisztítással vagy javítással végzett hasznosí-

tási művelet, amelynek során a hulladékká vált terméket 

vagy alkatrészét előkészítik arra, hogy bármilyen egyéb 

előkezelés nélkül újrahasználható legyen. 

(11) A hulladék újrafeldolgozása hasznosítási vagy ár-

talmatlanítási művelet, ideértve a hulladék hasznosítás 

vagy ártalmatlanítás előtti előkezelését is, amennyiben a 

jelen törvény másként nem rendelkezik.  

(12) Az újrahasználat olyan művelet, amelynek révén a 

hulladéknak nem minősülő terméket vagy alkatrészét új-

rahasználják arra a célra, amelyre eredetileg szolgált. 

(13) A hulladék hasznosítása olyan művelet, amelynek 

fő eredménye, hogy a hulladék hasznos célt szolgál más 

anyagok helyettesítőjeként a termelésben vagy a tágabb 

értelemben vett gazdaságban, vagy ilyen konkrét funk-

ció betöltésére alkalmassá válik; a hulladékhasznosítási 

műveletek listáját az 1. sz. melléklet tartalmazza. 

(14) Újrafeldolgozás (reciklálás) az összes hulladék-

hasznosítási művelet, amelynek során a hulladékot ismé-

telten termékké, anyaggá vagy alapanyaggá alakítják an-

nak eredeti használati céljára vagy más célokra; ez ma-

gában foglalja a szerves anyagok újrafeldolgozását is. 

Az újrafeldolgozás nem tartalmazza az energetikai hasz-

nosítást és az olyan anyaggá történő ismételt feldolgo-

zást, amelyet fűtőanyagként vagy feltöltési műveletek 

során használnak fel, amennyiben a 42. § 12., az 52. § 

18-19. és a 60. § 15. bekezdése másként nem rendelke-

zik. 

(15) A hulladékártalmatlanítás olyan kezelési művelet, 

amely nem hasznosítás, s még abban az esetben is ártal-

matlanítás, ha másodlagos jelleggel anyag- vagy ener-

giakinyerést eredményez; az ártalmatlanítási műveletek 

listáját a 2. sz. melléklet tartalmazza. 

(16) A tárolás a hulladéknak a telephelyen történő elhe-

lyezése.  

(17) A leginkább hozzáférhető technikákról külön jog-

szabály rendelkezik.17) 

 

(9) Úprava odpadu je činnosť, ktorá vedie k zmene che-

mických vlastností, biologických vlastností alebo fyzi-

kálnych vlastností odpadu za účelom umožnenia alebo 

uľahčenia jeho prepravy, zhodnotenia, spracovania 

alebo za účelom zmenšenia objemu alebo zníženia jeho 

nebezpečných vlastností. 

(10) Príprava odpadu na opätovné použitie je činnosť 

zhodnocovania súvisiaca s kontrolou, čistením alebo 

opravou, pri ktorej sa výrobok alebo časť výrobku, ktoré 

sa stali odpadom, pripravia, aby sa opätovne použili bez 

akéhokoľvek iného predbežného spracovania. 

(11) Spracovanie odpadu je činnosť zhodnocovania 

alebo zneškodňovania odpadu vrátane prípravy odpadu 

pred zhodnocovaním alebo zneškodňovaním, ak nie je v 

tomto zákone ustanovené inak. 

(12) Opätovné použitie je činnosť, pri ktorej sa výrobok 

alebo časť výrobku, ktorý nie je odpadom, znova použije 

na ten istý účel, na ktorý bol určený. 

(13) Zhodnocovanie odpadu je činnosť, ktorej hlavným 

výsledkom je prospešné využitie odpadu za účelom na-

hradiť iné materiály vo výrobnej činnosti alebo v širšom 

hospodárstve, alebo zabezpečenie pripravenosti odpadu 

na plnenie tejto funkcie; zoznam činností zhodnocovania 

odpadu je uvedený v prílohe č. 1. 

(14) Recyklácia je každá činnosť zhodnocovania od-

padu, ktorou sa odpad opätovne spracuje na výrobky, 

materiály alebo látky určené na pôvodný účel alebo na 

iné účely; zahŕňa aj opätovné spracovanie organického 

materiálu. Recyklácia nezahŕňa energetické zhodnoco-

vanie a opätovné spracovanie na materiály, ktoré sa majú 

použiť ako palivo alebo na činnosti spätného zasypáva-

nia, ak nie je v § 42 ods. 12, § 52 ods. 18 a 19 a § 60 ods. 

15 ustanovené inak. 

(15) Zneškodňovanie odpadu je činnosť, ktorá nie je 

zhodnocovaním, a to aj vtedy, ak je druhotným výsled-

kom činnosti spätné získanie látok alebo energie; zoz-

nam činností zneškodňovania odpadu je uvedený v prí-

lohe č. 2. 

(16) Skládkovanie odpadov je ukladanie odpadov na 

skládku odpadov. 

(17) Najlepšie dostupné techniky sú uvedené v osobit-

nom predpise.17) 

 

4. § 

A hulladék termelője  

és a hulladékot kezelő személyek 

(1) A hulladék termelője 

a) minden eredeti termelő, akinek tevékenysége hul-

ladékot eredményez, vagy 

  § 4 

Pôvodca odpadu  

a osoby nakladajúce s odpadom 

(1) Pôvodca odpadu je 

a) každý pôvodný pôvodca, ktorého činnosťou odpad 

vzniká, alebo 
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b) az, aki a hulladékot kezeli, keveri vagy más mű-

veletet végez vele, melynek eredménye a hulladék 

jellegének vagy összetételének megváltozása. 

(2) Hulladékbirtokos a hulladéktermelő, vagy bármely 

személy, akinek vagy amelynek a hulladék a birtokában 

van. 

(3) Kereskedő a jelen törvény céljaira az olyan vállal-

kozó, amely a hulladékot saját nevében és saját felelős-

ségére megvásárolja és azt követően eladja, ideértve azt 

az esetet is, amikor a kereskedő nem lesz a hulladék 

tényleges birtokosa. 

(4) Közvetítő a jelen törvény céljaira az olyan vállal-

kozó, amely más nevében szervezi meg a hulladék hasz-

nosítását vagy ártalmatlanítását, ideértve azt az esetet is, 

amikor a közvetítő nem lesz a hulladék tényleges birto-

kosa. 

 

b) ten, kto vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné 

úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena povahy 

alebo zloženia týchto odpadov. 

(2) Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo osoba, ktorá 

má odpad v držbe. 

(3) Obchodník na účely tohto zákona je podnikateľ, 

ktorý pri kúpe a následnom predaji odpadu koná vo 

vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, vrátane ob-

chodníka, ktorý tento odpad nemá fyzicky v držbe. 

(4) Sprostredkovateľ na účely tohto zákona je podnika-

teľ, ktorý organizuje zhodnocovanie odpadu alebo zneš-

kodňovanie odpadu v mene iných osôb, vrátane spro-

stredkovateľa, ktorý tento odpad nemá fyzicky v držbe. 

 

5. § 

Hulladékgazdálkodási létesítmények 

(1) A hulladékgyűjtő létesítmény kerítéssel határolt, 

vagy építményben lévő vagy más, a hulladék gyűjtésére 

kijelölt terület, mely megfelelő módon be van biztosítva 

a hulladék eltulajdonításának megakadályozására és ide-

gen személyek belépése ellen. 

(2) A hulladékhasznosító létesítmény olyan létesítmény, 

mely az 1. sz. mellékletben felsorolt tevékenységek leg-

alább egyikének végzése céljából jött létre, s azt gépek 

és berendezések előírás szerinti üzemeltetésére szolgáló 

műszaki egység alkotja, miközben a velük végzett tevé-

kenységek kölcsönösen összefüggnek és műszakilag 

egymáshoz kapcsolódnak; ha az ilyen berendezések 

konstrukciós megoldásaikkal szilárdan kapcsolódnak 

építményekhez, a hulladékhasznosító létesítmény része 

az a tér is, melyben a berendezés található. 

(3) A hulladékártalmatlanító létesítmény olyan létesít-

mény, mely a 2. sz. mellékletben felsorolt tevékenysé-

gek legalább egyikének végzése céljából jött létre, s azt 

gépek és berendezések előírás szerinti üzemeltetésére 

szolgáló műszaki egység alkotja, miközben a velük vég-

zett tevékenységek kölcsönösen összefüggnek és műsza-

kilag egymáshoz kapcsolódnak; ha az ilyen berendezé-

sek konstrukciós megoldásaikkal szilárdan kapcsolód-

nak építményekhez, a hulladékártalmatlanító létesít-

mény része az a tér is, melyben a berendezés található. 

(4) Mozgó létesítmény a jelen törvény céljaira a hulladék 

hasznosítására vagy ártalmatlanítására szolgáló létesít-

mény, amennyiben egy adott helyen hat egymást követő 

hónapnál rövidebb ideig üzemeltetik, s amely 

a) szerkezetileg és műszakilag az egyik helyről a má-

sikra történő gyakori áthelyezésre alkalmas, 

b) szerkezeti megoldását tekintve nem lehet és nincs 

is szilárdan összekapcsolva a talajjal vagy építmén-

nyel, 

  § 5 

Zariadenia na nakladanie s odpadom 

(1) Zariadenie na zber odpadov je priestor ohraničený 

plotom alebo nachádzajúci sa v stavbe, alebo inak pri-

merane zabezpečený pred odcudzením odpadu a vstu-

pom cudzích osôb, v ktorom sa vykonáva zber odpadov. 

(2) Zariadenie na zhodnocovanie odpadov je zariadenie 

určené na výkon aspoň jednej z činností uvedených v 

prílohe č. 1, ktoré je tvorené technickou jednotkou so sú-

borom strojov a zariadení prevádzkovaných podľa doku-

mentácie k nim, pričom činnosti nimi vykonávané na-

vzájom súvisia a majú technickú nadväznosť; ak je ta-

kéto zariadenie vzhľadom na jeho konštrukčné riešenie 

pevne spojené so stavbou, za zariadenie na zhodnocova-

nie odpadov sa považuje aj priestor, v ktorom sa zaria-

denie nachádza. 

(3) Zariadenie na zneškodňovanie odpadov je zariadenie 

určené na výkon aspoň jednej z činností uvedených v 

prílohe č. 2, ktoré je tvorené technickou jednotkou so sú-

borom strojov a zariadení prevádzkovaných podľa doku-

mentácie k nim, pričom činnosti nimi vykonávané na-

vzájom súvisia a majú technickú nadväznosť; ak je ta-

kéto zariadenie vzhľadom na jeho konštrukčné riešenie 

pevne spojené so stavbou, za zariadenie na zneškodňo-

vanie odpadov sa považuje aj priestor, v ktorom sa za-

riadenie nachádza. 

(4) Mobilné zariadenie na účely tohto zákona je zariade-

nie na zhodnocovanie odpadov alebo zariadenie na zneš-

kodňovanie odpadov, ak je prevádzkované na jednom 

mieste kratšie ako šesť po sebe nasledujúcich mesiacov, 

ktoré 

a) je konštrukčne a technicky prispôsobené na častý 

presun z miesta na miesto, 

b) vzhľadom na jeho konštrukčné riešenie nemá byť 

a ani nie je pevne spojené so zemou alebo stavbou, 
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c) hulladék hasznosítására vagy hulladék ártalmatla-

nítására szolgál elsősorban annak keletkezése hely-

színén és 

d) nem építésiengedély-köteles vagy bejelentésköte-

les külön jogszabály szerint.18) 

(5) A hulladéklerakat olyan, a hulladék ártalmatlanítását 

szolgáló berendezéssel bíró terület, ahol a hulladék tar-

tós elhelyezésre kerül a talaj felszínén vagy a talajban. 

Hulladéklerakónak minősül a belső lerakat is, melyen a 

hulladék termelője saját hulladéka ártalmatlanítását 

végzi a termelés helyszínén, valamint az a hely is, amit 

tartósan, azaz egy évnél hosszabb időn át a hulladék át-

meneti tárolására használ. Nem tekintendő hulladéklera-

katnak az a létesítmény vagy létesítménnyel bíró hely, 

ahol hulladék lerakására kerül sor az olyan helyre tör-

ténő továbbszállítást megelőző előkészítés céljából, ahol 

feldolgozzák, hasznosítják vagy ártalmatlanítják, ha a tá-

rolásuk ideje a hasznosítást vagy feldolgozást megelő-

zően általában nem haladja meg a három évet, vagy az 

ártalmatlanításukat megelőző tárolás időszaka nem ha-

ladja meg az egy évet. 

 

c) je určené na zhodnocovanie odpadov alebo na 

zneškodňovanie odpadov najmä v mieste ich vzniku 

a 

d) nevyžaduje stavebné povolenie ani ohlásenie 

podľa osobitného predpisu.18) 

(5) Skládka odpadov je miesto so zariadením na zneš-

kodňovanie odpadov, kde sa odpady trvalo ukladajú na 

povrchu zeme alebo do zeme. Za skládku odpadov sa 

považuje aj interná skládka, na ktorej pôvodca odpadu 

vykonáva zneškodňovanie svojich odpadov v mieste vý-

roby, ako aj miesto, ktoré sa trvalo, teda dlhšie ako jeden 

rok, používa na dočasné uloženie odpadov. Za skládku 

odpadov sa nepovažuje zariadenie alebo miesto so zaria-

dením, kde sa ukladajú odpady na účel ich prípravy pred 

ich ďalšou prepravou na miesto, kde sa budú upravovať, 

zhodnocovať alebo zneškodňovať, ak čas ich uloženia 

pred ich zhodnotením alebo upravením nepresahuje 

spravidla tri roky, alebo čas ich uloženia pred ich zneš-

kodnením nepresahuje jeden rok. 

 

6. § 

Hulladékgazdálkodási hierarchia,  

a hulladékgazdálkodás céljai és kötelező korlátai 

(1) A hulladékgazdálkodási hierarchia az alábbi tevé-

kenységek kötelező elsőbbségi sorrendje: 

a) a hulladékképződés megelőzése, 

b) a hulladék újrahasználatra előkészítése, 

c) a hulladék újrafeldolgozása, 

d) a hulladék egyéb hasznosítása, például energetikai 

hasznosítása,  

e) a hulladék ártalmatlanítása. 

(2) A hulladékgazdálkodási hierarchiától csak bizonyos 

hulladékáramok esetében lehet eltérni, ha ennek indo-

koltságát a hulladékképződés és hulladékgazdálkodási 

tevékenységek által gyakorolt összhatásokat bemutató 

életciklus-szemléleten alapuló elemzés igazolja, és ha a 

jelen törvény így rendelkezik. 

(3) A hulladékképződés megelőzése intézkedések olyan 

sora, melyeket azt megelőzően fogadnak el, hogy az 

alapanyag, az anyag vagy a termék hulladékká válna, és 

ami csökkenti 

a) a hulladék mennyiségét a termék ismételt felhasz-

nálása útján vagy a termék élettartamának meghosz-

szabbításával, 

b) a keletkezett hulladék környezetre és emberi 

egészségre gyakorolt kedvezőtlen hatásait, vagy 

c) a károsanyag-tartalmat az alapanyagokban, anya-

gokban és termékekben. 

(4) A csomagolóanyagokból keletkező hulladék csök-

kentése 

a) a csomagolóanyagok és belőlük származó hulla-

dékok mennyiségének és az általuk tartalmazott 

  § 6 

Hierarchia odpadového hospodárstva,  

ciele a záväzné limity odpadového hospodárstva 

(1) Hierarchia odpadového hospodárstva je záväzné po-

radie týchto priorít: 

a) predchádzanie vzniku odpadu, 

b) príprava na opätovné použitie, 

c) recyklácia, 

d) iné zhodnocovanie, napríklad energetické zhodno-

covanie, 

e) zneškodňovanie. 

(2) Od hierarchie odpadového hospodárstva je možné 

odkloniť sa iba pre určité prúdy odpadov, ak je to odô-

vodnené úvahami o životnom cykle výrobku vo vzťahu 

k celkovým vplyvom vzniku a nakladania s takým odpa-

dom a ak to ustanoví tento zákon. 

(3) Predchádzanie vzniku odpadu sú opatrenia, ktoré sa 

prijmú predtým, ako sa látka, materiál alebo výrobok 

stanú odpadom, a ktoré znižujú 

a) množstvo odpadu aj prostredníctvom opätovného 

použitia výrobkov alebo predĺženia životnosti výrob-

kov, 

b) nepriaznivé vplyvy vzniknutého odpadu na ži-

votné prostredie a zdravie ľudí alebo 

c) obsah škodlivých látok v materiáloch a vo výrob-

koch. 

(4) Predchádzaním vzniku odpadu z obalov je znižova-

nie 

a) množstva materiálov a látok obsiahnutých v oba-

loch a odpadoch z obalov a ich škodlivosti pre ži-

votné prostredie, 
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anyagok mennyiségének, valamint környezeti ártal-

masságának csökkentése, 

b) a csomagolóanyagok és belőlük származó hulla-

dékok mennyiségének és az általuk tartalmazott 

anyagok mennyiségének, valamint környezeti ártal-

masságának csökkentése a gyártási folyamatban, az 

értékesítésben, a forgalmazásban, hasznosításban és 

a kiküszöbölésben; a megelőzés különösképpen ér-

vényesül a termékek és a környezetbarát technoló-

giák fejlesztésében, és 

c) könnyű műanyag hordtasakok felhasználási szint-

jének csökkentése. 

(5) A jogi személy és a természetes személy-vállalkozó, 

mely termékeket gyárt, szem előtt tartja, hogy 

a) a gyártás során előnyt kell kapniuk a természeti 

forrásokat kímélő technológiáknak és eljárásoknak, 

valamint az ezen termékekből keletkező, nem hasz-

nosítható hulladék korlátozásának, különösképpen a 

veszélyes hulladékénak, 

b) szükséges tájékoztatni a közvéleményt a termék-

ből vagy annak részéből keletkező hulladék haszno-

sításának vagy ártalmatlanításának módjáról, főként 

a termék csomagolásának, a használati utasításának 

és egyéb dokumentumainak kivitelezése közvetítés-

ével. 

(6) A hulladék termelője köteles tevékenysége során 

megelőzni a hulladék keletkezését és korlátozni annak 

mennyiségét és veszélyes tulajdonságait. A hulladékot, 

melynek keletkezését megakadályozni nem lehet, hasz-

nosítani, esetleg ártalmatlanítani kell az 1. bekezdéssel 

összhangban álló módon, mely nem veszélyezteti az em-

beri egészséget, a környezet és összhangban áll a jelen 

törvénnyel, valamint más általános érvényű jogszabá-

lyokkal. 

(7) Az anyagokat és termékeket ismételt felhasználással 

kell hasznosítani, amennyiben lehetetlen vagy nem cél-

szerű a hulladék keletkezésének megelőzése. 

(8) A hulladék újrahasznosítással történő, nyersanyag 

előállítását célzó értékesítése megengedett, amennyiben 

lehetetlen vagy nem célszerű a keletkezésének megelő-

zése, vagy amennyiben lehetetlen vagy nem célszerű a 

7. bekezdés szerinti eljárás. 

(9) A hulladék energiaforrásként használható fel, 

amennyiben lehetetlen vagy nem célszerű a keletkezésé-

nek megelőzése, vagy amennyiben lehetetlen vagy nem 

célszerű a 7. és 8. bekezdés szerinti eljárás. 

(10) A hulladék ártalmatlanítása olyan módon lehetsé-

ges, amely nem veszélyezteti az emberi egészséget, a 

környezetet, amennyiben lehetetlen vagy nem célszerű a 

keletkezésének megelőzése, vagy amennyiben lehetet-

len vagy nem célszerű a 7-9. bekezdés szerinti eljárás. 

(11) A hulladékgazdálkodás céljai és kötelező korlátai a 

3. sz. mellékletben kerültek meghatározásra. 

 

b) množstva obalov a odpadov z obalov a ich škodli-

vosti pre životné prostredie v etape výrobného pro-

cesu, predaja, distribúcie, využitia a ich eliminácia; 

prevencia sa uplatňuje osobitne pri vývoji výrobkov 

a technológií priaznivejších pre životné prostredie, a 

c) spotreby ľahkých plastových tašiek. 

(5) Právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ, ktorá 

vyrába výrobky, prihliada 

a) pri ich výrobe na potrebu uprednostniť technoló-

gie a postupy šetriace prírodné zdroje a obmedzujúce 

vznik nevyužiteľného odpadu z týchto výrobkov, ob-

zvlášť nebezpečného odpadu, 

b) na potrebu informovanosti verejnosti o spôsobe 

zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadu z výrobku a 

jeho častí, predovšetkým pri vyhotovovaní obalu vý-

robku, návodu na použitie alebo inej dokumentácie k 

výrobku. 

(6) Pôvodca odpadu je povinný predchádzať vzniku od-

padu zo svojej činnosti a obmedzovať jeho množstvo a 

nebezpečné vlastnosti. Odpad, vzniku ktorého nie je 

možné zabrániť, musí byť zhodnotený, prípadne zneš-

kodnený v súlade s odsekom 1 spôsobom, ktorý neohro-

zuje ľudské zdravie, životné prostredie a ktorý je v sú-

lade s týmto zákonom a ďalšími všeobecne záväznými 

právnymi predpismi. 

(7) Materiály a výrobky je potrebné využívať opätov-

ným použitím, ak nie je možné alebo účelné predchádza-

nie vzniku odpadu. 

(8) Zhodnocovať odpad recykláciou umožňujúcou zís-

kavanie surovín je prípustné, ak nie je možné alebo 

účelné predchádzanie jeho vzniku alebo nie je možný a 

účelný postup podľa odseku 7. 

(9) Odpad je možné využívať ako zdroj energie, ak nie 

je možné alebo účelné predchádzanie jeho vzniku alebo 

nie je možný a účelný postup podľa odsekov 7 a 8. 

(10) Zneškodňovať odpad je možné spôsobom, ktorý ne-

ohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie, 

ak nie je možné a účelné predchádzať jeho vzniku alebo 

nie je možný a účelný postup podľa odsekov 7 až 9. 

(11) Ciele a záväzné limity odpadového hospodárstva sú 

ustanovené v prílohe č. 3. 

 

 



9 
 

 
www.torvenytar.sk Pro Civis PT 

 

MÁSODIK RÉSZ 

A hulladékgazdálkodási  

programdokumentumok 

 

7. § 

A hulladékkeletkezés megelőzésének programja 

(1) A hulladékkeletkezés megelőzésének dokumentuma 

olyan programdokumentum, melyet a Szlovák Köztársa-

ság Környezetvédelmi Minisztériuma (a továbbiakban 

csak „minisztérium“) dolgoz ki az érintett központi ál-

lamigazgatási szervekkel együttműködve. A hulladék-

keletkezés megelőzésének dokumentumát a környezeti 

hatások19) elbírálását követően a Szlovák Köztársaság 

kormánya (a továbbiakban csak „kormány”) hagyja jóvá 

és a jóváhagyást követően a minisztérium hozza nyilvá-

nosságra a Szlovák Köztársaság Környezetvédelmi Mi-

nisztériuma Közlönyében (a továbbiakban csak „köz-

löny”) és honlapján. 

(2) A hulladékkezelés megelőzésének programját a mi-

nisztérium rendszerint tízéves időszakra dolgozza ki.  

(3) A hulladékkeletkezés megelőzésének programja tar-

talmazza a hulladékkeletkezés, beleértve a csomagoló-

anyag-hulladék megelőzésének céljait, az ezen célok el-

érését szolgáló meglévő intézkedéseket és szükség ese-

tén új intézkedési javaslatokat is a célok elérése érdeké-

ben. E programok céljai és intézkedései arra irányulnak, 

hogy kizárják a közvetlen kapcsolatot a gazdasági növe-

kedés és a hulladékkeletkezés negatív environmentális 

hatásai között. A hulladékkeletkezés megelőzési prog-

ramjának része a 4. mellékletben felsorolt intézkedések 

és egyéb létező intézkedések hatékonyságának kiértéke-

lése is. 

(4) A hulladékkeletkezés megelőzésének programja spe-

cifikus mennyiségi és minőségi referenciaértékeket tar-

talmaz a hulladékkeletkezést megelőző intézkedésekre 

vonatkozóan, amelyek célja a fejlődés figyelése és érté-

kelése, valamint a mennyiségi vagy minőségi célok és 

mutatók figyelése és értékelése. 

(5) A minisztérium legkésőbb hat évvel a hulladékkelet-

kezés megelőzési programjának hatályba lépésétől szá-

mítva a kormány elé terjeszti a hulladékkeletkezés meg-

előzési programja céljainak folyó teljesítését és értékelé-

sét a mennyiségi vagy minőségi célok és mutatók alap-

ján. 

(6) A minisztérium szükség esetén biztosítja a hulladék-

keletkezés megelőzési programjának időszerűsítését 

(frissítését). 

 

  DRUHÁ ČASŤ 

Programové dokumenty  

odpadového hospodárstva 

 

§ 7 

Program predchádzania vzniku odpadu 

(1) Program predchádzania vzniku odpadu je progra-

mový dokument, ktorý vypracúva Ministerstvo život-

ného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „minis-

terstvo“) v spolupráci s dotknutými ústrednými orgánmi 

štátnej správy. Program predchádzania vzniku odpadu 

po posúdení jeho vplyvov na životné prostredie19) schva-

ľuje vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) a po 

jeho schválení ho ministerstvo uverejňuje vo Vestníku 

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky 

(ďalej len „vestník“) a na svojom webovom sídle. 

(2) Program predchádzania vzniku odpadu vypracúva 

ministerstvo spravidla na obdobie desiatich rokov. 

(3) Program predchádzania vzniku odpadu obsahuje 

ciele predchádzania vzniku odpadu vrátane odpadu z 

obalov, existujúce opatrenia na dosiahnutie týchto cie-

ľov a v prípade potreby návrhy nových opatrení na do-

siahnutie týchto cieľov. Ciele a opatrenia v tomto pro-

grame sú zamerané na vylúčenie priamej väzby medzi 

hospodárskym rastom a negatívnymi environmentál-

nymi vplyvmi spojenými so vznikom odpadu. Súčasťou 

programu predchádzania vzniku odpadu je aj vyhodno-

tenie efektívnosti opatrení uvedených v prílohe č. 4 

alebo iných existujúcich opatrení. 

(4) Program predchádzania vzniku odpadu obsahuje špe-

cifické kvalitatívne alebo kvantitatívne referenčné hod-

noty pre opatrenia na predchádzanie vzniku odpadu, 

ktoré sú ustanovené za účelom monitorovania a posu-

dzovania pokroku, ako aj kvalitatívne alebo kvantita-

tívne ciele a ukazovatele. 

(5) Ministerstvo najneskôr do šiestich rokov od nado-

budnutia platnosti programu predchádzania vzniku od-

padu predloží vláde vyhodnotenie priebežného plnenia 

cieľov programu predchádzania vzniku odpadu na zá-

klade vyhodnotenia kvalitatívnych alebo kvantitatív-

nych cieľov a ukazovateľov. 

(6) Ministerstvo v prípade potreby zabezpečí aktualizá-

ciu programu predchádzania vzniku odpadu. 

 

Hulladékgazdálkodási programok 

 

8. § 

Alapvető rendelkezések 

  Programy odpadového hospodárstva 

 

§ 8 

Základné ustanovenia 
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(1) A hulladékgazdálkodási program (a továbbiakban 

csak „program”) olyan programdokumentum, amelyet 

egy adott területi egységre dolgoznak ki, összhangban a 

hulladékgazdálkodási hierarchiával és célokkal, és 

amely tartalmazza a hulladékgazdálkodás jelenlegi álla-

potának elemzését e területi egységben, valamint az in-

tézkedéseket, melyeket foganatosítani kell az environ-

mentálisan jobb hulladék-előkészítés érdekében az újra-

felhasználás, reciklálás, hasznosítás és ártalmatlanítás 

folyamatában, s ugyanígy azt is, hogy miként fogja e 

program elősegíteni a jelen törvény céljainak és rendel-

kezéseinek teljesítését. 

(2) A programot a „Hulladékok és poliklórozott bife-

nilek és a poliklórozott bifenil tartalmú berendezések ka-

talógusában” felsorolt hulladékokra kell kidolgozni. 

(3) A program tartalmazza 

a) a szervezet nevét, mely a programot kidolgozza és 

az alapvető adatokat a területről, melyre vonatko-

zóan a program készül, vagy az alapvető adatokat a 

poliklórozott bifenilek tulajdonosáról vagy a község-

ről, mely a programot kidolgozza, 

b) a hulladékgazdálkodás pillanatnyi állapotának jel-

lemzését, 

c) a kötelező részt és az irányadó részt, 

d) az előző program kiértékelését. 

 

(1) Program odpadového hospodárstva (ďalej len „pro-

gram“) je programový dokument, ktorý sa vypracúva pre 

určenú územnú oblasť v súlade s hierarchiou a cieľmi 

odpadového hospodárstva obsahujúci analýzu súčas-

ného stavu odpadového hospodárstva tejto územnej ob-

lasti a opatrenia, ktoré je potrebné prijať na zlepšenie en-

vironmentálne vhodnej prípravy na opätovné použitie, 

recyklácie, zhodnocovania a zneškodňovania odpadu, 

ako aj hodnotenie, ako bude program podporovať plne-

nie týchto cieľov a ustanovení tohto zákona. 

(2) Program sa vypracúva pre odpady uvedené v Kata-

lógu odpadov a pre polychlórované bifenyly a zariadenia 

obsahujúce polychlórované bifenyly. 

(3) Program obsahuje 

a) názov orgánu, ktorý program vypracúva a zá-

kladné údaje o území, pre ktoré sa program vypra-

cúva, alebo základné údaje o držiteľovi polychlóro-

vaných bifenylov alebo o obci, ktorí program vypra-

cúvajú, 

b) charakteristiku aktuálneho stavu odpadového hos-

podárstva, 

c) záväznú časť a smernú časť, 

d) vyhodnotenie predchádzajúceho programu. 

 

9. § 

A Szlovák Köztársaság  

programja és a kerület programja 

(1) A Szlovák Köztársaság programját a minisztérium 

dolgozza ki, rendszerint tízéves időtartamra, és legfő-

ként a kerületi székhelyeken működő járási hivatalok, a 

járási hivatalok és a területi önkormányzatok alapanya-

gai alapján. A Szlovák Köztársaság programját a kör-

nyezetvédelmi hatások19) elbírálása után a kormány 

hagyja jóvá, majd a jóváhagyást követően a miniszté-

rium a közlönyben és saját honlapján közzéteszi azt. 

(2) A Szlovák Köztársaság programja elsősorban tartal-

mazza 

a) a hulladékgazdálkodás pillanatnyi állapotát és a 

meghatározott hulladékáramok várható jövőbeli ala-

kulását, 

b) a tájékoztatást a Szlovák Köztársaság területén ke-

letkezett hulladék fajtáiról, mennyiségéről és forrá-

sairól kerületek szerinti lebontásban, a tájékoztatást 

a hulladékról, melyet valószínűleg kivisznek a Szlo-

vák Köztársaság területéről, átszállítanak a Szlovák 

Köztársaság területén, vagy behoznak a Szlovák 

Köztársaság területére, 

c) a létező hulladékgyűjtő rendszerek leírását, 

d) a hulladékfeldolgozó létesítmények elhelyezkedé-

séről, 

  § 9 

Program Slovenskej republiky  

a program kraja 

(1) Program Slovenskej republiky vypracúva minister-

stvo spravidla na obdobie desiatich rokov, a to najmä na 

základe podkladov od okresných úradov v sídle kraja, 

okresných úradov a územnej samosprávy. Program Slo-

venskej republiky po posúdení jeho vplyvov na životné 

prostredie19) schvaľuje vláda a po jeho schválení ho mi-

nisterstvo uverejňuje vo vestníku a na svojom webovom 

sídle. 

(2) Program Slovenskej republiky obsahuje najmä 

a) charakteristiku aktuálneho stavu odpadového hos-

podárstva a odhad budúceho vývoja určených prú-

dov odpadu, 

b) informácie o druhu, množstve a zdroji odpadu 

vzniknutého na území Slovenskej republiky s rozlí-

šením na kraje, informácie o odpade, ktorý sa prav-

depodobne vyvezie z územia Slovenskej republiky, 

prepraví alebo dovezie na územie Slovenskej repub-

liky, 

c) opis existujúcich systémov zberu odpadov, 

d) rozmiestnenie zariadení na spracovanie odpadov, 

e) cieľové smerovanie nakladania s určenými prúdmi 

odpadov a množstvami odpadov v určenom čase a 

opatrenia na ich dosiahnutie, 



11 
 

 
www.torvenytar.sk Pro Civis PT 

e) a meghatározott hulladékáramok és hulladék-

mennyiségek kezelésének célirányosságát az adott 

időben és az intézkedéseket ezek elérése érdekében, 

f) a poliklórozott bifenilek és a poliklórozott bifenilt 

tartalmazó berendezések kezelésének célirányossá-

gát az adott időben és az intézkedéseket ezek elérése 

érdekében, 

g) az intézkedéseket a biológiailag lebomló háztar-

tási hulladék hulladéklerakatokon elhelyezett meny-

nyiségének csökkentésére, 

h) az intézkedéseket a háztartási hulladék újrafel-

használásra és reciklálásra történő előkészítésének 

növelése érdekében, 

i) az intézkedéseket a bontásokból származó építési 

törmelék újrafelhasználásra és reciklálásra történő 

előkészítésének növelése érdekében, 

j) az önálló fejezetet a csomagolóanyagokkal és a 

csomagolóanyagokból származó hulladék kezelésé-

ről, beleértve a megelőző intézkedések és a csoma-

golóanyagok újrafelhasználási rendszereinek támo-

gatását, 

k) az új hulladékfeldolgozó létesítmények építésé-

nek, meglévő hulladékfeldolgozó létesítmények ka-

pacitásnövelésének vagy bezárásuk szükségességé-

nek a felülbírálatát, 

l) új hulladékgyűjtési rendszerek építésének elbírálá-

sát, 

m) javaslatokat régiók feletti jelentőségű hulladékke-

zelő létesítmények kiépítésére, 

n) a meghozott intézkedések hasznosságának kiérté-

kelését, 

o) a tájékoztatást a közvélemény hulladékkezelési tu-

datosságának növelését célzó kampányok kihaszná-

lásáról, 

p) a program pénzügyi igényességének nagyságát. 

(3) A Szlovák Köztársaság programjának kötelező része 

tartalmazza a 2. bekezdés e)-j) pontjában feltüntetett 

adatokat. A Szlovák Köztársaság programjának irányki-

jelölő része tartalmazza a 2. bekezdés k)-p) pontjában 

feltüntetett adatokat.  

(4) A Szlovák Köztársaság 1. bekezdés szerinti program-

jának jóváhagyását követően a kerületi székhely járási 

hivatala három hónapon belül előterjeszti a kerület prog-

ramját e program környezetvédelmi hatásainak elbírálá-

sára;19) a kerület programját elsősorban a járási hivatalok 

és a területi önkormányzatok alapanyagai szerint dol-

gozzák ki. A környezetvédelmi hatások19) elbírálását kö-

vetően a kerület kötelező programját a kerületi székhely 

járási hivatala teszi közzé hirdetményben, a Szlovák 

Köztársaság programjának időtartamával megegyező 

időszakra, és továbbítja azt a minisztériumnak közzété-

tel céljából. 

(5) A kerület programjának összhangban kell állnia a 

Szlovák Köztársaság programjával, tartalmaznia kell 2. 

f) cieľové smerovanie nakladania s polychlórova-

nými bifenylmi a zariadeniami obsahujúcimi po-

lychlórované bifenyly v určenom čase a opatrenia na 

ich dosiahnutie, 

g) opatrenia na znižovanie množstva biologicky roz-

ložiteľných komunálnych odpadov ukladaných na 

skládky odpadov, 

h) opatrenia na zvyšovanie prípravy na opätovné po-

užitie a recyklácie komunálnych odpadov, 

i) opatrenia na zvyšovanie prípravy na opätovné po-

užitie a recyklácie stavebných odpadov a odpadov z 

demolácií, 

j) osobitnú kapitolu o nakladaní s obalmi a odpadom 

z obalov vrátane podpory preventívnych opatrení a 

systémov opätovného použitia obalov, 

k) posúdenie potreby budovania nových zariadení na 

spracovanie odpadov, potreby zvýšenia kapacity 

alebo uzatvorenia existujúcich zariadení na spraco-

vanie odpadov, 

l) posúdenie potreby budovania nových systémov 

zberu odpadov, 

m) návrhy na vybudovanie zariadení na nakladanie s 

odpadmi nadregionálneho významu, 

n) vyhodnotenie užitočnosti prijatých opatrení, 

o) informácie o využívaní kampaní na zvyšovanie 

povedomia verejnosti v oblasti nakladania s od-

padmi, 

p) rozsah finančnej náročnosti programu. 

(3) Záväzná časť programu Slovenskej republiky obsa-

huje údaje uvedené v odseku 2 písm. e) až j). Smerná 

časť programu Slovenskej republiky obsahuje údaje 

uvedené v odseku 2 písm. k) až p). 

(4) Okresný úrad v sídle kraja predloží do troch mesia-

cov od schválenia programu Slovenskej republiky podľa 

odseku 1 návrh programu kraja na posúdenie jeho vply-

vov na životné prostredie;19) návrh programu kraja vy-

pracúva najmä na základe podkladov od okresných úra-

dov a územnej samosprávy. Po posúdení vplyvov na ži-

votné prostredie19) záväznú časť programu kraja vydáva 

okresný úrad v sídle kraja vyhláškou na obdobie zhodné 

s obdobím platnosti programu Slovenskej republiky a 

zašle ho na uverejnenie ministerstvu. 

(5) Program kraja musí byť v súlade s programom Slo-

venskej republiky a obsahuje skutočnosti uvedené v od-

seku 2 okrem písm. g), m) a o) so zameraním na územie 

kraja, pre ktorý sa vypracúva. Záväzná časť programu 

kraja obsahuje údaje uvedené v odseku 2 písm. e), f), h), 

i) a j). Smerná časť programu kraja obsahuje údaje uve-

dené v odseku 2 písm. k), l), n) a p) a návrhy na vybudo-

vanie zariadení na nakladanie s odpadmi regionálneho 

významu. 

(6) Platný program Slovenskej republiky a program 

kraja sú podkladom pre opatrenia na predchádzanie 
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bekezdés szerinti tényeket – a g), m) és o) pontok kivé-

telével – azon kerület területének vonatkozásában, 

amelyre kidolgozták. A kerület programjának kötelező 

része tartalmazza a 2. bekezdés e), f), h), i) és j) pontja 

szerinti adatokat. A kerület programjának iránykijelölő 

része tartalmazza a 2. bekezdés k), l), n) és p) pontja sze-

rinti adatokat és a regionális jelentőségű hulladékkezelő 

létesítmények kiépítésének javaslatait. 

(6) A Szlovák Köztársaság hatályos programja és a ke-

rület programja az alapja a hulladékkeletkezést meg-

előző intézkedéseknek, a hulladékkezelésnek, az ártal-

matlanításnak és az elvi területi építési (területtervezési) 

dokumentumok kidolgozásának.  

(7) A hulladékgazdálkodási államigazgatási hatóságok 

jelen törvény szerint kiadott döntései és véleményei nem 

mondhatnak ellent az adott kerület programjának. 

(8) Ha a Szlovák Köztársaság programjának és a kerület 

programjának kihirdetését követő időszakban alapve-

tően megváltoznak azok a tényállások, melyek döntően 

befolyásolták a Szlovák Köztársaság programjának és a 

kerület programjának a tartalmát, a minisztérium és a ke-

rületi székhely járási hivatala köteles frissíteni a kidol-

gozott programot. A programok frissítésére azonos mér-

tékben vonatkoznak az 1-6. bekezdés rendelkezései. 

(9) A hulladékgazdálkodási államigazgatási hatóságok 

vagy az általuk megbízott személyek jogosultak minden-

kitől, aki csomagolóanyagokat kezel, hulladékbirtokos, 

hulladékkezelő vagy poliklórozott bifenilek birtokosa 

információkat kérni a program kidolgozásához és frissí-

téséhez. A külön jogszabály szerinti adatvédelmi rendel-

kezéseket20) ez nem érinti. 

(10) A minisztérium jóváhagyásra a kormány elé ter-

jeszti a Szlovák Köztársaság hatályos programja teljesí-

tésének értékelését, mégpedig a program jóváhagyásá-

nak napjától számítva ötévenként egyszer. 

 

vzniku odpadov, nakladanie s odpadmi, dekontamináciu 

a na spracúvanie územnoplánovacej dokumentácie. 

(7) Rozhodnutia a vyjadrenia orgánov štátnej správy od-

padového hospodárstva vydávané podľa tohto zákona 

nesmú byť v rozpore s programom príslušného kraja. 

(8) Ak sa v čase po vydaní programu Slovenskej repub-

liky a programu kraja zásadným spôsobom zmenia sku-

točnosti, ktoré sú rozhodujúce pre obsah programu Slo-

venskej republiky a programu kraja, ministerstvo a 

okresný úrad v sídle kraja sú povinné aktualizovať nimi 

vypracovaný program. Na aktualizáciu týchto progra-

mov platia rovnako ustanovenia odsekov 1 až 6. 

(9) Orgány štátnej správy odpadového hospodárstva 

alebo nimi poverené osoby sú oprávnené od každého, 

kto nakladá s obalmi, je držiteľom odpadu, nakladá s od-

padmi alebo je držiteľom polychlórovaných bifenylov, 

požadovať informácie potrebné na vypracovanie a aktu-

alizáciu programu. Osobitné predpisy na ochranu úda-

jov20) nie sú dotknuté. 

(10) Ministerstvo predloží vláde na schválenie vyhodno-

tenie plnenia platného programu Slovenskej republiky 

raz za päť rokov odo dňa jeho schválenia. 

 

10. § 

A község programja 

(1) A község, melynek területén az évente keletkezett 

háztartási hulladék mennyisége, az építési törmeléket is 

beleértve meghaladja a 350 tonnát, vagy ahol a lakosok 

lélekszáma meghaladja az 1000 főt, köteles községi 

programot kidolgozni. 

(2) A község programja elsősorban tartalmazza 

a) a hulladékgazdálkodás pillanatnyi állapotát, 

b) a keletkező háztartási hulladék és építési törmelék 

várható mennyiségét, 

c) az adatokat a háztartási hulladék és építési törme-

lék gyűjtőrendszereiről és a háztartási hulladék osz-

tályozott gyűjtésének biztosításáról, 

d) a keletkező háztartási hulladék mennyiségének 

csökkentésére, valamint a háztartási hulladék osztá-

lyozásának növelésére és ezt követő hasznosítására 

meghozott intézkedéseket, 

  § 10 

Program obce 

(1) Obec, na území ktorej ročná produkcia komunálnych 

odpadov vrátane drobných stavebných odpadov presa-

huje 350 ton alebo ktorej počet obyvateľov prevyšuje 

1000, je povinná vypracúvať program obce. 

(2) Program obce obsahuje najmä 

a) charakteristiku aktuálneho stavu odpadového hos-

podárstva, 

b) predpokladané množstvo vzniku komunálneho 

odpadu a drobného stavebného odpadu, 

c) údaje o systéme zberu komunálnych odpadov a 

drobných stavebných odpadov a o zabezpečovaní 

triedeného zberu komunálnych odpadov, 

d) ciele a opatrenia zamerané na zníženie množstva 

vzniknutých komunálnych odpadov a na zvýšenie 

podielu triedeného zberu komunálnych odpadov a 

ich následného zhodnotenia, 
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e) az intézkedéseket a hulladéklerakókba kerülő bio-

lógiailag lebomló háztartási hulladékmennyiség 

csökkentésére, 

f) az intézkedéseket a lakosság tájékoztatásának biz-

tosítására a csomagolóanyag-hulladékok osztályo-

zott gyűjtéséről és a csomagolásokon látható azon je-

lek jelentéséről, amelyek arra vonatkoznak, hogy a 

csomagolás hasznosítható, 

g) az információkat a háztartásihulladék-feldolgozó 

létesítmények elérhetőségéről és arról, hogy a háztar-

tási hulladék feldolgozására szolgáló létesítmények 

mely típusait kellene kiépíteni, 

h) az információkat a lakosság hulladékkezelési tu-

datossága növelését célzó kampányok kihasználásá-

ról, 

i) a program költségigényét. 

(3) A községi program kötelező része tartalmazza a 2. 

bekezdés d)-f) pontjában felsorolt adatokat. A községi 

program iránykijelölő része tartalmazza 2. bekezdés g)-

i) pontja szerinti adatokat. A község programjának össz-

hangban kell állnia az adott kerületi program kötelező 

részével. 

(4) A község köteles a község kidolgozott programját 

előterjeszteni négy hónapon belül azt követően, hogy a 

kerületi programot közzétették, az illetékes állami hulla-

dékgazdálkodási hatóságnak a jelen törvénnyel és az 

adott kerület programjának kötelező részével való össz-

hangja felülbírálatára. Az illetékes államigazgatási hul-

ladékgazdálkodási hatóság a felülbírálat eredményét a 

községi program kézhezvételétől számított 30 napon be-

lül kézbesíti a községnek; a felülvizsgálati eredmény a 

községre nézve kötelező érvényű. Ha az illetékes állam-

igazgatási hulladékgazdálkodási hatóság felülvizsgálati 

eredménye kedvező, a község  

a) a község programját környezeti hatásvizsgálati el-

bírálásra19) terjeszti be, amennyiben a község prog-

ramja ilyen elbírálás alá esik, és ezt a felülbírálatot 

követően jóváhagyja azt, 

b) jóváhagyja a község programját, mely nem esik 

környezeti hatásvizsgálati elbírálás alá. 

(5) Ha az illetékes államigazgatási hulladékgazdálkodási 

hatóság 4. bekezdés szerinti felülvizsgálati eredményé-

ben a jelen törvénnyel ellentétes vagy az illetékes kerü-

leti program kötelező részébe ütköző tényekre figyel-

mezteti a községet, a község a programot átdolgozza. 

Azon községi program jóváhagyása, mely nincs össz-

hangban a jelen törvény rendelkezéseivel, érvénytelen. 

(6) Az új községi program kihirdetésével a korábbi prog-

ram érvényessége megszűnik. 

(7) A község köteles a község programját úgy kidol-

gozni, hogy annak érvényessége azonos legyen a kerület 

programjának érvényességi idejével; esetlegesen a 8. be-

e) opatrenia na znižovanie množstva biologicky roz-

ložiteľných komunálnych odpadov ukladaných na 

skládky odpadov, 

f) opatrenia na zabezpečenie informovanosti obyva-

teľov o triedenom zbere komunálnych odpadov z 

obalov a o význame značiek na obaloch, ktoré zna-

menajú, že obal je možné zhodnotiť, 

g) informácie o dostupnosti zariadení na spracovanie 

komunálnych odpadov a o tom, aké typy spracova-

teľských zariadení pre komunálny odpad je vhodné 

vybudovať, 

h) informácie o využívaní kampaní na zvyšovanie 

povedomia obyvateľov v oblasti nakladania s komu-

nálnymi odpadmi, 

i) rozsah finančnej náročnosti programu. 

(3) Záväzná časť programu obce obsahuje údaje uvedené 

v odseku 2 písm. d) až f). Smerná časť programu obce 

obsahuje údaje uvedené v odseku 2 písm. g) až i). Pro-

gram obce musí byť v súlade so záväznou časťou pro-

gramu príslušného kraja. 

(4) Obec je povinná predložiť vypracovaný program 

obce do štyroch mesiacov od vydania programu kraja 

príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospo-

dárstva na posúdenie súladu s ustanoveniami tohto zá-

kona a so záväznou časťou programu príslušného kraja. 

Príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva 

oznámi obci výsledok posúdenia do 30 dní od doručenia 

programu obce; výsledok posúdenia je pre obec zá-

väzný. Ak je výsledok posúdenia príslušného orgánu 

štátnej správy odpadového hospodárstva kladný, obec 

a) predloží program obce na posúdenie jeho vplyvu 

na životné prostredie,19) ak program obce podlieha 

tomuto posúdeniu, a následne po ukončení tohto po-

súdenia ho schváli, 

b) schváli program obce, ktorý nepodlieha posúdeniu 

vplyvu na životné prostredie. 

(5) Ak príslušný orgán štátnej správy v posúdení podľa 

odseku 4 upozorní obec na nesúlad s ustanoveniami 

tohto zákona alebo so záväznou časťou programu prí-

slušného kraja, obec program upraví. Schválenie pro-

gramu obce, ktorý nie je v súlade s týmto zákonom je 

neplatné. 

(6) Vydaním nového programu obce platnosť predchá-

dzajúceho programu obce zanikne. 

(7) Obec je povinná vypracovať program obce tak, aby 

jeho obdobie platnosti bolo zhodné s obdobím platnosti 

programu kraja; v prípade podľa odseku 8 je obec po-

vinná zabezpečiť zhodu konca obdobia platnosti svojho 

programu s koncom obdobia platnosti programu kraja. 

(8) Ak obci vznikla povinnosť podľa odseku 1 počas 

platnosti programu kraja, je povinná plniť uvedenú po-

vinnosť v súlade s odsekmi 4 a 5, v lehotách v ňom uve-

dených a so začiatkom ich plynutia od vzniku tejto po-

vinnosti. 
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kezdés értelmében a község köteles biztosítani prog-

ramja érvényességi ideje és a kerület programja érvé-

nyességi ideje végének azonosságát. 

(8) Ha a községnek az 1. bekezdés értelmében kötele-

zettsége keletkezett a kerület programjának hatályossága 

idején, köteles teljesíteni az adott kötelezettséget a 4. és 

5. bekezdéssel összhangban, a bennük feltüntetett határ-

időkön belül, mely az ezen kötelezettség keletkezésétől 

számított kezdeti időponttal kezd telni. 

(9) Ha a község programjának jóváhagyását követő idő-

szakban alapvetően megváltoznak azok a tények, ame-

lyek döntő fontosságúak a tartalmát illetően, a község 

köteles programját frissíteni és haladéktalanul előter-

jeszteni felülvizsgálatra az illetékes államigazgatási ha-

tóságnak. 

(10) A község a község programját kidolgozhatja egy 

vagy több községgel együttműködve együttműködési 

szerződés alapján.21) A közös programban a községek a 

célokat az egyes községekre vonatkozóan egyenként is 

megfogalmazhatják. 

(11) A község a község programjának összeállításakor 

és frissítésekor jogosult térítésmentesen kérni mindenki-

től, aki a területén háztartási hulladék vagy építési tör-

melék tulajdonosa, vagy háztartási hulladékot vagy épí-

tési törmeléket kezel, a szükséges tájékoztatást a községi 

program összeállításához és frissítéséhez. A külön jog-

szabály szerinti adatvédelmi rendelkezéseket20) ez nem 

érinti. 

(12) A község köteles a jóváhagyott községi programot 

a jóváhagyást követő 30 napon belül nyilvánosságra 

hozni a saját honlapján. 

 

(9) Ak sa v čase po schválení programu obce zásadným 

spôsobom zmenia skutočnosti, ktoré sú rozhodujúce pre 

jeho obsah, obec je povinná svoj program aktualizovať a 

bezodkladne ho predložiť na posúdenie príslušnému or-

gánu štátnej správy. 

(10) Obec môže vypracovať program obce v spolupráci 

s jednou obcou alebo viacerými obcami na základe 

zmluvnej spolupráce.21) V spoločnom programe si obce 

môžu určiť ciele jednotlivo pre každú obec. 

(11) Obec je pri zostavovaní a aktualizovaní programu 

obce oprávnená bezplatne požadovať od každého, kto je 

držiteľom komunálneho odpadu alebo drobného staveb-

ného odpadu alebo nakladá s komunálnymi odpadmi 

alebo drobnými stavebnými odpadmi na jej území, in-

formácie potrebné na zostavenie a aktualizáciu pro-

gramu obce. Osobitné predpisy na ochranu údajov20) nie 

sú dotknuté. 

(12) Obec je povinná schválený program obce zverejniť 

do 30 dní od jeho schválenia na svojom webovom sídle. 

 

11. § 

A poliklórozott bifenilek birtokosának programja 

(1) A poliklórozott bifenilek birtokosa, akinél poliklóro-

zott bifenilek vagy poliklórozott bifenileket tartalmazó 

berendezések találhatók, köteles haladéktalanul kidol-

gozni a poliklórozott bifenilek birtokosának programját 

a poliklórozott bifenileket tartalmazó berendezések mé-

regtelenítése és a használt poliklórozott bifenilek keze-

lése céljából, és a kidolgozott programot előterjeszteni 

az illetékes hulladékgazdálkodási államigazgatási ható-

ságnak jóváhagyás végett. A poliklórozott bifenilek bir-

tokosának programját a poliklórozott bifenilek birtokosa 

köteles betartani. 

(2) A poliklórozott bifenilek birtokosának programja a 

105. § 3. bek. a) pontjában előírt adatokat tartalmazza. 

(3) Ha a poliklórozott bifenilek birtokosának programjá-

ban feltüntetett tényadatok a 2. bekezdéssel összhangban 

megváltoznak, poliklórozott bifenilek birtokosa köteles 

négy hónapon belül kidolgozni és jóváhagyásra előter-

jeszteni a poliklórozott bifenilek birtokosának új prog-

  § 11 

Program držiteľa polychlórovaných bifenylov 

(1) Držiteľ polychlórovaných bifenylov, u ktorého sa na-

chádzajú polychlórované bifenyly alebo zariadenie ob-

sahujúce polychlórované bifenyly, je povinný bezod-

kladne vypracovať program držiteľa polychlórovaných 

bifenylov so zameraním na dekontamináciu zariadení 

obsahujúcich polychlórované bifenyly a na nakladanie s 

použitými polychlórovanými bifenylmi a predložiť vy-

pracovaný program na schválenie príslušnému orgánu 

štátnej správy odpadového hospodárstva. Schválený 

program držiteľa polychlórovaných bifenylov je držiteľ 

polychlórovaných bifenylov povinný dodržiavať. 

(2) Program držiteľa polychlórovaných bifenylov obsa-

huje ustanovené údaje [§ 105 ods. 3 písm. a)]. 

(3) Ak dôjde k zmene skutočností uvedených v pro-

grame držiteľa polychlórovaných bifenylov v súlade s 

odsekom 2, je držiteľ polychlórovaných bifenylov po-

vinný do štyroch mesiacov vypracovať a predložiť na 

schválenie nový program držiteľa polychlórovaných bi-

fenylov, ak je napriek zmene skutočností uvedených v 
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ramját, amennyiben 2. bekezdéssel összhangban feltün-

tetett tényadatok megváltozása ellenére továbbra is po-

liklórozott bifenilek birtokosa. 

 

 

súlade s odsekom 2 stále držiteľom polychlórovaných 

bifenylov. 

 

 

HARMADIK RÉSZ 

A jogi személyek  

és természetes személyek kötelességei 

 

12. § 

A hulladékkezelés  

általános követelményei 

(1) Mindenki köteles a hulladékot a jelen törvénnyel 

összhangban kezelni vagy vele más műveletet végezni; 

az, akire a jelen törvény alapján kibocsátott végzések kö-

telességet rónak, köteles a hulladékot e végzésekkel 

összhangban kezelni vagy vele más műveletet végezni. 

(2) Mindenki köteles a hulladékot oly módon kezelni 

vagy vele más műveletet végezni, amely nem veszélyez-

teti az emberek egészségét és nem károsítja a környeze-

tet, mégpedig úgy, hogy ne következzen be 

a) víz, levegő, talaj, ásványlelőhely, növény- és állat-

világ szennyezésének kockázata, 

b) környezetterhelés zajjal vagy bűzzel, és 

c) káros hatás a tájra vagy különleges jelentőségű he-

lyekre.22) 

(3) A hulladékkezelés és a vele kapcsolatos tevékenysé-

gek költségviselési kötelezettségét – ha a 4. bekezdés 

másként nem rendelkezik – e személyek kötelesek telje-

síteni az alábbi sorrendben: 

a) a hulladékbirtokos, aki számára a hulladékkezelést 

végzik, amennyiben ismert személy, vagy 

b) az utolsó ismert hulladékbirtokos. 

(4) A (3) bekezdés rendelkezése nem vonatkozik a ház-

tartási hulladék szelektíven (elkülönítve), megkülönböz-

tetett hulladékáramba (27. § 3. bek.) gyűjtött összetevő-

ire, melyekre meghatározott mértékben vonatkozik a 

gyártók kiterjesztett költségviselési felelőssége a hulla-

dékkezelési tevékenységek és vele kapcsolatos művele-

tek terén. 

(5) Ha a hulladékbirtokos ismert, de nem tartózkodik a 

Szlovák Köztársaság területén, a hulladékkezelést a hul-

ladékbirtokos költségére az a hulladékgazdálkodási ál-

lamigazgatási hatóság biztosítja, amelynek a területén a 

hulladék található. 

(6) Természetes személyek nem kezelhetnek vagy moz-

gathatnak mást, csak háztartási hulladékot és építési tör-

meléket, kivéve a 63. § 1. bek. és a 72. § műveleteket. 

 

  TRETIA ČASŤ 

Povinnosti  

právnických osôb a fyzických osôb 

 

§ 12 

Všeobecné povinnosti  

spojené s nakladaním s odpadmi 

(1) Každý je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s 

nimi zaobchádzať v súlade s týmto zákonom; ten, komu 

vyplývajú z rozhodnutia vydaného na základe tohto zá-

kona povinnosti, je povinný nakladať s odpadmi alebo 

inak s nimi zaobchádzať aj v súlade s týmto rozhodnu-

tím. 

(2) Každý je povinný nakladať s odpadom alebo inak s 

ním zaobchádzať takým spôsobom, ktorý neohrozuje 

zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie, a to tak, 

aby nedochádzalo k 

a) riziku znečistenia vody, ovzdušia, pôdy, hornino-

vého prostredia a ohrozenia rastlín a živočíchov, 

b) obťažovaniu okolia hlukom alebo zápachom a 

c) nepriaznivému vplyvu na krajinu alebo miesta 

osobitného významu.22) 

(3) Povinnosť znášať náklady na činnosti nakladania s 

odpadom a činnosti k nim smerujúce sú povinné plniť 

osoby v nasledujúcom poradí, ak nie je v odseku 4 usta-

novené inak: 

a) držiteľ odpadu, pre ktorého sa nakladanie s odpa-

dom vykonáva, ak je známy, alebo 

b) posledný známy držiteľ odpadu. 

(4) Ustanovenie odseku 3 sa nevzťahuje na oddelene 

zbierané zložky komunálneho odpadu patriace do vyhra-

deného prúdu odpadu (§ 27 ods. 3), na ktoré sa v ustano-

venom rozsahu vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrob-

cov znášajúcich náklady na činnosti nakladania s odpa-

dom a na činnosti k nim smerujúce. 

(5) Ak je držiteľ odpadu známy, ale nezdržiava sa na 

území Slovenskej republiky, zabezpečí nakladanie s od-

padom na náklady držiteľa odpadu orgán štátnej správy 

odpadového hospodárstva, na ktorého území sa odpad 

nachádza. 

(6) Fyzické osoby nesmú nakladať a inak zaobchádzať s 

iným ako s komunálnym odpadom a drobným staveb-

ným odpadom s výnimkou zaobchádzania podľa § 63 

ods. 1 a § 72. 

 

13. § 

Tilalmak 

Tilos 

  § 13 

Zákazy 

Zakazuje sa 
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a) hulladékot elhelyezni vagy elhagyni más, mint a 

jelen törvénnyel összhangban kijelölt helyen,  

b) hulladékot más módon, mint a jelen törvénnyel 

összhangban, ártalmatlanítani vagy hasznosítani, 

c) a hulladékot ártalmatlanítani a 2. mellékletben sze-

replő D4, D6 és D7 tevékenységekkel, 

d) a 97. § 1. bekezdése szerinti hozzájárulás nélkül 

vagy vele ellentétesen hozzájárulást megkövetelő te-

vékenységet végezni, 

e) lerakaton történő elhelyezéssel ártalmatlanítani 

1. a cseppfolyós hulladékot, 

2. a hulladékot, mely a hulladéktároló közegében 

robbanásveszélyes, korrodálódik, oxigént fej-

leszt, nagymértékben gyúlékony vagy gyúlé-

kony, 

3. az egészségügyi vagy állategészségügyi ellá-

tásból származó hulladékot, melynek feldolgozás 

előtti katalógusszáma a 8. számú mellékletben 

szerepel; az ilyen hulladék feldolgozása és ezt kö-

vető katalógusszám-változása nem befolyásolja a 

lerakón történő tárolása tilalmát, 

4. a hulladék gumiabroncsokat, kivéve azokat a 

gumiabroncsokat, amelyeket szerkezeti építő-

anyagként használnak fel a tározó kiépítésekor, a 

kerékpár-abroncsokat és az 1400 mm-nél na-

gyobb külső átmérőjű gumiabroncsokat, 

5. a hulladékot, melynek károsanyag-tartalma 

meghaladja az 5. sz. mellékletben szereplő káros-

anyag-koncentráció határértékeit, 

6. az osztályozott, biológiailag lebomló háztartási 

és vendéglői hulladékot, 

7. a háztartási hulladék osztályozott összetevőit, 

melyekre a gyártók kibővített felelőssége vonat-

kozik, kivéve az utóválogatást követően haszno-

síthatatlan hulladékot, 

8. a biológiailag lebomló háztartási hulladékot a 

kertekből és parkokból, beleértve a temetők bio-

lógiailag lebomló hulladékát, kivéve az utóválo-

gatást követően hasznosíthatatlan hulladékot, 

f) hígítani vagy keverni a hulladékot az 5. sz. mellék-

letben meghatározott károsanyag-koncentráció ha-

tárértékének elérése céljából, 

g) a biológiailag lebomló hulladékot égetéssel ártal-

matlanítani, kivéve azt az esetet, amelyhez a 97. § 1. 

bek. b) pontja szerint hozzájárulást bocsátottak ki, 

h) a háztartási hulladékot szabad téren vagy háztar-

tási tüzelőberendezésben elégetni. 

 

a) uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako 

na mieste na to určenom v súlade s týmto zákonom, 

b) zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako 

v súlade s týmto zákonom, 

c) zneškodniť odpad činnosťami D4, D6 a D7 uve-

denými v prílohe č. 2, 

d) vykonávať bez súhlasu podľa § 97 ods. 1 alebo v 

rozpore s ním činnosť, na ktorú sa súhlas vyžaduje, 

e) zneškodňovať skládkovaním 

1. kvapalné odpady, 

2. odpady, ktoré sú v podmienkach skládky vý-

bušné, korozívne, okysličujúce, vysoko horľavé 

alebo horľavé, 

3. odpad zo zdravotnej starostlivosti a veterinár-

nej starostlivosti, ktorého katalógové číslo pred 

jeho spracovaním je uvedené v prílohe č. 8; spra-

covanie takéhoto odpadu a následná zmena jeho 

katalógového čísla nemá vplyv na zákaz jeho 

skládkovania, 

4. odpadové pneumatiky okrem pneumatík, ktoré 

sú použité ako konštrukčný materiál pri budovaní 

skládky, pneumatík z bicyklov a pneumatík s 

väčším vonkajším priemerom ako 1400 mm, 

5. odpady, ktorých obsah škodlivých látok presa-

huje hraničné hodnoty koncentrácie škodlivých 

látok podľa prílohy č. 5, 

6. vytriedený biologicky rozložiteľný kuchynský 

a reštauračný odpad, 

7. vytriedené zložky komunálneho odpadu, na 

ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrob-

cov, okrem nezhodnotiteľných odpadov po dot-

riedení, 

8. biologicky rozložiteľný komunálny odpad zo 

záhrad a parkov, vrátane biologicky rozložiteľ-

ného odpadu z cintorínov, okrem nezhodnotiteľ-

ných odpadov po dotriedení, 

f) riediť alebo zmiešavať odpady s cieľom dosiahnuť 

hraničné hodnoty koncentrácie škodlivých látok 

podľa prílohy č. 5, 

g) zneškodňovať spaľovaním biologicky rozloži-

teľný odpad s výnimkou prípadu, na ktorý bol vy-

daný súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. b), 

h) spaľovať komunálny odpad na voľnom priestran-

stve a vo vykurovacích zariadeniach v domácnos-

tiach. 

 

14. § 

A hulladékbirtokos kötelességei 

(1) A hulladékbirtokos köteles 

a) helyesen besorolni a hulladékot vagy biztosítani a 

hulladékbesorolás helyességét a Hulladékjegyzék 

(katalógus) szerint, 

  § 14 

Povinnosti držiteľa odpadu 

(1) Držiteľ odpadu je povinný 

a) správne zaradiť odpad alebo zabezpečiť správnosť 

zaradenia odpadu podľa Katalógu odpadov, 
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b) gyűjteni a hulladékfajták szerint osztályozott hul-

ladékot és biztonságosan kezelni az ártalmatlanítás 

előtt, védeni az eltulajdonítás vagy más, nem kívána-

tos környezetbe jutás ellen, 

c) elkülönítve gyűjteni a veszélyes hulladékot fajták 

szerint, megjelölni azokat az előírt módon és a jelen 

törvénnyel, valamint a külön jogszabályokkal23) 

összhangban kezelni azokat, 

d) biztosítani a hulladék feldolgozását a hulladékgaz-

dálkodási hierarchia értelmében, mégpedig 

1. a hulladék újrafelhasználásra való előkészíté-

sével tevékenységén belül; az így fel nem hasz-

nált hulladékot újrafelhasználásra való előkészí-

tésre másnak felajánlani, 

2. reciklációval a saját tevékenységén belül, ha 

nem lehetséges vagy nem célszerű a hulladék új-

rafelhasználásra való előkészítése; az így fel nem 

használt hulladékot reciklálásra másnak felaján-

lani, 

3. tevékenységén belüli hasznosítással, ha nem 

lehetséges vagy célszerű a reciklálás; az így fel 

nem használt hulladékot reciklálásra felkínálni 

másnak, 

4. ártalmatlanítással, ha nem lehetséges vagy cél-

szerű a reciklálás vagy másfajta hasznosítás, 

e) a hulladékot átadni kizárólag a jelen törvény sze-

rint hulladékkezelésre jogosult személynek, ha az 5. 

bekezdés, a 38. § 1. bek. a) és d) pontja, a 49. § a) és 

b) pontja, valamint a 72. § másként nem rendelkezik, 

és ha a hasznosítást vagy ártalmatlanítást nem maga 

biztosítja, 

f) nyilvántartást vezetni és megőrizni a hulladékok 

fajtáiról és kezeléséről, 

g) a nyilvántartás adatait bejelenteni az illetékes hul-

ladékgazdálkodási államigazgatási hatóságnak és 

megőrizni a bejelentett adatokat, 

h) az előző hulladéktulajdonos kérésére bemutatni a 

hulladékkezeléssel kapcsolatos, teljes és valós infor-

mációkat tartalmazó bizonylatokat, mégpedig legké-

sőbb az írásos kérelem kézhezvételétől számított 30. 

napig; az előző hulladéktulajdonos kérvénye alapján 

kiadni a bizonylatok másolatait, 

i) legtovább egy évig tárolni a hulladékot vagy leg-

tovább egy évig gyűjteni a hulladékot annak ártal-

matlanítása előtt, vagy legtovább három évig az új-

rahasznosítása előtt; a hosszabb ideig tartó gyűjtésre 

a hulladékgazdálkodási államigazgatási hatóság csak 

a hulladéktermelőnek adhat engedélyt, 

j) biztonságosan elzárni a hulladékot a barnamedve 

(Ursus arctos) elől a kijelölt térségekben [105. § 3. 

bek. q) pont], 

k) lehetővé tenni a hulladékgazdálkodási állami fel-

ügyeleti hatóságoknak a belépést a telkeire, épülete-

ibe, építményeibe és létesítményeibe, lehetővé tenni 

b) zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov 

odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, od-

cudzením alebo iným nežiaducim únikom, 

c) zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady 

podľa ich druhov, označovať ich určeným spôsobom 

a nakladať s nimi v súlade s týmto zákonom a oso-

bitnými predpismi,23) 

d) zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierar-

chie odpadového hospodárstva, a to jeho 

1. prípravou na opätovné použitie v rámci svojej 

činnosti; odpad takto nevyužitý ponúknuť na prí-

pravu na opätovné použitie inému, 

2. recykláciou v rámci svojej činnosti, ak nie je 

možné alebo účelné zabezpečiť jeho prípravu na 

opätovné použitie; odpad takto nevyužitý ponúk-

nuť na recykláciu inému, 

3. zhodnotením v rámci svojej činnosti, ak nie je 

možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu; 

odpad takto nevyužitý ponúknuť na zhodnotenie 

inému, 

4. zneškodnením, ak nie je možné alebo účelné 

zabezpečiť jeho recykláciu alebo iné zhodnote-

nie, 

e) odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s 

odpadmi podľa tohto zákona, ak nie je v odseku 5, § 

38 ods. 1 písm. a) a d), § 49 písm. a) a b) a § 72 usta-

novené inak a ak nezabezpečuje ich zhodnotenie 

alebo zneškodnenie sám, 

f) viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve 

odpadov a o nakladaní s nimi, 

g) ohlasovať údaje z evidencie príslušnému orgánu 

štátnej správy odpadového hospodárstva a uchová-

vať ohlásené údaje, 

h) predložiť na vyžiadanie predchádzajúceho drži-

teľa odpadu doklady s úplnými a pravdivými infor-

máciami preukazujúce spôsob nakladania s odpa-

dom, a to najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia pí-

somnej žiadosti; na základe žiadosti predchádzajú-

ceho držiteľa poskytnúť aj kópie dokladov, 

i) skladovať odpad najdlhšie jeden rok alebo zhro-

mažďovať odpad najdlhšie jeden rok pred jeho zneš-

kodnením alebo najdlhšie tri roky pred jeho zhodno-

tením; na dlhšie zhromažďovanie môže dať   orgán 

štátnej správy odpadového hospodárstva len pôvod-

covi odpadu, 

j) zabezpečiť odpad pred prístupom medveďa hne-

dého (Ursus arctos) v ustanovených oblastiach [§ 

105 ods. 3 písm. q)], 

k) umožniť orgánom štátneho dozoru v odpadovom 

hospodárstve prístup na pozemky, do stavieb, pries-

torov a zariadení, odoberanie vzoriek odpadov a na 

ich vyžiadanie predložiť dokumentáciu a poskytnúť 

pravdivé a úplné informácie súvisiace s odpadovým 
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a mintavételt a hulladékokból és kérésükre bemutatni 

a dokumentumokat, valamint teljes és valós tájékoz-

tatást adni a hulladékgazdálkodásról; a külön jogsza-

bályok szerinti rendelkezéseket24) ez nem érinti, 

l) javító intézkedéseket hozni az állami hulladékgaz-

dálkodási felügyeleti hatóság utasítása alapján (116. 

§ 3. bek.), 

m) biztosítani az illetékes állami hulladékgazdálko-

dási hatóság véleménye alapján azon hulladékok ér-

tékesítésében, amelyek a vámrendszeren belüli fel-

dolgozó műveletekben keletkeztek, az aktív finomí-

tást,25) vagy a kivitelüket a jelen törvény értelmében, 

n) az állami hulladékgazdálkodási hatóság vagy az 

általuk megbízott személy kérésére térítésmentesen 

információkat nyújtani, melyek a program kidolgo-

zásához vagy frissítéséhez, vagy a hulladékkeletke-

zés megelőzési programjához szükségesek. 

(2) A természetes személyre, aki nem vállalkozó, az 1. 

bekezdés rendelkezései, a j) pont kivételével nem vonat-

koznak. 

(3) Ha a hulladékbirtokos olyan személy, aki idegen 

szükségletekre vagy saját szükségletre szállítást üzemel-

tet (a továbbiakban csak „szállítmányozó”), a hulladék 

szállításakor rá csak az 1. bekezdés h) és j)-l) pontjai vo-

natkoznak. 

(4) Az 1. bekezdés b), c), i) és j) pontjában felsorolt hul-

ladékbirtokosi kötelezettségek nem vonatkoznak arra a 

kereskedőre vagy közvetítőre, akinek a hulladék fizikai-

lag nincs a birtokában. A kereskedőre és közvetítőre, aki 

ténylegesen is birtokolja a hulladékot, az 1. bekezdésben 

felsorolt kötelezettségek vonatkoznak. 

(5) A hulladékbirtokos, aki hozzájárulást szerzett a 97. § 

1. bek. n) pontja szerint, jogosult a hulladékot átadni más 

személynek is, mint az 1. bek. e) pontjában meghatáro-

zottnak, ha a hulladék felhasználható a háztartásban mint 

alapanyag, fűtőanyag26) vagy más, végső felhasználásra 

való tárgy, kivéve az elektromos hulladékot, hulladék 

gumiabroncsokat és használt szárazelemeket és akku-

mulátorokat; végső felhasználáson a fogyasztást értjük, 

melynek következtében háztartási hulladék keletkezik. 

Ilyen eljárás során a hulladékbirtokosra nem vonatkoz-

nak az 1. bekezdés d) és e) pontjának kötelező rendelke-

zései. A külön jogszabályok szerinti rendelkezéseket27) 

ez nem érinti. 

(6) Az a személy, akinek az 5. bekezdés szerint átadták 

a hulladékot, köteles vele az 5. bekezdés szerinti módon 

és célok szerint bánni; a hulladékbirtokostól történt 5. 

bekezdés szerinti átvételt követően ez a tárgy már nem 

számít hulladéknak. 

(7) Ha a hulladék gumiabroncsok, elektromos hulladék 

vagy használt szárazelemek és akkumulátorok birtokosa 

hulladékkereskedő, mely visszagyűjtést is végez, de nem 

nyújt szervízszolgáltatásokat, csak az 1. bekezdés b), e), 

i), k) és l) pontjának rendelkezései vonatkoznak rá. 

hospodárstvom; ustanovenia osobitného predpisu 

týmto nie sú dotknuté,24) 

l) vykonať opatrenia na nápravu uložené orgánom 

štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve (§ 116 

ods. 3), 

m) zabezpečiť na základe vyjadrenia príslušného or-

gánu štátnej správy odpadového hospodárstva zhod-

notenie odpadov, ktoré vznikli pri spracovateľskej 

operácii v colnom režime aktívny zušľachťovací 

styk,25) alebo ich vývoz podľa tohto zákona, 

n) na žiadosť orgánov štátnej správy odpadového 

hospodárstva alebo nimi poverenej osoby bezplatne 

poskytnúť informácie potrebné na vypracovanie a 

aktualizáciu programu alebo programu predchádza-

nia vzniku odpadu. 

(2) Na fyzickú osobu, ktorá nie je podnikateľom, sa usta-

novenia odseku 1 nevzťahujú s výnimkou písmena j). 

(3) Ak je držiteľom odpadov osoba prevádzkujúca do-

pravu pre cudziu potrebu alebo vlastnú potrebu (ďalej 

len „dopravca“), vzťahujú sa na neho pri preprave odpa-

dov iba ustanovenia odseku 1 písm. h) a j) až l). 

(4) Povinnosti držiteľa odpadu uvedené v odseku 1 písm. 

b), c), i) a j) sa nevzťahujú na obchodníka a sprostredko-

vateľa, ktorí nemajú tento odpad vo fyzickej držbe. Na 

obchodníka a sprostredkovateľa, ktorí majú tento odpad 

vo fyzickej držbe, sa vzťahujú povinnosti uvedené v od-

seku 1. 

(5) Držiteľ odpadu, ktorému bol vydaný súhlas podľa § 

97 ods. 1 písm. n), je oprávnený odovzdať odpad aj inej 

osobe ako osobe uvedenej v odseku 1 písm. e), ak ide o 

odpad vhodný na využitie v domácnosti, ako je materiál, 

palivo26) alebo iná vec určená na konečnú spotrebu 

okrem nebezpečného odpadu, elektroodpadu, odpado-

vých pneumatík a použitých batérií a akumulátorov; ko-

nečnou spotrebou sa rozumie spotreba, v dôsledku ktorej 

vznikne komunálny odpad. Pri takomto postupe sa na dr-

žiteľa odpadov nevzťahujú povinnosti podľa odseku 1 

písm. d) a e). Ustanovenia osobitných predpisov27) týmto 

nie sú dotknuté. 

(6) Osoba, ktorej bol odovzdaný odpad podľa odseku 5, 

je povinná s ním zaobchádzať spôsobom a na účel podľa 

odseku 5; po prevzatí od držiteľa odpadu podľa odseku 

5 sa táto vec nepovažuje za odpad. 

(7) Ak je držiteľom odpadových pneumatík, elektrood-

padu alebo použitých batérií a akumulátorov distribútor, 

ktorý vykonáva ich spätný zber, ale ktorý nevykonáva 

servis, vzťahujú sa na neho iba ustanovenia odseku 1 

písm. b), e), i), k) a l). 

(8) Ak bol udelený súhlas podľa odseku 1 písm. i) pô-

vodcovi odpadu, nepovažuje sa miesto zhromažďovania 

odpadu u pôvodcu odpadu za skládku odpadov. 
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(8) Ha a hulladéktermelő az 1. bekezdés i) pontja értel-

mében hozzájárulást kapott, a hulladéktermelőnél folyó 

hulladékgyűjtés helye nem minősül hulladéktárolónak. 

 

15. § 

A törvénysértő hulladékelhelyezésért  

viselt felelősség 

(1) Bejelentést a hulladék ingatlanon történt jelen tör-

vénybe ütköző elhelyezéséről (a továbbiakban csak 

„hulladék törvénysértő elhelyezése”) bármely természe-

tes személy vagy jogi személy tehet az illetékes állami 

hulladékgazdálkodási hatóságnak vagy a községnek, 

melynek területén az érintett ingatlan található. 

(2) Az ingatlan tulajdonosa, kezelője vagy bérlője hala-

déktalanul azt követően, hogy észlelte ingatlanán a hul-

ladék törvénysértő elhelyezését, jelenti e tényt az 1. be-

kezdésben feltüntetett hatóságnak. 

(3) Az 1. és 2. bekezdés szerinti bejelentésekről a község 

vagy az állami hulladékgazdálkodási hatóság kölcsönö-

sen tájékoztatják egymást, legkésőbb a bejelentést kö-

vető hetedik munkanapig. 

(4) Ha az 1. és 2. bekezdés szerinti bejelentésekből az 

következik, hogy a törvénysértő hulladék-elhelyezésre 

folyómederben, folyóparti területeken vagy ártéri terüle-

teken került sor, az, aki a bejelentést átvette, köteles ha-

ladéktalanul tájékoztatni e tényről az illetékes állami víz-

ügyi hatóságot. 

(5) Azon ingatlan a tulajdonosának, kezelőjének vagy 

bérlőjének bejelentése alapján, ahol a hulladék törvény-

sértő elhelyezésére sor került, saját kezdeményezésként 

vagy más államigazgatási szerv indítványára az illetékes 

állami hulladékgazdálkodási hatóság kivizsgálja, hogy a 

törvénysértő módon elhelyezett hulladék mennyisége28) 

felveti-e a bűncselekmény gyanúját,29) és szakvéle-

ményt30) ad ki róla. 

(6) Ha az 5. bekezdésben taglalt személyeken kívüli más 

személy bejelentése alapján feltételezhető, hogy bűncse-

lekmény történt, az illetékes állami hulladékgazdálko-

dási hatóság az 5. és 7. bekezdés szerint jár el.  

(7) Ha az illetékes állami hulladékgazdálkodási hatóság 

olyan tényt állapít meg, mely bűncselekmény elköveté-

séről tanúskodik, külön jogszabály szerint31) kihirdeti ezt 

és az eljárást a felelős személy kilétének megállapítása 

érdekében nem indítja meg. 

(8) Ha az illetékes állami hulladékgazdálkodási hatóság 

nem állapít meg olyan tényt, mely bűncselekmény elkö-

vetéséről tanúskodik, eljárást indít a felelős személy ki-

létének megállapítása érdekében, mely során a 9-12. be-

kezdések értelmében jár el. 

(9) Az illetékes állami hulladékgazdálkodási hatóság a 

felelős személy kilétének megállapítása érdekében indí-

tott eljárásban 

a) megállapítja a törvénysértő hulladékelhelyezésért 

felelős személy kilétét,  

  § 15 

Zodpovednosť  

za nezákonné umiestnenie odpadu 

(1) Oznámiť umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti, 

ktoré je v rozpore s týmto zákonom (ďalej len „nezá-

konné umiestnenie odpadu“) môže akákoľvek fyzická 

osoba alebo právnická osoba príslušnému orgánu štátnej 

správy odpadového hospodárstva alebo obci, v ktorej 

územnom obvode sa táto nehnuteľnosť nachádza. 

(2) Vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti je po-

vinný bezodkladne po zistení, že na jeho nehnuteľnosti 

bol nezákonne umiestnený odpad, oznámiť túto skutoč-

nosť orgánu uvedenému v odseku 1. 

(3) O oznámeniach podaných podľa odsekov 1 a 2 sa 

obec a orgán štátnej správy odpadového hospodárstva 

navzájom informujú najneskôr do siedmich pracovných 

dní odo dňa oznámenia. 

(4) Ak z oznámenia podľa odsekov 1 a 2 vyplýva, že ide 

o nezákonné umiestnenie odpadu do vodného toku, na 

pobrežných pozemkoch alebo v inundačných územiach, 

je ten, kto oznámenie prijal, povinný bezodkladne o uve-

denej skutočnosti informovať príslušný orgán štátnej 

vodnej správy. 

(5) Na podklade oznámenia vlastníka, správcu alebo ná-

jomcu nehnuteľnosti, na ktorej bol nezákonne umies-

tnený odpad, z vlastného podnetu alebo podnetu iného 

orgánu štátnej správy príslušný orgán štátnej správy od-

padového hospodárstva overí, či rozsah nezákonne 

umiestneného odpadu28) nasvedčuje tomu, že bol spá-

chaný trestný čin,29) a vydá o tom odborné vyjadrenie.30) 

(6) Ak z oznámenia inej osoby ako uvedenej v odseku 5 

možno predpokladať, že bol spáchaný trestný čin, prí-

slušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva 

postupuje podľa odsekov 5 a 7. 

(7) Ak príslušný orgán štátnej správy odpadového hos-

podárstva zistí skutočnosť nasvedčujúcu tomu, že bol 

spáchaný trestný čin, vykoná jej oznámenie podľa oso-

bitného predpisu31) a konanie o určenie zodpovednej 

osoby nezačne. 

(8) Ak príslušný orgán štátnej správy odpadového hos-

podárstva nezistí skutočnosť nasvedčujúcu tomu, že bol 

spáchaný trestný čin, začne konanie o určenie zodpoved-

nej osoby, v ktorom postupuje podľa odsekov 9 až 12. 

(9) Príslušný orgán štátnej správy odpadového hospo-

dárstva v konaní o určenie zodpovednej osoby 

a) zisťuje osobu zodpovednú za nezákonné umies-

tnenie odpadu, 

b) zisťuje, či vlastník, správca alebo nájomca nehnu-

teľnosti, na ktorej došlo k nezákonnému umiestneniu 

odpadu, zanedbal povinnosť urobiť všetky opatrenia 
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b) megállapítja, hogy az ingatlan tulajdonosa, keze-

lője vagy bérlője, ahol a hulladék törvénysértő elhe-

lyezésére sor került, elhanyagolta-e a külön jogsza-

bály szerinti32) ingatlanvédelmi kötelességeit vagy 

bírósági döntésben előírt kötelességeit,33) vagy hogy 

ebből a hulladéklerakásból volt-e vagyoni vagy 

egyéb haszna, amennyiben nem tudja megállapítani 

az a) pont szerinti személy kilétét. 

(10) Ha az illetékes állami hulladékgazdálkodási hatóság 

a felelős személy kilétének megállapítása érdekében in-

dított eljárásban megállapítja a hulladék törvénysértő el-

helyezéséért felelős személy kilétét a 9. bekezdés a) 

pontja szerint, kötelezi őt mint kijelölt személyt a tör-

vénysértő módon elhelyezett hulladék kezelésének biz-

tosítására. 

(11) Ha az illetékes állami hulladékgazdálkodási hatóság 

a felelős személy kilétének megállapítása érdekében in-

dított eljárásban megállapítja, hogy a 9. bekezdés b) 

pontjában feltüntetett tényállás bekövetkezett, meghatá-

rozza azon ingatlan tulajdonosát, kezelőjét vagy bérlőjét, 

melynek a területén törvénysértő hulladékelhelyezésre 

került sor, mint a törvénysértő módon elhelyezett hulla-

dék kezelésének biztosításáért felelős személyt. 

(12) Ha a 10. és 11. bekezdés szerinti eljárás eredménye-

ként nem kerül meghatározásra a törvénysértő módon el-

helyezett hulladék kezelésének biztosításáért felelős sze-

mély, az illetékes állami hulladékgazdálkodási hatóság a 

felelős személy megállapításáról lefolytatott eljárást 

olyan határozattal zárja le, melyben kimondja ezt a tény-

állást. 

(13) A 10. és 11. bekezdéssel összhangban a törvény-

sértő módon elhelyezett hulladék kezelésének biztosítá-

sáért felelősnek kimondott személy saját költségei ter-

hére köteles biztosítani e hulladék hasznosítását vagy ár-

talmatlanítását a jelen törvénnyel összhangban; ha ház-

tartási hulladékról vagy építési törmelékről van szó, ki-

zárólag olyan személy közreműködésével teszi meg ezt, 

amelynek a 81. § 13. bek. szerint erre szerződése van a 

községgel, vagy a község közreműködésével, ha e tevé-

kenységet a maga a község biztosítja. 

(14) A 12. bekezdésben taglalt esetben a hulladék hasz-

nosítását vagy ártalmatlanítását a jelen törvénnyel össz-

hangban saját költségeire biztosítja 

a) a község, melynek területén hulladékot helyzetek 

el a jelen törvénybe ütköző módon, ha háztartási hul-

ladékról vagy építési törmelékről van szó, 

b) az illetékes állami hulladékgazdálkodási hatóság, 

amennyiben más fajta hulladékokról van szó, nem az 

a) pontban feltüntetettekről. 

(15) Ha a 7. bekezdés szerinti bejelentést követően a 

rendőri testület szerve értesíti az állami hulladékgazdál-

kodási hatóságot, hogy a törvénysértő módon elhelyezett 

hulladék miatt hasznosítás- vagy ártalmatlanítás-biztosí-

tás rendelhető el, a 14. bekezdés szerint járnak el. 

na ochranu svojej nehnuteľnosti podľa osobitného 

predpisu32) alebo povinnosť podľa rozhodnutia 

súdu,33) alebo či mal z tohto umiestnenia odpadu ma-

jetkový prospech alebo iný prospech, ak nezistí 

osobu podľa písmena a). 

(10) Ak príslušný orgán štátnej správy odpadového hos-

podárstva v konaní o určenie zodpovednej osoby zistí 

osobu zodpovednú za nezákonné umiestnenie odpadu 

podľa odseku 9 písm. a), určí ju za osobu povinnú za-

bezpečiť nakladanie s nezákonne umiestneným odpa-

dom. 

(11) Ak príslušný orgán štátnej správy odpadového hos-

podárstva v konaní o určenie zodpovednej osoby zistí, 

že nastali skutočnosti uvedené v odseku 9 písm. b), určí 

vlastníka, správcu alebo nájomcu nehnuteľnosti, na kto-

rej došlo k nezákonnému umiestneniu odpadu, za osobu 

povinnú zabezpečiť nakladanie s nezákonne umiestne-

ným odpadom. 

(12) Ak výsledkom postupu podľa odsekov 10 a 11 ne-

bola určená osoba povinná zabezpečiť nakladanie s ne-

zákonne umiestneným odpadom, príslušný orgán štátnej 

správy odpadového hospodárstva ukončí konanie o ur-

čenie zodpovednej osoby rozhodnutím, v ktorom kon-

štatuje uvedenú skutočnosť. 

(13) Osoba určená ako zodpovedná za nakladanie s ne-

zákonne umiestneným odpadom v súlade s odsekom 10 

alebo 11 je povinná zabezpečiť zhodnotenie alebo zneš-

kodnenie tohto odpadu v súlade s týmto zákonom na 

vlastné náklady; ak ide o komunálne odpady alebo 

drobné stavebné odpady, urobí tak výlučne prostredníc-

tvom osoby, ktorá má na túto činnosť uzatvorenú 

zmluvu s obcou podľa § 81 ods. 13 alebo prostredníc-

tvom obce, ak túto činnosť obec zabezpečuje sama. 

(14) V prípade uvedenom v odseku 12 zabezpečí zhod-

notenie alebo zneškodnenie odpadu v súlade s týmto zá-

konom na vlastné náklady 

a) obec, na ktorej území bol umiestnený odpad v roz-

pore s týmto zákonom, ak ide o komunálne odpady 

alebo drobné stavebné odpady, 

b) príslušný orgán štátnej správy odpadového hospo-

dárstva, ak ide o iné odpady ako odpady uvedené v 

písmene a). 

(15) Ak po oznámení podľa odseku 7 orgán policajného 

zboru oznámi orgánu štátnej správy odpadového hospo-

dárstva, že pre nezákonne umiestnený odpad je možné 

zabezpečiť zhodnotenie alebo zneškodnenie, postupuje 

sa podľa odseku 14. 

(16) Kto zabezpečil zhodnotenie odpadu alebo zneškod-

nenie odpadu v súlade s odsekom 14, má nárok na ná-

hradu vynaložených nákladov voči osobe, ktorá je zod-

povedná za nezákonné umiestnenie odpadu. 
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(16) Aki a hulladék hasznosítását vagy ártalmatlanítását 

a 14. bekezdéssel összhangban biztosította, jogosult a rá-

fordított költségei megtérítésére azon személy által, 

mely felelős a hulladék törvénysértő elhelyezéséért. 

(17) Az illetékes állami hulladékgazdálkodási hatóság a 

9. bekezdés szerinti eljárás lefolytatása során együttmű-

ködésre kérheti a rendőri testület szerveit a törvénysértő 

hulladékelhelyezés körülményeinek feltárásához. 

(18) A község a jelen törvénnyel összhangban jogosult a 

törvénysértő módon elhelyezett hulladék hasznosítására 

vagy ártalmatlanítására, amennyiben az háztartási hulla-

dék vagy építési törmelék, haladéktalanul a felfedezését 

követően, miközben ebben az esetben a 3-17. bekezdés 

szerinti eljárásrendet nem kell érvényre juttatni; a község 

köteles erről három munkanapon belül értesíteni az ille-

tékes állami hulladékgazdálkodási hatóságot. 

 

(17) Príslušný orgán štátnej správy odpadového hospo-

dárstva môže požiadať v konaní podľa odseku 9 o súčin-

nosť orgány policajného zboru pri objasňovaní nezákon-

ného umiestnenia odpadu. 

(18) Obec je oprávnená zabezpečiť v súlade s týmto zá-

konom zhodnotenie alebo zneškodnenie nezákonne 

umiestneného odpadu, ktorý je komunálnym odpadom 

alebo drobným stavebným odpadom, bezodkladne po 

jeho zistení, pričom v tomto prípade sa postup podľa od-

sekov 3 až 17 neuplatní; obec je povinná o tom informo-

vať príslušný orgán štátnej správy odpadového hospo-

dárstva najneskôr do troch pracovných dní. 

 

16. § 

A hulladék gyűjtése és a hulladék felvásárlása 

(1) Az, aki hulladékgyűjtést vagy hulladékfelvásárlást 

végez, a 14. § 1. bekezdésében taglalt kötelességek mel-

lett köteles 

a) közzétenni a gyűjtött vagy felvásárolt hulladékok 

fajtáit, beleértve a hulladékok gyűjtésének vagy fel-

vásárlásának feltételeit, 

b) megjelölni a hulladékok gyűjtésére vagy felvásár-

lására szolgáló létesítményeket. 

(2) Az, aki hulladékgyűjtést vagy hulladékfelvásárlást 

végez természetes személyektől, az 1. bekezdésében tag-

lalt kötelességek mellett köteles 

a) az ilyen személytől átvett hulladékot háztartási 

hulladékként besorolni; ez a rendelkezés nem vonat-

kozik a régi gépkocsik és hulladék gumiabroncsok 

gyűjtésére, 

b) jelenteni a községnek, melynek területén a hulla-

dékgyűjtés vagy hulladékfelvásárlás megvalósul, az 

adatokat az összegyűjtött vagy felvásárolt hulladé-

kok fajtáiról és mennyiségéről [105. § 3. bek. a] 

pont]. 

(3) Az, aki megkülönböztetett hulladékáramot gyűjt (27. 

§ 3. bek.) hulladékgyűjtő létesítményben vagy hulladék-

gyűjtő létesítményen kívül, köteles szerződést kötni a 

gyártói felelősséget közvetítőként ellátó illetékes szerve-

zettel, az illetékes harmadik személlyel, vagy az illetékes 

megkülönböztetett termék gyártójával; ez a rendelkezés 

nem vonatkozik a hulladék gépjárművek gyűjtésére, a 4. 

bekezdésben taglalt személyre és a visszagyűjtést végző 

forgalmazókra. 

(4) Az, aki megkülönböztetett hulladékáramot vásárol 

fel, köteles legkésőbb 15 munkanappal a negyedév befe-

jeződését követően bejelenteni a felvásárolt hulladékfaj-

tát és -mennyiséget, valamint tájékoztatni annak haszno-

sításáról az első hulladékhasznosító létesítményben az 1. 

sz. melléklet R1-R11-es tevékenységeivel, vagy az első 

  § 16 

Zber odpadu a výkup odpadu 

(1) Ten, kto vykonáva zber odpadu alebo výkup odpadu, 

je okrem povinností podľa § 14 ods. 1 povinný 

a) zverejňovať druhy zbieraných alebo vykupova-

ných odpadov vrátane podmienok zberu odpadov 

alebo výkupu odpadov, 

b) označiť zariadenie na zber odpadov alebo výkup 

odpadov. 

(2) Ten, kto vykonáva zber odpadu alebo výkup odpadu 

od fyzickej osoby, je okrem povinností podľa odseku 1 

povinný 

a) zaradiť odpad odobratý od takejto osoby ako ko-

munálny odpad; toto ustanovenie sa nevzťahuje na 

zber starých vozidiel a odpadových pneumatík, 

b) oznamovať obci, na ktorej území sa zber odpadu 

alebo výkup odpadu uskutočňuje, údaje o druhu a 

množstve vyzbieraného odpadu alebo vykúpeného 

odpadu [§ 105 ods. 3 písm. d)]. 

(3) Ten, kto vykonáva zber vyhradeného prúdu odpadu 

(§ 27 ods. 3) v zariadení na zber odpadov alebo bez za-

riadenia na zber odpadov, je povinný mať uzatvorenú 

zmluvu s príslušnou organizáciou zodpovednosti výrob-

cov, príslušnou treťou osobou, alebo výrobcom prísluš-

ného vyhradeného výrobku; toto ustanovenie sa nevzťa-

huje na zber starých vozidiel, na osobu uvedenú v od-

seku 4 a na distribútorov vykonávajúcich spätných zber. 

(4) Ten, kto vykonáva výkup vyhradeného prúdu od-

padu, je povinný najneskôr do 15 pracovných dní po 

ukončení štvrťroka oznamovať druh a množstvo vykú-

peného odpadu a informácie o jeho zhodnotení v prvom 

zariadení na zhodnocovanie odpadov činnosťami R1 až 

R11 podľa prílohy č. 1 alebo v prvom inom zariadení na 

zhodnocovanie odpadu na území iného štátu, v ktorom 

je zabezpečené, že výsledok zhodnotenia odpadov bude 

rovnocenný s výsledkom zhodnotenia odpadov niekto-

rou z činností R 1 až R 11 podľa prílohy č. 1, 
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más hulladékhasznosító létesítményben más állam terü-

letén, ahol biztosítva van, hogy a hulladékhasznosítás 

eredménye egyenértékű az 1. sz. melléklet R1-R11-es te-

vékenységei valamelyikével elért hulladékhasznosítás 

eredményeivel, 

a) a termékek csomagolóanyaga és csomagolóanyag-

hulladékai esetében (73. § 3. bek.) az illetékes gyár-

tói felelősségi szervezeteknek, melynek aláírt szer-

ződése van a községgel, melyben a felvásárlást meg-

valósítja, 

b) elektromos hulladék és használt szárazelemek és 

akkumulátorok esetében az illetékes koordinációs 

központnak, amennyiben a létrehozásra került. 

(5) Tilos fémhulladékot más módon gyűjteni és felvásá-

rolni, mint azt a 6-8. bekezdések előírják. 

(6) Az, aki fémhulladékot gyűjt vagy felvásárol, köteles 

úgy gyűjteni vagy felvásárolni  

a) a kötöttpályás rendszerek alkatrészeiből és beren-

dezéseiből, a biztonságtechnikai és jelzőrendszerek-

ből, a kötöttpályás közlekedési eszközök kocsijaiból 

és vezetékeinek felszereléseiből vagy az ilyen szár-

mazásra utaló jeleket mutató fémhulladékot, hogy 

azt kizárólag csak az ilyen pálya üzemeltetőjétől és a 

vele szerződéses viszonyban álló vállalkozótól veszi 

át, 

b) a közlekedési közúti jelzőtáblákat és jelzőberen-

dezéseket, a közúti vezetőkorlátokat vagy az ilyen 

származásra utaló jeleket mutató fémhulladékot, 

hogy azt kizárólag csak a közútkezelő igazgatóságtól 

és a vele szerződéses viszonyban álló vállalkozótól 

veszi át, 

c) a csatornafedelekből és csatornalefolyók fedeléből 

származó hulladékot, hogy azt kizárólag csak a víz- 

és szennyvízhálózat tulajdonosától vagy üzemeltető-

jétől veszi át, 

d) az öntöző rendszerek alkatrészeit, az öntöző rend-

szerek szivattyúiból, mezőgazdasági és erdőgazda-

sági gépekből és alkatrészeikből származó elemeket, 

mezőgazdasági műszaki berendezések tartozékait és 

fém szerkezeti elemeit vagy olyan elemeket, melyek-

ről feltételezhető, hogy ilyen berendezésekből szár-

maznak, hogy kizárólagosan csak mezőgazdasági 

vagy erdőgazdasági vállalkozásoktól, magángazdák-

tól vagy velük szerződéses viszonyban együttmű-

ködő vállalkozásoktól veszi át, 

e) a villamos vezetékekből, transzformátorokból 

vagy ezek részeiből származó vagy ilyen eredtre mu-

tató hulladékot, hogy csak olyan személyektől veszi 

át, akik/amelyek a kezelésükre jogosultak vagy olyan 

vállalkozásoktól, amelyek az ilyen személlyel szer-

ződéses viszonyban állnak.  

(7) Az, aki fém hulladékot vásárol fel, köteles azt úgy 

felvásárolni, hogy  

a) v prípade odpadov z obalov a odpadu z neobalo-

vých výrobkov (§ 73 ods. 3) príslušnej organizácii 

zodpovednosti výrobcov, ktorá má podpísanú 

zmluvu s obcou, v ktorej sa výkup realizuje, 

b) v prípade elektroodpadu a použitých batérií a aku-

mulátorov príslušnému koordinačnému centru, ak je 

zriadené. 

(5) Zakazuje sa zbierať a vykupovať kovový odpad inak, 

ako je uvedené v odsekoch 6 až 8. 

(6) Ten, kto vykonáva zber alebo výkup kovového od-

padu, je povinný zbierať alebo vykupovať kovový odpad 

a) pochádzajúci zo súčiastok a častí zariadení z ko-

ľajových vedení, zabezpečovacej techniky a ozna-

movacej techniky, koľajových vozidiel a výstroja 

tratí alebo javiace znaky, že z takýchto zariadení po-

chádzajú, iba od prevádzkovateľov dráh a podnika-

teľských subjektov pracujúcich s nimi na zmluvnom 

základe, 

b) pochádzajúci z dopravných značiek a dopravných 

zariadení, zvodidiel, alebo javiaci znaky, že z nich 

pochádza, iba od správcov pozemných komunikácií 

a podnikateľských subjektov pracujúcich s nimi na 

zmluvnom základe, 

c) pochádzajúci z kanalizačných poklopov a krytov 

kanalizačných vpustí iba od vlastníka alebo prevádz-

kovateľa vodovodu a kanalizácie, 

d) pochádzajúci zo závlahových detailov, závlaho-

vých čerpacích staníc, poľnohospodárskych strojov a 

lesníckych strojov a ich súčastí, poľnohospodár-

skych technických zariadení a kovové časti kon-

štrukčných celkov stavieb alebo javiaci znaky, že z 

nich pochádza, iba od poľnohospodárskych a lesných 

subjektov, súkromne hospodáriacich roľníkov alebo 

od podnikateľských subjektov pracujúcich s nimi na 

zmluvnom základe, 

e) pozostávajúci z elektrických rozvodov, elektric-

kých transformátorov a ich súčastí alebo javiaci 

znaky, že z nich pochádza, iba od subjektov, ktoré sú 

oprávnené s nimi pracovať, alebo od podnikateľ-

ských subjektov pracujúcich s nimi na zmluvnom zá-

klade. 

(7) Ten, kto vykonáva výkup kovového odpadu, je po-

vinný vykupovať kovový odpad pochádzajúci 

a) zo starých vozidiel a ich častí a súčiastok alebo 

javiaci znaky, že z nich pochádza, iba od osôb, ktoré 

sú oprávnené s nimi nakladať a z vozidiel a ich častí 

a súčiastok alebo javiaci znaky, že z nich pochádza, 

iba od držiteľa vozidla alebo od podnikateľských 

subjektov vykonávajúcich servis vozidiel, 

b) z elektroodpadu (§ 32 ods. 6) a jeho častí a súčias-

tok alebo javiaci znaky, že z neho pochádza, iba od 

osôb, ktoré sú oprávnené s ním nakladať, alebo od 

podnikateľských subjektov spolupracujúcich s nimi 

na zmluvnom základe. 
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a) az öreg autókból és azok részeiből származó alkat-

részeket, vagy az ilyen eredetre utaló alkatrészeket 

csak olyan személytől vásárolja fel, aki/amely jogo-

sult az ilyen hulladék kezelésére, valamint a gépko-

csikból és azok részeiből származó alkatrészeket 

vagy ilyen eredetre utaló alkatrészeket csak a gépko-

csi tulajdonosától vagy a gépkocsi-szervizelést 

végző vállalkozói jogalanyoktól vásárolja fel, 

b) az elektromos hulladékot (32. § 6. bek.), annak ré-

szét vagy alkatrészeit vagy az ilyen eredetre utaló al-

katrészeket csak olyan személytől vásárolja fel, 

aki/amely jogosult az ilyen hulladék kezelésére vagy 

vele szerződéses viszonyban álló személy. 

(8) Az, aki fémhulladék-gyűjtést és -felvásárlást végez a 

6. bekezdés, vagy fémhulladék-felvásárlást végez a 7. 

bekezdés szerint, köteles 

a) attól a személytől, akitől a hulladékot begyűjti 

vagy felvásárolja, amennyiben  

1. természetes személyről van szó kérni a sze-

mélyazonossága igazolását személyi igazolvány 

felmutatásával családi és utónév, állandó lakcím 

és a személyazonosító okmány száma terjedel-

mében, 

2. jogi vagy természetes személy képviseletét el-

látó természetes személyről, illetve a nevükben 

eljárni jogosult személyről vagy természetes sze-

mély-vállalkozóról van szó kérni a személyazo-

nossága igazolását az 1. pont szerinti terjedelem-

ben, valamint a szervezet üzleti nevét, statisztikai 

azonosító számát és a jogi személy székhelyének 

vagy a természetes személy-vállalkozó székhely-

ének címét, 

b) nyilvántartást vezetni a személyekről, akiktől a 

hulladékot begyűjti vagy felvásárolja az a) pont sze-

rinti terjedelemben, a tőlük átvett vagy felvásárolt 

fémhulladék fajtájáról és mennyiségéről, és ezt meg-

őrizni, 

c) leírást vagy fotó-, illetve videódokumentációt ve-

zetni és megőrizni a fémhulladékról a hulladékgyűjtő 

telepre érkezéstől annak végső elhelyezéséig a gyűj-

tőlétesítményben, 

d) a fémhulladék felvásárlási árát pénzesutalvány ki-

állításával vagy készpénzkímélő átutalással kifizetni, 

e) a természetes személytől felvásárolt fémhulladék 

vételára után kiszámolni és átutalni a külön jogsza-

bály által előírt adót,34) 

f) az átvett fémhulladék mennyiségének megállapí-

tásakor kizárólag az előírt mérőeszközök csoportjába 

besorolt mérleget használni és teljesíteni a mérőesz-

köz vonatkozásában támasztott követelményeket,35) 

g) az átvett fémhulladékot legalább hét napon át tá-

rolni az átvétel napját követően és a további hulla-

déktulajdonosnak hasznosításra történő átadás előtt, 

(8) Ten, kto vykonáva zber alebo výkup kovového od-

padu podľa odseku 6 alebo výkup kovového odpadu 

podľa odseku 7, je povinný 

a) vyžadovať od osoby, od ktorej sa odpad zbiera 

alebo vykupuje, ak ide o 

1. fyzickú osobu, preukázanie totožnosti predlo-

žením jej dokladu totožnosti, a to v rozsahu 

meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu a číslo 

dokladu totožnosti, 

2. fyzickú osobu, ktorá je zodpovedným zástup-

com právnickej osoby alebo fyzickej osoby – 

podnikateľa alebo je osobou oprávnenou konať v 

ich mene alebo ide o fyzickú osobu – podnika-

teľa, preukázanie totožnosti predložením jej do-

kladu totožnosti v rovnakom rozsahu ako v pr-

vom bode a obchodné meno, identifikačné číslo 

organizácie a sídlo právnickej osoby alebo miesto 

podnikania fyzickej osoby – podnikateľa, 

b) viesť a uchovávať evidenciu o osobách, od kto-

rých odpad zbiera alebo vykupuje, v rozsahu uvede-

nom podľa písmena a), o druhoch a množstve kovo-

vých odpadov od nich odobratých alebo vykúpe-

ných, 

c) viesť a uchovávať opis a dokumentáciu, ktorú 

tvorí fotodokumentácia alebo videodokumentácia o 

kovovom odpade od vstupu do zariadenia na zber od-

padov až po jeho konečné umiestnenie v zariadení na 

zber odpadov, 

d) uhrádzať platbu za výkup kovového odpadu for-

mou peňažného poukazu na výplatu alebo formou 

bezhotovostného platobného styku, 

e) pri platbách za výkup kovového odpadu od fyzic-

kej osoby vypočítať a odviesť daň podľa osobitného 

predpisu,34) 

f) používať pri zisťovaní hmotnosti preberaného ko-

vového odpadu výlučne váhy zaradené do skupiny 

určených meradiel a spĺňajúce požiadavky na určené 

meradlo,35) 

g) zhromažďovať prevzatý kovový odpad aspoň se-

dem dní odo dňa jeho prevzatia pred jeho odovzda-

ním ďalšiemu držiteľovi na ďalšie nakladanie, 

h) monitorovať priestor s umiestneným kovovým od-

padom kamerovým systémom, uchovávať záznam z 

kamerového systému počas 14 dní odo dňa jeho zho-

tovenia a na vyžiadanie tento záznam poskytnúť or-

gánom štátnej správy odpadového hospodárstva. 

(9) Na zber kovového odpadu uvedeného v odseku 7, 

ktorý nie je výkupom, sa vzťahuje odsek 8 písm. c), f), 

g) a h). 

 



24 
 

 
www.torvenytar.sk Pro Civis PT 

h) kamerarendszerrel figyelni a fémhulladék tárolá-

sára szolgáló területet, megőrizni a kamerarendszer 

felvételeit a készítésüktől számított 14 napon át, és 

kérésre kiadni azokat az állami hulladékgazdálkodási 

hatóságoknak. 

(9) A 7. bekezdésben taglalt fémhulladék-gyűjtésre, 

mely nem jelent felvásárlást, a 8. bekezdés c), f), g) és h) 

pontja vonatkozik. 

 

17. § 

A hulladékhasznosító  

vagy hulladékártalmatlanító  

létesítmény üzemeltetőjének kötelességei 

(1) A hulladékhasznosító vagy hulladékártalmatlanító 

létesítmény (a továbbiakban csak „létesítmény”) üze-

meltetője a 16. §-ban taglalt kötelességek betartásán kí-

vül köteles 

a) hasznosítani vagy ártalmatlanítani a hulladékot 

azon határozattal összhangban, amely őt feljogosítja 

a létesítmény üzemeltetésére, 

b) a létesítményt a jóváhagyott működtetési renddel 

összhangban üzemeltetni, 

c) üzemeletetési dokumentációt vezetni a létesít-

ményről, 

d) közzétenni a feltételeket, melyek szerint a hulla-

dékot a létesítmény átveszi, 

e) a hatályos dokumentumokkal és műszaki követel-

ményekkel összhangban üzembe helyezni és működ-

tetni a gépeket, technológiai berendezéseket, vala-

mint végezni a jogos tevékenységét, 

f) teljesíteni a nyilvántartási és bejelentési kötelessé-

geit, a nyilvántartások és bejelentések megőrzésének 

kötelességét; ha használt poliklórozott bifenilek ár-

talmatlanítására szolgáló létesítményről van szó, az 

ilyen hulladék poliklórozottbifenil-tartalmát is, 

g) teljesíteni a hulladéktulajdonosi kötelességeket a 

kitermelt hulladékkal kapcsolatosan, 

h) ha mozgó létesítmény üzemeletetőjéről van szó, 

legkésőbb hét nappal korábban írásban jelenteni az 

állami hulladékgazdálkodási hatóságnak, mely terü-

leti körzetben kerül sor a hulladék hasznosítására 

vagy ártalmatlanítására, a helyet, ahol e tevékeny-

ségre sor kerül, a hasznosításra vagy ártalmatlaní-

tásra kerülő hulladék várható mennyiségét, fajtáját és 

kategóriáját, valamint a tevékenység végzésének 

várható időtartamát, 

i) közzétenni a hulladék fajtáit, amelyek hasznosítá-

sára vagy ártalmatlanítására jogosult (105. § 3. bek. 

d) pont), 

j) ha használt poliklórozott bifenilek ártalmatlanítá-

sára szolgáló létesítményről van szó, a használt po-

liklórozott bifenilek birtokosának vagy a poliklóro-

  § 17 

Povinnosti prevádzkovateľa  

zariadenia na zhodnocovanie odpadov  

alebo zneškodňovanie odpadov 

(1) Prevádzkovateľ zariadenia na zhodnocovanie odpa-

dov alebo zneškodňovanie odpadov (ďalej len „zariade-

nie“) je okrem plnenia povinností podľa § 14 povinný 

a) zhodnocovať odpady alebo zneškodňovať odpady 

v súlade s rozhodnutím, ktoré ho oprávňuje na pre-

vádzkovanie zariadenia, 

b) prevádzkovať zariadenie v súlade so schváleným 

prevádzkovým poriadkom, 

c) viesť prevádzkovú dokumentáciu zariadenia, 

d) zverejniť podmienky, za ktorých preberá odpad do 

zariadenia, 

e) uvádzať do prevádzky a prevádzkovať stroje, tech-

nológiu a vykonávať oprávnenú činnosť v súlade s 

platnou dokumentáciou a s technickými požiadav-

kami, 

f) plniť evidenčnú a ohlasovaciu povinnosť a povin-

nosť uchovávania evidencie a uchovávania ohlaso-

vaných údajov; ak ide o zariadenie na zneškodňova-

nie použitých polychlórovaných bifenylov, aj o ob-

sahu polychlórovaných bifenylov v týchto odpadoch, 

g) plniť povinnosti pôvodcu odpadu vo vzťahu k ním 

produkovaným odpadom, 

h) ak ide o prevádzkovateľa mobilného zariadenia, 

najneskôr sedem dní vopred písomne ohlásiť orgánu 

štátnej správy odpadového hospodárstva, v ktorého 

územnom obvode bude zhodnocovať alebo zneškod-

ňovať odpady, miesto, kde bude túto činnosť vyko-

návať, druh, kategóriu a predpokladané množstvo 

odpadu, ktorý bude zhodnocovaný alebo zneškodňo-

vaný, a predpokladaný čas výkonu činnosti, 

i) zverejňovať druhy odpadov, na ktorých zneškod-

ňovanie alebo zhodnocovanie je oprávnený [§ 105 

ods. 3 písm. d)], 

j) ak ide o zariadenie na zneškodňovanie použitých 

polychlórovaných bifenylov, vydať držiteľovi použi-

tých polychlórovaných bifenylov alebo držiteľovi 

zariadenia obsahujúceho polychlórované bifenyly, 

ktorý ich do tohto zariadenia dodal, potvrdenie o ich 

prijatí, 

k) na základe rozhodnutia orgánu štátnej správy od-

padového hospodárstva v mimoriadnych prípadoch, 
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zott bifenileket tartalmazó berendezés tulajdonosá-

nak, aki ezeket a létesítményben leadja, igazolást ki-

adni ezek átvételéről,  

k) az állami hulladékgazdálkodási hatóság döntése 

alapján rendkívüli esetekben, leginkább akkor, ha az 

az emberi egészség és a környezet védelme végett el-

engedhetetlen, ártalmatlanítani vagy hasznosítani a 

hulladékot, amennyiben az üzemeltető műszaki lehe-

tőségei erre módot adnak; a költségeket, melyek az 

ilyen határozat alapján történő hulladékhasznosítás-

kor vagy hulladékártalmatlanításkor keletkeznek, a 

hulladéktulajdonos viseli, 

l) haladéktalanul jelenteni az illetékes állami hulla-

dékgazdálkodási hatóságnak a létesítményben a 2. 

sz. mellékletben szereplő D1, D5 és D10 tevékeny-

ségekkel történő hulladékártalmatlanításra át nem 

vett hulladékot, 

m) közzétenni a honlapján az összes hatályos dön-

tést, melyet neki a jelen törvény szerint kiadtak. 

(2) Ha az 1. bekezdés k) pontja szerinti hulladéktulajdo-

nos ismeretlen vagy nem tudja megtéríteni a hulladék-

hasznosításkor vagy hulladékártalmatlanításkor keletke-

zett költségeket méltányos időn belül és teljes összeg-

ben, az eset vészhelyzetnek minősül és a költségtérítés 

során külön jogszabályok szerint lehet eljárni.36) 

 

najmä ak je to nevyhnutné z hľadiska starostlivosti o 

zdravie ľudí a životné prostredie, zneškodniť odpad 

alebo zhodnotiť odpad, ak je to pre prevádzkovateľa 

technicky možné; náklady, ktoré vznikli pri zhodno-

tení odpadu alebo zneškodnení odpadu na základe ta-

kéhoto rozhodnutia, uhrádza držiteľ odpadu, 

l) oznamovať bezodkladne príslušnému orgánu štát-

nej správy odpadového hospodárstva neprevzatie od-

padov do zariadenia na zneškodňovanie odpadov 

činnosťami D1, D5 a D10 uvedenými v prílohe č. 2, 

m) zverejniť všetky platné rozhodnutia, ktoré mu 

boli vydané podľa tohto zákona, na svojom webo-

vom sídle. 

(2) Ak podľa odseku 1 písm. k) je držiteľ odpadu ne-

známy alebo ak nemôže uhradiť náklady spojené so 

zneškodnením odpadov alebo zhodnotením odpadov v 

primeranom čase a v plnej výške, považuje sa tento prí-

pad za haváriu a pri úhrade nákladov možno postupovať 

podľa osobitného predpisu.36) 

 

18. § 

Hulladékégetés 

(1) A háztartási hulladék elégetése égetőművekben az 1. 

sz. melléklet szerinti R1-es hulladékhasznosítási tevé-

kenységnek minősül, ha az energia hő vagy villamos 

áram formájában üzleti célú hasznosításra készül és ha 

az ilyen létesítmény energetikai hatásfoka egyenlő vagy 

nagyobb, mint 

a) 0,60, amennyiben olyan létesítményről van szó, 

amely 2008. december 31-e előtt kapott működési 

engedélyt, összhangban az általános érvényű jogsza-

bályokkal,37) vagy 

b) 0,65, amennyiben olyan létesítményről van szó, 

amely 2008. december 31-e után kapott működési 

engedélyt. 

(2) Más mint háztartási hulladék égetőműben történő el-

égetése akkor minősül 1. sz. melléklet szerinti R1-es 

energetikai hasznosítási tevékenységnek, ha teljesülnek 

az alábbi feltételek: 

a) a 3. § 13. bekezdése szerinti tevékenységről van 

szó, 

b) az égetés célja energiatermelés, 

c) a hulladékégetésből származó energia mennyisége 

több, mint amit a hulladék elégetése során felhasz-

nálnak, 

d) a hulladékégetés során a hulladék túlnyomó része 

felhasználásra kerül, valamint 

  § 18 

Spaľovanie odpadov 

(1) Spaľovanie komunálneho odpadu v spaľovniach ko-

munálnych odpadov sa považuje za zhodnocovanie od-

padov činnosťou R1 podľa prílohy č. 1, ak sa energia vo 

forme tepla alebo elektriny vyrába na komerčné účely a 

ak energetická účinnosť takéhoto zariadenia sa rovná 

alebo je vyššia ako 

a) 0,60, ak ide o zariadenie, ktoré získalo povolenie 

na prevádzku do 31. decembra 2008 v súlade so vše-

obecne záväznými právnymi predpismi,37) alebo 

b) 0,65, ak ide o zariadenie, ktoré získalo povolenie 

na prevádzku po 31. decembri 2008. 

(2) Spaľovanie iného ako komunálneho odpadu v spa-

ľovniach odpadov sa považuje za energetické zhodnoco-

vanie odpadov činnosťou R1 podľa prílohy č. 1, ak sú 

splnené uvedené podmienky: 

a) ide o činnosť uvedenú v § 3 ods. 13, 

b) účelom spaľovania odpadu je výroba energie, 

c) energia získaná týmto spaľovaním odpadu je väč-

šia ako energia spotrebovaná počas procesu jeho spa-

ľovania, 

d) počas spaľovania odpadu sa musí spotrebovať 

väčšia časť odpadu a 

e) väčšia časť energie získanej počas spaľovania od-

padu sa musí zhodnotiť a skutočne využiť, pričom 
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e) a hulladékégetésből származó energiamennyiség 

zöme hasznosul és valóban felhasználásra kerül, mi-

közben a hasznosulás vagy azonnali az égetésből fel-

szabaduló hő hasznosításával, vagy villamos 

árammá való feldolgozás után. 

 

uvedené využitie je buď okamžité v podobe tepla zís-

kaného spaľovaním, alebo po spracovaní v podobe 

elektrickej energie. 

 

19. § 

A hulladéklerakat üzemeltetőjének kötelességei 

(1) A hulladéklerakat üzemeltető a 14. és 17. §-ban fel-

soroltakon kívül köteles még  

a) kidolgozni és készenlétben tartani a hulladéklera-

kat bezárásának, rekultiválásának, megfigyelésének 

jóváhagyott tervdokumentációját és gondoskodni a 

lerakatról a bezárást követően; a kérelmező csatolja 

a kidolgozott tervdokumentációt a hulladéklerakat 

üzemeltetésére a 97. § 1. bek. a) pontja értelmében 

benyújtott hozzájárulási kérelemhez, 

b) biztosítani a hulladéklerakat üzemeltetését vele 

munkaviszonyban vagy más jogviszonyban38) álló, 

legalább érettségivel végződő középiskolai végzett-

séggel és legalább hároméves szakmai gyakorlattal 

bíró személlyel, amennyiben ezt a követelményt 

maga a hulladéklerakat üzemeltetője nem teljesíti, 

c) biztosítani a szakmai és műszaki képzést a hulla-

déklerakat személyzetének, 

d) bezárni, rekultiválni, megfigyelni a hulladéklera-

katot és a bezárást követően gondoskodni arról a 

tervdokumentációval összhangban, 

e) jelenteni az illetékes állami hulladékgazdálkodási 

hatóságnak a hulladéklerakat üzemeltetése idején és 

bezárása után megfigyelt kedvezőtlen állapotokat és 

környezeti hatásokat, 

f) kiküszöbölni a hulladéklerakókban megfigyelt 

kedvezőtlen állapotokat és környezeti hatásokat, 

g) az illetékes állami hulladékgazdálkodási hatóság-

nak vagy a községnek, melynek kataszteri területén 

a hulladéklerakó található, igazolni három munkana-

pon belül a szakosodott pénzügyi tartalék (24. §) pil-

lanatnyi nagyságát, 

h) minden évben a naptári év február havának 15. 

napjáig kézbesíteni az illetékes állami hulladékgaz-

dálkodási hatóságnak az általa aláírt, bankban vagy 

külföldi bank fiókjában vezetett egyedi bankszámla-

kivonatát, melyen a szakosodott pénzügyi tartalék 

eszközeit gyűjti és amely igazolja a számla mozgá-

sait az előző naptári évben, 

i) megőrizni a felvételeket a hulladéklerakó üzem 

közbeni és bezárás utáni megfigyeléséről, és évente 

január 31-éig bejelenteni az illetékes hulladékgazdál-

kodási állami hatóságnak az előző naptári évi megfi-

gyelési eredményeket, 

  § 19 

Povinnosti prevádzkovateľa skládky odpadov 

(1) Prevádzkovateľ skládky odpadov je okrem povin-

ností podľa § 14 a 17 povinný 

a) spracovať a mať schválenú projektovú dokumen-

táciu na uzavretie, rekultiváciu, monitorovanie 

skládky odpadov a zabezpečovať starostlivosť o 

skládku odpadov po jej uzavretí; spracovanú projek-

tovú dokumentáciu prikladá žiadateľ o udelenie súh-

lasu na prevádzkovanie skládky odpadov podľa § 97 

ods. 1 písm. a) k žiadosti o udelenie tohto súhlasu, 

b) zabezpečovať prevádzkovanie skládky odpadov 

osobou v pracovnoprávnom alebo inom právnom 

vzťahu38) s minimálne stredoškolským vzdelaním 

ukončeným maturitou a s najmenej tromi rokmi 

praxe v odbore, ak uvedenú podmienku nespĺňa sám 

prevádzkovateľ skládky odpadov, 

c) zabezpečovať odborné vzdelávanie a technické 

vzdelávanie personálu skládky odpadov, 

d) skládku odpadov uzavrieť, rekultivovať, monito-

rovať a zabezpečiť starostlivosť o ňu po jej uzavretí 

v súlade so schválenou projektovou dokumentáciou, 

e) oznámiť príslušnému orgánu štátnej správy odpa-

dového hospodárstva negatívne stavy a vplyvy na ži-

votné prostredie zistené monitoringom počas pre-

vádzkovania skládky odpadov a po jej uzavretí, 

f) odstraňovať negatívne stavy a vplyvy na životné 

prostredie zistené monitoringom skládky odpadov, 

g) preukázať na žiadosť príslušného orgánu štátnej 

správy odpadového hospodárstva alebo obce, v ka-

tastrálnom území ktorej sa skládka odpadov nachá-

dza, do troch pracovných dní aktuálnu výšku účelo-

vej finančnej rezervy (§ 24), 

h) doručiť každoročne do 15. februára kalendárneho 

roka príslušnému orgánu štátnej správy odpadového 

hospodárstva ním podpísaný výpis z osobitného účtu 

vedeného v banke alebo pobočke zahraničnej banky, 

na ktorom sústreďuje finančné prostriedky viazané 

ako účelová finančná rezerva, ktorý dokladuje po-

hyby na tomto účte za predchádzajúci kalendárny 

rok, 

i) uchovávať záznamy z monitoringu počas prevádz-

kovania skládky odpadov a po jej uzavretí a každo-

ročne do 31. januára nasledujúceho roka ohlasovať 

výsledky monitoringu za predchádzajúci kalendárny 

rok príslušnému orgánu štátnej správy odpadového 

hospodárstva, 
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j) teljesíteni a nyilvántartási és bejelentési kötelezett-

ségét, valamint megőrizni a nyilvántartást a bejelen-

tett adatokról és a veszélyes hulladékok lerakón való 

tárolásának helyéről, 

k) szükség szerint biztosítani a véletlenszerű hulla-

dékminta-vételt, vizsgálatokat és elemezéseket a hul-

ladéktulajdonos által a hulladék eredetéről, tulajdon-

ságairól és összetételéről szóló nyilatkozata valóság-

tartalmának hitelesítése céljából. 

(2) A hulladéklerakó bezárási módjának tervét, a rekul-

tiválási, megfigyelési és a lerakó bezárás utáni kezelési 

tervét kötelező a környezeti hatások19) elbírálási doku-

mentációjának részeként előterjeszteni. 

(3) A hulladéklerakó üzemeltetője köteles legkésőbb hat 

hónappal a hulladéklerakó megtelésének napjától vagy a 

97. § 1. bek. a) pontja szerint kiadott üzemeltetési enge-

délyről szóló határozat érvényességének letelte napjától 

kérvényezni a hozzájárulást a 97. § 1. bek. j) pontja sze-

rint. 

 

j) plniť evidenčnú a ohlasovaciu povinnosť a povin-

nosť uchovávania evidencie o ohlasovaných údajoch 

a o umiestnení nebezpečných odpadov na skládke 

odpadov, 

k) zabezpečiť podľa potreby kontrolné náhodné od-

bery vzoriek odpadu a skúšky a analýzy odpadu s 

cieľom overiť deklarované údaje držiteľa odpadu o 

pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu. 

(2) Návrh riešenia spôsobu na uzavretie, rekultiváciu, 

monitorovanie a zabezpečenie starostlivosti o skládku 

odpadov po jej uzavretí musí byť predložený ako súčasť 

dokumentácie pri posudzovaní vplyvov na životné pro-

stredie.19) 

(3) Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný najne-

skôr do šiestich mesiacov odo dňa naplnenia kapacity 

skládky odpadov alebo odo dňa uplynutia doby platnosti 

rozhodnutia na jej prevádzkovanie vydaného podľa § 97 

ods. 1 písm. a) požiadať o udelenie súhlasu podľa § 97 

ods. 1 písm. j). 

 

A fémhigany kezelése 

 

20. § 

Alapvető rendelkezések 

(1) A jelen törvény fémhigany kezelésére vonatkozó ren-

delkezése a külön jogszabályban39) feltüntetett higany 

fémre is vonatkoznak, mely 2011. március 15-e óta hul-

ladéknak minősül (a továbbiakban csak „higany”), me-

lyet ártalmatlanítani kell. 

(2) A higanyt a 2. sz. melléklet D12 vagy D15 jelzésű 

tevékenységével ártalmatlanítják úgy, hogy biztosítva 

legyen a környezet és az emberi egészség nagyfokú vé-

delme. 

(3) A higanyt átmenetileg több mint egy éven át e célra 

kialakított földfelszíni létesítményekben tárolják, erre a 

célra alkalmassá tett sóbányákban vagy mély fekvésű 

föld alatti kemény kőzettalapzatú masszívumokban (a 

továbbiakban csak „ideiglenes higanylerakó”) a sóbá-

nyákéhoz hasonló biztonsági és zártsági színvonalon, a 

jelen törvényben meghatározott feltételek mellett. 

(4) A jelen törvény hulladéklerakókra és szakosodott 

pénzügyi tartalékokra (24. §) vonatkozó rendelkezéseit 

arányos mértékben kell alkalmazni a higany átmeneti tá-

rolóhelyeire is, ha a 20-22. § másképp nem rendelkezik. 

 

  Nakladanie s kovovou ortuťou 

 

§ 20 

Základné ustanovenia 

(1) Ustanovenia tohto zákona o nakladaní s kovovou or-

tuťou sa vzťahujú na kovovú ortuť uvedenú v osobitnom 

predpise,39) ktorá sa od 15. marca 2011 považuje za od-

pad (ďalej len „ortuť“) a ktorá sa musí zneškodniť. 

(2) Ortuť sa zneškodňuje činnosťami D 12 alebo D 15 

podľa prílohy č. 2 tak, aby bola zabezpečená vysoká úro-

veň ochrany životného prostredia a zdravia ľudí. 

(3) Ortuť sa dočasne uskladňuje na viac ako rok v po-

vrchových zariadeniach určených a vybavených na tento 

účel, v soľných baniach na to prispôsobených alebo v 

hlboko položených podzemných masívoch tvrdých hor-

nín s rovnakou úrovňou bezpečnosti a uzavretia ako 

soľné bane (ďalej len „úložisko dočasného uskladnenia 

ortuti“) za podmienok ustanovených v tomto zákone. 

(4) Ustanovenia tohto zákona týkajúce sa skládky odpa-

dov a účelovej finančnej rezervy (§ 24) sa primerane 

uplatnia aj na úložisko dočasného uskladnenia ortuti, ak 

nie je v § 20 až 22 ustanovené inak. 

 

21. § 

Az átmeneti higanytároló lerakatok  

üzemeltetőjének kötelességei 

(1) Az átmeneti higanytároló lerakat üzemeltetője köte-

les a higanyt és az átmeneti higanytároló lerakatot a ki-

adott üzemeltetési határozattal (97. § 1. bek. q) pont) és 

a jelen törvénnyel összhangban működtetni. 

  § 21 

Povinnosti prevádzkovateľa  

úložiska dočasného uskladnenia ortuti 

(1) Prevádzkovateľ úložiska dočasného uskladnenia or-

tuti je povinný nakladať s ortuťou a prevádzkovať úlo-

žisko dočasného uskladnenia ortuti v súlade s rozhodnu-

tím udeleným na jeho prevádzkovanie [§ 97 ods. 1 písm. 

q)] a týmto zákonom. 



28 
 

 
www.torvenytar.sk Pro Civis PT 

(2) Tilos olyan átmeneti higanytároló lerakat üzemelte-

tése, amely nem felel meg az 1. bekezdés szerinti köve-

telményeknek. 

(3) Az átmeneti higanytároló lerakat üzemeltetője az 

üzemeltető 17. §-ban felsorolt kötelességein kívül köte-

les 

a) kidolgozni és jóváhagyni az átmeneti higanytároló 

lerakat bezárásának, rekultiválásának, megfigyelésé-

nek és az átmeneti higanytároló lerakat bezárást kö-

vető kezelésének tervdokumentumait; a kidolgozott 

tervdokumentumokat a 97. § 1. bek. q) pontja szerinti 

átmeneti higanytároló lerakat üzemeltetéséhez való 

hozzájárulást kérelmező mellékeli a hozzájárulást 

kérő beadványához, 

b) az átmeneti higanytároló lerakat üzemeltetését 

munkajogi vagy egyéb jogviszony keretében38) leg-

alább érettségivel végződő középiskolai végzettségű 

és hároméves szakgyakorlattal bíró személlyel bizto-

sítani, amennyiben ezt a feltételt maga a lerakat üze-

meltetője nem teljesíti, 

c) biztosítani a szakképzést és műszaki képzést az át-

meneti higanytároló lerakat személyzetének, 

d) biztosítani az átmeneti higanytároló lerakat folya-

matos megfigyelését a működés teljes ideje alatt, 

azon időszakban, amikor a bezárását előkészítő mun-

kálatok folynak, valamint a működtetés befejezése 

után, 

e) haladéktalanul jelenteni az illetékes állami hulla-

dékgazdálkodási hatóságnak az átmeneti higanytá-

roló lerakat üzem közbeni és bezárás utáni megfigye-

lése során észlelt higanyszivárgást, kedvezőtlen álla-

potokat és környezeti hatásokat, 

f) haladéktalanul kiküszöbölni az átmeneti higanytá-

roló lerakat üzem közbeni és bezárás utáni megfigye-

lése során észlelt kedvezőtlen állapotokat és környe-

zeti hatásokat, valamint higanyszivárgást, 

g) haladéktalanul intézkedni higanyszivárgás észle-

lése esetén, mellyel megakadályozható, hogy a hi-

gany bármilyen módon kikerüljön a környezetbe, 

h) az illetékes állami hulladékgazdálkodási hatóság 

vagy a község - melynek kataszteri területén az át-

meneti higanytároló lerakat található – kérésére há-

rom munkanapon belül igazolni a szakosodott pénz-

ügyi tartalék pillanatnyi összegét, 

i) minden naptári év februárjának 15. napjáig kézbe-

síteni az illetékes állami hulladékgazdálkodási ható-

ságnak az általa aláírt, bankban vagy külföldi bank 

fiókjában vezetett egyedi bankszámlakivonatát, me-

lyen a szakosodott pénzügyi tartalék eszközeit gyűjti 

és amely igazolja a számla mozgásait az előző nap-

tári évben, 

j) a higanyt tartalmazó tartályokat úgy tárolni, hogy 

1. könnyen és biztonságosan, az emberi egészség 

és élet veszélyeztetése nélkül hozzá lehessen 

(2) Zakazuje sa prevádzkovať úložisko dočasného 

uskladnenia ortuti, ktoré nespĺňa požiadavky podľa od-

seku 1. 

(3) Prevádzkovateľ úložiska dočasného uskladnenia or-

tuti je okrem povinností prevádzkovateľa zariadenia 

podľa § 17 povinný 

a) spracovať a mať schválenú projektovú dokumen-

táciu na uzavretie, rekultiváciu, monitorovanie a za-

bezpečenie starostlivosti o úložisko dočasného 

uskladnenia ortuti po jeho uzavretí; spracovanú pro-

jektovú dokumentáciu prikladá žiadateľ o udelenie 

súhlasu na prevádzkovanie úložiska dočasného 

uskladnenia ortuti podľa § 97 ods. 1 písm. q) k žia-

dosti o udelenie tohto súhlasu, 

b) prevádzkovanie úložiska dočasného uskladnenia 

ortuti zabezpečovať osobou v pracovnoprávnom 

alebo inom právnom vzťahu38) s minimálne stredo-

školským vzdelaním ukončeným maturitou a s naj-

menej tromi rokmi praxe v odbore, ak uvedenú pod-

mienku nespĺňa sám prevádzkovateľ úložiska, 

c) zabezpečovať odborné vzdelávanie a technické 

vzdelávanie personálu úložiska dočasného uskladne-

nia ortuti, 

d) zabezpečiť nepretržité monitorovanie úložiska do-

časného uskladnenia ortuti počas celej doby jeho pre-

vádzky, v čase, keď sú vykonávané úkony na ukon-

čenie jeho prevádzky a po ukončení jeho prevádzky, 

e) oznámiť bezodkladne príslušnému orgánu štátnej 

správy odpadového hospodárstva únik ortuti, nega-

tívne stavy a vplyvy na životné prostredie zistené 

monitoringom počas prevádzkovania úložiska do-

časného uskladnenia ortuti a po jeho uzavretí, 

f) odstraňovať bezodkladne negatívne stavy a vplyvy 

na životné prostredie zistené monitoringom úložiska 

dočasného uskladnenia ortuti a únikom ortuti a ob-

noviť bezpečnosť dočasného uskladnenia ortuti, 

g) bezodkladne prijať opatrenia v prípade zistenia 

úniku ortuti, ktorými sa predíde akýmkoľvek ďalším 

emisiám ortuti do životného prostredia, 

h) preukázať na žiadosť príslušnému orgánu štátnej 

správy odpadového hospodárstva alebo obce, v ka-

tastrálnom území ktorej sa úložisko dočasného 

uskladnenia ortuti nachádza, do troch pracovných 

dní aktuálnu výšku účelovej finančnej rezervy, 

i) doručiť každoročne do 15. februára kalendárneho 

roka príslušnému orgánu štátnej správy odpadového 

hospodárstva ním podpísaný výpis z osobitného účtu 

vedeného v banke alebo pobočke zahraničnej banky, 

na ktorom sústreďuje finančné prostriedky viazané 

ako účelová finančná rezerva, ktorý dokladuje po-

hyby na tomto účte za predchádzajúci kalendárny 

rok, 

j) uskladňovať kontajnery, v ktorých sa nachádza or-

tuť tak, aby 
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férni minden tartályhoz, melyben higany talál-

ható, és 

2. repedésmentes és szigetelt gyűjtőedényekben 

legyenek, melyeknek a felülete meggátolja a hi-

gany szivárgását, űrtartalma pedig megfelel a tá-

rolt higany mennyiségének, 

k) azonnal jelenteni az illetékes állami hulladékgaz-

dálkodási hatóságnak a higanyt tartalmazó tartály át-

vételének elutasítását, 

l) biztosítani legalább havonta egyszer az átmeneti 

higanytároló lerakat ás a tartályok ellenőrzését az 

üzemeltetésért felelős személy által, 

m) az átmeneti higanytároló lerakatot bezárni, rekul-

tiválni, megfigyelni és biztosítani a bezárás utáni ke-

zelését az elfogadott tervdokumentációval összhang-

ban, 

n) az átmeneti higanytároló lerakat bezárási módjá-

nak, rekultiválásának és bezárás utáni megfigyelésé-

nek javaslatát a környezetvédelmi hatástanulmány19) 

részeként előterjeszteni,  

o) megőrizni a felvételeket az átmeneti higanytároló 

lerakat üzem közbeni és bezárás utáni megfigyelésé-

ről, és évente január 31-éig bejelenteni az illetékes 

hulladékgazdálkodási állami hatóságnak az előző 

naptári évi megfigyelési eredményeket, 

p) teljesíteni a nyilvántartási és bejelentési kötelessé-

gét, valamint megőrizni a nyilvántartást és a bejelen-

tett adatokat, 

q) megőrizni a higany lerakón való átvételéhez a 22. 

§ 3. és 4. bekezdése szerint szükséges dokumentu-

mokat, 

r) felvételt készíteni a higany kirakásáról és átadásá-

ról, azt haladéktalanul továbbítani az illetékes állami 

hulladékgazdálkodási hatóságnak és megőrizni, 

s) kérni a 23. § 6. bekezdésében feltüntetett doku-

mentumokat és azokat megőrizni, 

t) a higanyt a többi hulladéktól elkülönítve raktá-

rozni. 

(4) Minden higanyszivárgás nagy hatású környezetvé-

delmi esemény. 

 

1. bol zaistený ľahký a bezpečný prístup ku všet-

kým kontajnerom, v ktorých sa nachádza ortuť 

bez ohrozenia zdravia a života ľudí, a 

2. sa nachádzali v zberných nádržiach bez 

prasklín a netesností s povrchom, ktorý nepre-

púšťa ortuť a ich objem zodpovedá množstvu 

uskladnenej ortuti, 

k) oznamovať bezodkladne príslušnému orgánu štát-

nej správy odpadového hospodárstva neprevzatie 

kontajnera, v ktorom sa nachádza ortuť, 

l) zabezpečiť aspoň raz mesačne kontrolu úložiska 

dočasného uskladnenia ortuti a kontajnerov osobou 

zodpovednou za jeho prevádzku, 

m) úložisko dočasného uskladnenia ortuti uzavrieť, 

rekultivovať, monitorovať a zabezpečiť starostlivosť 

oň po jeho uzavretí v súlade so schválenou projekto-

vou dokumentáciou, 

n) návrh riešenia spôsobu na uzavretie, rekultiváciu 

a monitorovanie úložiska dočasného uskladnenia or-

tuti po jeho uzavretí predložiť ako súčasť dokumen-

tácie pri posudzovaní vplyvov na životné prostre-

die,19) 

o) uchovávať záznamy z monitoringu počas prevádz-

kovania úložiska dočasného uskladnenia ortuti a po 

jeho uzavretí a každoročne do 31. januára nasledujú-

ceho roka ohlasovať výsledky monitoringu prísluš-

nému orgánu štátnej správy odpadového hospodár-

stva, 

p) plniť evidenčnú a ohlasovaciu povinnosť a povin-

nosť uchovávania evidencie a ohlasovaných údajov, 

q) uchovávať doklady potrebné na prevzatie ortuti na 

úložisko podľa § 22 ods. 3 a 4, 

r) vyhotoviť záznam o vyskladnení a odovzdaní or-

tuti, bezodkladne ho zaslať príslušnému orgánu štát-

nej správy odpadového hospodárstva a uchovávať 

ho, 

s) požiadať o predloženie dokladov uvedených v § 

23 ods. 6 a uchovávať ich, 

t) uskladňovať ortuť oddelene od iného odpadu. 

(4) Každý únik ortuti je udalosťou s významným vply-

vom na životné prostredie. 

 

22. § 

A higany leadása és átvétele  

az ideiglenes higanytároló lerakatban 

(1) Az, aki a higany tulajdonosa, köteles leadni a higanyt 

az ideiglenes higanytároló lerakóban vagy biztosítani 

annak tartós elhelyezését a jelen törvény higany kezelé-

sére vonatkozó rendelkezéseivel összhangban. 

(2) Az ideiglenes higanytároló lerakat üzemeltetője ki-

zárólag 99,9 tömegszázaléknál nagyobb higanytartalmú 

higanyt jogosult átvenni, mely meg van tisztítva a szeny-

nyező anyagoktól, melyek kiválthatnák a szénacél vagy 

  § 22 

Odovzdanie ortuti a prevzatie ortuti  

na úložisko dočasného uskladnenia ortuti 

(1) Ten, kto je pôvodcom ortuti, je povinný odovzdať 

ortuť na úložisko dočasného uskladnenia ortuti alebo za-

bezpečiť jej trvalé uloženie v súlade s ustanoveniami 

tohto zákona o nakladaní s ortuťou. 

(2) Prevádzkovateľ úložiska dočasného uskladnenia or-

tuti je oprávnený prevziať na dočasné uskladnenie vý-

lučne ortuť s obsahom vyšším ako 99,9 hmotnostného 

percenta, ktorá je zbavená nečistôt, ktoré môžu spôsobiť 

koróziu uhlíkovej ocele alebo nehrdzavejúcej ocele, 
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rozsdamentes acél korrózióját, vagyis elsősorban az sa-

létromsav- és kloridsó-oldatoktól. 

(3) Az ideiglenes higanytároló lerakat üzemeltetője csak 

ideiglenes elhelyezésre jogosult higanyt átvenni, mégpe-

dig azt követően, hogy bemutatásra kerül 

a) a bizonylat a higany mennyiségéről, 

b) a veszélyes hulladék kísérőlevele és azonosító 

lapja, 

c) a higany tulajdonságainak és összetételének ada-

tai, 

d) a bizonylat a tartályról. 

(4) Az ideiglenes higanytároló lerakat üzemeltetője és 

az, aki a higany tulajdonosa, köteles írásos szerződést 

kötni az ideiglenes higanytárolásról. A szerződést meg-

határozott időre, legfeljebb öt évre kötik meg, egyszeri, 

további öt évre szóló meghosszabbítási lehetőséggel. 

(5) Az ideiglenes higanytároló lerakat üzemeltetője csak 

olyan higanyt jogosult ideiglenes tárolásra átvenni, 

amely sértetlen, szigetelt és korróziómentes fémtartály-

ban van. 

(6) Az ideiglenes higanytároló lerakat üzemeltetője kö-

teles a tartályt, melyben a higany található az átvétel 

előtt szemrevételezéssel ellenőrizni. A sérült, nem szige-

telt vagy korrodált tartály ideiglenes tárolásra való átvé-

telét köteles visszautasítani. 

 

akou sú predovšetkým roztok kyseliny dusičnej a roz-

toky chloridových solí. 

(3) Prevádzkovateľ úložiska dočasného uskladnenia or-

tuti je oprávnený prevziať ortuť iba na dočasné usklad-

nenie, a to po predložení 

a) dokladu o množstve ortuti, 

b) sprievodného listu a identifikačného listu nebez-

pečného odpadu, 

c) údajov o vlastnostiach a zložení ortuti a 

d) potvrdenia o kontajneri. 

(4) Prevádzkovateľ úložiska dočasného uskladnenia or-

tuti a ten, kto je pôvodcom ortuti, sú povinní uzavrieť 

písomnú zmluvu o dočasnom uskladnení ortuti. Zmluva 

sa uzatvára na dobu určitú, a to najviac na obdobie pia-

tich rokov s možnosťou jej predĺženia najviac o ďalších 

päť rokov. 

(5) Prevádzkovateľ úložiska dočasného uskladnenia or-

tuti je oprávnený prevziať na dočasné uskladnenie iba 

ortuť, ktorá sa nachádza v nepoškodenom, utesnenom a 

neskorodovanom kovovom kontajneri. 

(6) Prevádzkovateľ úložiska dočasného uskladnenia or-

tuti je povinný kontajner, v ktorom sa nachádza ortuť, 

pred jeho prevzatím vizuálne skontrolovať. Poškodené, 

netesniace alebo skorodované kontajnery je povinný od-

mietnuť prevziať na dočasné uskladnenie. 

 

23. § 

A higany kitárolása (átadása) 

(1) Az, aki a higanyt átmeneti tárolásra átadta (a továb-

biakban csak „az eredeti higanytulajdonos”) köteles biz-

tosítani a higany visszavételét az átmenetei higanytároló 

lerakat üzemeltetőjétől és azt követően a higany végle-

ges elhelyezését. 

(2) Az ideiglenes higanytároló lerakat üzemeltetője kö-

teles legkésőbb az ideiglenes higanytárolási időszak vé-

géig kitárolni és átadni a higanyt az eredeti higanytulaj-

donosnak, jogutódjának vagy az ő beleegyezésével más, 

ezzel a higannyal rendelkezni jogosult személynek, 

mégpedig kizárólag csak tartós betárolás céljából. 

(3) Ha az eredeti higanytulajdonos elhalálozott vagy jog-

utód nélkül megszűnt, az ideiglenes higanytároló lerakat 

üzemeltetője a 2. bekezdés szerinti kötelességét kitáro-

lással és az ezzel a higannyal rendelkezni jogosult sze-

mélynek kizárólag csak tartós elhelyezés céljából tör-

ténő átadásával teljesíti. 

(4) Az ideiglenes higanytároló lerakat üzemeltetője kö-

teles az ideiglenesen tárolt higanyt az ideiglenes tárolási 

időszak letelte előtt kitárolni az eredeti higanytulajdo-

nos, annak jogutódja, vagy az egyetértést bíró más, a hi-

gany kezelésére jogosult személy kérésére, és ennek a 

személynek átadni azt, mégpedig kizárólag csak tartós 

betárolás céljából. 

(5) A kitárolt higanyt az ideiglenes higanytároló lerakat 

üzemeltetője köteles kizárólag személyesen átadni, az 

  § 23 

Vyskladnenie ortuti 

(1) Ten, kto ortuť odovzdal na dočasné uskladnenie (ďa-

lej len „pôvodný držiteľ ortuti“) je povinný zabezpečiť 

spätné prevzatie ortuti od prevádzkovateľa úložiska do-

časného uskladnenia ortuti a jej následné trvalé uloženie. 

(2) Prevádzkovateľ úložiska dočasného uskladnenia or-

tuti je povinný najneskôr ku koncu doby dočasného 

uskladnenia ortuti vyskladniť a odovzdať túto ortuť pô-

vodnému držiteľovi ortuti, jeho právnemu nástupcovi 

alebo s jeho súhlasom inej osobe oprávnenej na naklada-

nie s touto ortuťou, a to výlučne iba na účely jej násled-

ného trvalého uloženia. 

(3) Ak pôvodný držiteľ ortuti zomrel alebo zanikol bez 

právneho nástupcu, prevádzkovateľ úložiska dočasného 

uskladnenia ortuti splní povinnosť podľa odseku 2 vy-

skladnením a odovzdaním tejto ortuti osobe oprávnenej 

na nakladanie s ňou na účel jej následného trvalého ulo-

ženia. 

(4) Prevádzkovateľ úložiska dočasného uskladnenia or-

tuti je povinný vyskladniť ortuť pred uplynutím doby, na 

ktorú bola dočasne uskladnená, na žiadosť pôvodného 

držiteľa ortuti alebo jeho právneho nástupcu alebo s jeho 

súhlasom na žiadosť inej osoby oprávnenej na naklada-

nie touto ortuťou a tejto osobe ju odovzdať na účely jej 

následného trvalého uloženia. 

(5) Vyskladnenú ortuť je prevádzkovateľ úložiska do-

časného uskladnenia ortuti povinný odovzdať výlučne 
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ideiglenes higanytároló lerakat területén, mégpedig a 2. 

vagy 3. bekezdésben feltüntetett személynek, vagy an-

nak a személynek, aki a kitárolást a 4. bekezdés szerint 

kérte, amennyiben mint a kitárolt higany átvevői jogo-

sultak annak kezelésére és ezt a tényt az ideiglenes hi-

ganytároló lerakat üzemeltetőjének megfelelő módon bi-

zonyították; a jogosultság igazolásának elmulasztása 

esetén a 3. bekezdés rendelkezéseinek alkalmazásával 

kell eljárni. 

(6) Az, akinek a kitárolt higanyt az 5. bekezdés szerint 

átadják, köteles az ideiglenes higanytároló lerakat üze-

meltetőjének igazolni, hogy szerződéssel biztosította en-

nek a higanynak a tartós elhelyezését, és a kérésére be-

mutatni a tartós higanytároló lerakat üzemeltetője által 

kiállított és aláírt bizonylatot. 

(7) Az ideiglenes higanytároló lerakat üzemeltetője kö-

teles biztosítani, hogy a higany kitárolása, átadása és át-

vevője általi átvétele, beleértve az összefüggő felvétel 

elkészítését is, egyetlen nap alatt megtörténjen. 

 

osobne, v areáli úložiska dočasného uskladnenia ortuti, 

a to osobe uvedenej v odseku 2 alebo 3 alebo osobe, 

ktorá o vyskladnenie požiadala podľa odseku 4, ak sú 

ako prijímatelia vyskladnenej ortuti oprávnení na nakla-

danie s ňou a túto skutočnosť prevádzkovateľovi úloži-

ska dočasného uskladnenia ortuti náležite preukázali; v 

prípade nepreukázania tejto skutočnosti sa primerane 

uplatní postup podľa odseku 3. 

(6) Ten, komu sa podľa odseku 5 odovzdáva vysklad-

nená ortuť, je povinný prevádzkovateľovi úložiska do-

časného uskladnenia ortuti preukázať, že má zmluvne 

zabezpečené trvalé uloženie tejto ortuti a na jeho žiadosť 

predložiť o tom doklad vystavený a podpísaný osobou, 

ktorá trvalé uloženie ortuti vykoná. 

(7) Prevádzkovateľ úložiska dočasného uskladnenia or-

tuti je povinný zabezpečiť, aby sa vyskladnenie ortuti, 

jej odovzdanie a prevzatie prijímateľom, vrátane vyho-

tovenia súvisiaceho záznamu, vykonalo v jeden deň. 

 

Szakosodott pénzügyi tartalék 

 

24. § 

(1) A hulladéklerakó üzemeltetője a lerakó üzemeltetése 

során köteles szakosodott pénzügyi tartalékot létrehozni, 

melynek eszközeit a hulladéklerakó bezárására, rekulti-

válására, megfigyelésére és a bezárás utáni biztonságá-

ról való gondoskodásra, valamint a fenyegető vészhely-

zetekkel kapcsolatos elhárító munkákra, vagy a fenye-

gető vagy kialakult balesetek következményeinek korlá-

tozására fordít. Az, aki több mint egy hulladéklerakót 

üzemeltet, a szakosodott pénzügyi tartalékot mindegyik 

hulladéklerakóra külön hozza létre. 

(2) A szakosodott pénzügyi tartalékot évente a költségek 

(kiadások) terhére hozzák létre40) a hulladéklerakó bezá-

rására, rekultiválására, megfigyelésére és a bezárás utáni 

biztonságáról való gondoskodásra fordítandó összkölt-

ség meghatározott hányada értékében. 

(3) A szakosodott pénzügyi tartalék éves nagyságát a 

meghatározott módon (105. § 3. bek. h) pont) kell kiszá-

mítani. 

(4) A szakosodott pénzügyi tartalék eszközeit elkülöní-

tett számlán kell vezetni vagy a hulladéklerakó üzemel-

tetőjének elkülönített számláján. A hulladéklerakó üze-

meltetője a szakosodott pénzügyi tartalék első részleté-

nek levonása előtt köteles bankban vagy külföldi bank 

fiókjában a minisztérium mint kedvezményezett javára 

külön bankszámlát vagy külön bankszámlákat nyitni, 

melyekre minden évben befizeti a szakosodott pénzügyi 

tartalékot, egyben biztosítani a befizetett szakosodott 

pénzügyi tartalékeszközök kizárólagos kötöttségét az 1. 

bekezdésben feltüntetett célokhoz. 

(5) A hulladéklerakó üzemeltetője nem rendelkezhet a 

szakosodott pénzügyi tartalék eszközeivel, melyeket a 

  Účelová finančná rezerva 

 

§ 24 

(1) Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný počas 

prevádzky skládky odpadov vytvárať účelovú finančnú 

rezervu, ktorej prostriedky sa použijú na uzavretie, re-

kultiváciu, monitorovanie a zabezpečenie starostlivosti 

o skládku odpadov po jej uzavretí a na práce súvisiace s 

odvrátením havárie alebo obmedzením dôsledkov havá-

rie hroziacej alebo vzniknutej po uzavretí skládky. Ten, 

kto prevádzkuje viac ako jednu skládku odpadov, vy-

tvára účelovú finančnú rezervu pre každú skládku odpa-

dov osobitne. 

(2) Účelová finančná rezerva sa vytvára ročne na ťarchu 

výdavkov (nákladov)40) vo výške určeného podielu z cel-

kových nákladov na uzavretie, rekultiváciu a monitoro-

vanie skládky odpadov a zabezpečenie starostlivosti o 

skládku odpadov po jej uzavretí. 

(3) Ročná výška účelovej finančnej rezervy sa vypočíta 

ustanoveným spôsobom [§ 105 ods. 3 písm. h)]. 

(4) Prostriedky tvoriace účelovú finančnú rezervu sa 

vedú na osobitnom účte alebo osobitných účtoch pre-

vádzkovateľa skládky odpadov. Prevádzkovateľ skládky 

odpadov je pred odvedením prvej splátky účelovej fi-

nančnej rezervy povinný zabezpečiť vytvorenie osobit-

ného účtu alebo osobitných účtov, ktoré sú viazané v 

prospech ministerstva v banke alebo v pobočke zahra-

ničnej banky, na ktoré bude prostriedky účelovej finanč-

nej rezervy každoročne odvádzať, a zároveň zabezpečiť 

viazanosť použitia odvedených prostriedkov účelovej fi-

nančnej rezervy na účel uvedený v odseku 1. 

(5) Prevádzkovateľ skládky odpadov nesmie disponovať 

s prostriedkami účelovej finančnej rezervy, ktoré ním 

boli odvedené na tvorbu účelovej finančnej rezervy a 
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szakosodott pénzügyi tartalék létrehozására átutalt, és az 

a külön számlán jóváírásra került. Mindez nem vonatko-

zik a szakosodott pénzügyi tartalék eszközeiből szár-

mazó kamatok vagy hozamok kezelésére. 

(6) A szakosodott pénzügyi tartalék eszközeit a 97. § 1. 

bek. j) pontja értelmében kiadott hozzájárulást követően 

lehet felhasználni olyan tevékenységre, melyre a hozzá-

járulás szól. A szakosodott pénzügyi tartalék eszközeit 

akkora nagyságban merítheti ki, amekkorát az írásos bi-

zonylat tartalmaz, mellyel az illetékes állami hulladék-

gazdálkodási hatóság előre igazolta ezen eszközök me-

rítésének jogszerűségét. 

(7) A hulladéklerakó tulajdonosa a szakosodott pénzügyi 

tartalék éves eszközeit minden rákövetkező év január 

31-éig utalja át. A szakosodott pénzügyi tartalék eszkö-

zeinek a 97. § 1. bek. j) pontja szerinti engedély meg-

adása iránti kérelem benyújtásáig el kell érnie a hulla-

déklerakó vagy egy része bezárásának, rekultiválásának, 

bezárás utáni megfigyelésének és kezelése biztosításá-

nak az összköltségét. 

(8) Ha a hulladéklerakó üzemeltetője a bezárás, rekulti-

váció, a bezárás utáni megfigyelés és gondoskodás előtt 

úgy dönt, hogy vállalkozását jogutód nélkül befejezi, a 

felszámolási eljárásba való belépést vagy a vállalkozási 

jogosítvány megszüntetését megelőző naptól a bezárás-

sal, rekultivációval, a bezárás utáni megfigyeléssel és 

gondoskodással kapcsolatos összes joga és kötelessége 

arra a községre száll át, amelynek területén a hulladék-

lerakó található; erre a községre száll át a jogok és köte-

lességek átruházódásának napjával a 6. bekezdés szerint 

létrehozott szakosodott pénzügyi tartalék eszközei keze-

lésének joga is. A bezárással, rekultivációval, a bezárás 

utáni megfigyeléssel és gondoskodással kapcsolatos kö-

telességek csak a szakosodott pénzügyi tartalék tényle-

ges összegének terjedelméig szállnak át a községre. 

(9) Ha a hulladéklerakó üzemeltetője csődeljárásba ke-

rült, a csődeljárás lefolytatását azonban vagyonhiány 

miatt elutasították, vagy ha a hulladéklerakó üzemelte-

tőjének engedélyezték a szerkezetátalakítást41) a bezárás, 

rekultiváció, a bezárás utáni megfigyelés és gondosko-

dás befejezése előtt, a csődeljárást engedélyező határo-

zat, a csődeljárást vagyonhiány miatt elutasító határozat 

vagy a szerkezetátalakítást engedélyező határozat jog-

erőre emelkedésének napját megelőző naptól a bezárás-

sal, rekultivációval, a bezárás utáni megfigyeléssel és 

gondoskodással kapcsolatos összes jog és kötelesség 

arra a községre száll át, amelynek területén a lerakó na-

gyobb része található; erre a községre száll át a jogok és 

kötelességek átruházódásának napjával a 6. bekezdés 

szerint létrehozott szakosodott pénzügyi tartalék eszkö-

zei kezelésének joga is. A bezárással, rekultivációval, a 

bezárás utáni megfigyeléssel és gondoskodással kapcso-

latos kötelességek csak a szakosodott pénzügyi tartalék 

pripísané na osobitný účet. Uvedené sa nevzťahuje na 

disponovanie s úrokmi ako výnosmi z prostriedkov úče-

lovej finančnej rezervy. 

(6) Prostriedky účelovej finančnej rezervy možno použiť 

po vydaní súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. j) na činnosť, 

na ktorú bol tento súhlas vydaný. Prostriedky účelovej 

finančnej rezervy možno čerpať do výšky určenej v pí-

somnom potvrdení, ktorým príslušný orgán štátnej 

správy odpadového hospodárstva vopred potvrdí opráv-

nenosť čerpania týchto prostriedkov. 

(7) Prevádzkovateľ skládky odpadov odvádza ročnú 

výšku prostriedkov účelovej finančnej rezervy do 31. ja-

nuára nasledujúceho kalendárneho roka. Účelová fi-

nančná rezerva ku dňu podania žiadosti o udelenie súh-

lasu podľa § 97 ods. 1 písm. j) musí dosiahnuť výšku 

celkových nákladov na uzavretie, rekultiváciu, monito-

rovanie a zabezpečenie starostlivosti o skládku odpadov 

alebo jej časti po jej uzavretí. 

(8) Ak sa prevádzkovateľ skládky odpadov rozhodol 

pred ukončením uzavretia, rekultivácie, monitorovania 

alebo zabezpečenia starostlivosti o skládku odpadov po 

jej uzavretí ukončiť svoje podnikanie bez právneho ná-

stupcu, prechádzajú ku dňu predchádzajúcemu deň 

vstupu do likvidácie alebo deň zrušenia živnostenského 

oprávnenia všetky práva a povinnosti súvisiace s uzav-

retím, rekultiváciou, monitorovaním a zabezpečením 

starostlivosti o skládku odpadov na obec, na ktorej 

území sa prevažná časť skládky odpadov nachádza; na 

túto obec prejde dňom prechodu práv a povinností aj 

právo nakladať s prostriedkami vytvorenej účelovej fi-

nančnej rezervy v súlade s odsekom 6. Povinnosti súvi-

siace s uzavretím, rekultiváciou, monitorovaním a za-

bezpečením starostlivosti o skládku odpadov prechá-

dzajú na obec len do výšky reálne vytvorenej účelovej 

finančnej rezervy. 

(9) Ak bol na prevádzkovateľa skládky odpadov vyhlá-

sený konkurz, návrh na vyhlásenie konkurzu bol zamiet-

nutý pre nedostatok majetku alebo ak bola prevádzkova-

teľovi skládky odpadov povolená reštrukturalizácia41) 

pred ukončením uzavretia, rekultivácie, monitorovania 

alebo zabezpečenia starostlivosti o skládku odpadov po 

jej uzavretí, prechádzajú ku dňu predchádzajúcemu deň 

právoplatnosti uznesenia o vyhlásení konkurzu, uznese-

nia o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre ne-

dostatok majetku alebo uznesenia o povolení reštruktu-

ralizácie všetky práva a povinnosti súvisiace s uzavre-

tím, rekultiváciou, monitorovaním a zabezpečením sta-

rostlivosti o skládku odpadov na obec, na ktorej území 

sa prevažná časť skládky odpadov nachádza; na túto 

obec prejde dňom prechodu práv a povinností aj právo 

nakladať s prostriedkami vytvorenej účelovej finančnej 

rezervy v súlade s odsekom 6. Povinnosti súvisiace s 

uzavretím, rekultiváciou, monitorovaním a zabezpeče-

ním starostlivosti o skládku odpadov prechádzajú na 
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tényleges összegének terjedelméig szállnak át a köz-

ségre. 

(10) A hulladéklerakó 8. vagy 9. bekezdésben taglalt 

üzemeltetője köteles a felszámolási eljárásba való belé-

pést vagy a vállalkozási jogosítvány megszüntetését 

megelőző napig, vagy a csődeljárást engedélyező hatá-

rozat, a csődeljárást vagyonhiány miatt elutasító határo-

zat vagy a szerkezetátalakítást engedélyező határozat 

jogerőre emelkedésének napját megelőző napig annak a 

községnek a számlájára átutalni a szakosodott pénzügyi 

tartalék eszközeit, amelyre az eszközök kezelésének 

joga átruházódik a 6. bekezdéssel összhangban.  

(11) A csődeljárás megszüntetéséről,42) a szerkezetátala-

kítás befejeződéséről43) szóló bírósági határozat jogerőre 

emelkedésének napján visszaszáll a hulladéklerakó üze-

meltetőjére az összes, bezárással, rekultivációval, a be-

zárás utáni megfigyeléssel és gondoskodással kapcsola-

tos jog és kötelesség, beleértve a 9. bekezdés értelmében 

a községre átruházott szakosodott pénzügyi tartalék esz-

közeinek kezelését; ez nem érvényes, ha a csődeljárás 

megszüntetése következtében az üzemeltető külön jog-

szabály alapján44) megszüntetésre kerül. A bezárással, 

rekultivációval, a bezárás utáni megfigyeléssel és gon-

doskodással kapcsolatos jogok és követelések visszavé-

telét, beleértve a szakosodott pénzügyi tartalék eszköze-

inek kezelését is, a községnek a hulladéklerakó üzemel-

tetője jelenti be, mégpedig haladéktalanul. 

(12) A község, melyre a jogok és kötelességek átszálltak, 

beleértve a szakosodott pénzügyi tartalék kezelésének 

jogát a 9. bekezdés értelmében, köteles a 11. bekezdés 

szerinti értesítés kézbesítésétől számított 14 napon belül 

a szakosodott pénzügyi tartalék átutalt eszközeit vissza-

utalni a hulladéklerakó kezelőjének külön számlájára. 

(13) A szakosodott pénzügyi tartalék tulajdonosa a 97. § 

1. bek. j) pontja szerinti engedélyben megszabott, bezá-

rás utáni hulladéklerakó-megfigyelési határidő leteltével 

az illetékes állami hulladékgazdálkodási hatóság igazo-

lása alapján jogosult a szakosodott pénzügyi tartalék ki 

nem merített eszközeit szabadon felhasználni.  

(14) A hulladéklerakó üzemeltetője vagy a község, 

melyre a bezárással, rekultivációval, a bezárás utáni 

megfigyeléssel és gondoskodással kapcsolatos jogok és 

követelések átszálltak, köteles az állami hulladékgazdál-

kodási felügyeleti szerveknek és az illetékes adó- és ille-

tékügyi államigazgatási ellenőrző hatóságoknak lehe-

tővé tenni a szakosodott pénzügyi tartalék létrehozása és 

merítése helyességének ellenőrzését. 

(15) A szakosodott pénzügyi tartalék eszközei nem sújt-

hatók bírósági végrehajtási határozattal és mentesülnek 

a végrehajtás alól külön jogszabályok értelmében.45) 

(16) A hulladéklerakó üzemeltetője megváltozásakor az 

eredeti üzemeltető köteles a szakosodott pénzügyi tarta-

lék eszközeit teljes összegben átutalni az új hulladékle-

obec len do výšky reálne vytvorenej účelovej finančnej 

rezervy. 

(10) Prevádzkovateľ skládky odpadov uvedený v odseku 

8 alebo 9 je povinný ku dňu predchádzajúcemu deň 

vstupu do likvidácie alebo deň zrušenia živnostenského 

oprávnenia alebo deň právoplatnosti uznesenia o vyhlá-

sení konkurzu, uznesenia o zamietnutí návrhu na vyhlá-

senie konkurzu pre nedostatok majetku alebo uznesenia 

o povolení reštrukturalizácie previesť prostriedky vytvo-

renej účelovej finančnej rezervy na účet obce, na ktorú 

prechádza právo nakladať s týmito prostriedkami v sú-

lade s odsekom 6. 

(11) V deň nadobudnutia právoplatnosti uznesenia o zru-

šení konkurzu,42) uznesenia súdu o skončení reštruktura-

lizácie43) prechádzajú na prevádzkovateľa skládky odpa-

dov späť všetky práva a povinnosti súvisiace s uzavre-

tím, rekultiváciou, monitorovaním a zabezpečením sta-

rostlivosti o skládku odpadov vrátane práva nakladať s 

prostriedkami účelovej finančnej rezervy, ktoré prešli na 

obec podľa odseku 9; to neplatí, ak sa v dôsledku zruše-

nia konkurzu prevádzkovateľ zrušuje podľa osobitného 

predpisu.44) Prechod práv a povinností súvisiacich s 

uzavretím, rekultiváciou, monitorovaním a zabezpeče-

ním starostlivosti o skládku odpadov vrátane prechodu 

práva nakladať s prostriedkami účelovej finančnej re-

zervy z obce na prevádzkovateľa skládky oznámi obci 

prevádzkovateľ skládky odpadov bezodkladne. 

(12) Obec, na ktorú prešli práva a povinnosti vrátane 

práva nakladať s prostriedkami účelovej finančnej re-

zervy podľa odseku 9, je povinná previesť prevedené 

prostriedky účelovej finančnej rezervy na osobitný účet 

prevádzkovateľa skládky odpadov do 14 dní od doruče-

nia oznámenia podľa odseku 11. 

(13) Vlastník prostriedkov účelovej finančnej rezervy je 

po skončení monitorovania skládky odpadov v lehote ur-

čenej v súhlase podľa § 97 ods. 1 písm. j) oprávnený na 

základe potvrdenia príslušného orgánu štátnej správy 

odpadového hospodárstva s nevyčerpanou časťou účelo-

vej finančnej rezervy voľne nakladať. 

(14) Prevádzkovateľ skládky odpadov alebo obec, na 

ktorú prešli práva a povinnosti súvisiace s uzavretím, re-

kultiváciou, monitorovaním a zabezpečením starostli-

vosti o skládku odpadov, sú povinní umožniť orgánom 

štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve a prísluš-

ným orgánom štátnej správy v oblasti daní a poplatkov 

kontrolu správnosti tvorby účelovej finančnej rezervy a 

správnosti jej čerpania. 

(15) Prostriedky tvoriace účelovú finančnú rezervu ne-

môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia ani exekú-

ciou podľa osobitných predpisov.45) 

(16) Pri zmene prevádzkovateľa skládky odpadov je 

predchádzajúci prevádzkovateľ skládky odpadov po-

vinný prostriedky účelovej finančnej rezervy previesť v 

plnej výške na účet účelovej finančnej rezervy nového 
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rakó üzemeltetőjének a szakosodott pénzügyi tartalék-

nak létrehozott külön számlájára, mégpedig 45 napon 

belül azt követően, hogy a hulladéklerakó üzemeltetőjé-

nek változására sor került. 

(17) A hulladéklerakó üzemeltetésének megkezdése 

előtt a lerakó üzemeltetője köteles egyszeri részletet le-

tenni a szakosodott pénzügyi tartalékból legalább a hul-

ladéklerakó bezárásának és rekultiválásának, bezárás 

utáni megfigyelésének és kezelése biztosításának kiszá-

mított költségei 5 %-ának értékében. 

(18) A szakosodott pénzügyi tartalék létrehozásának kö-

telessége vonatkozik az ideiglenes higanytároló lerakat 

üzemeltetőjére is, mégpedig a tároló bezárása, rekultivá-

lása, bezárás utáni megfigyelése és kezelése biztosításá-

nak céljából, valamint a bezárás utáni baleset-elhárítási 

munkák és baleset-következmények, fenyegető, illetve 

bekövetkezett balesetek elhárítása céljából. 

 

prevádzkovateľa skládky odpadov, a to do 45 dní odo 

dňa, keď ku zmene prevádzkovateľa skládky odpadov 

došlo. 

(17) Pred začatím prevádzky skládky odpadov je pre-

vádzkovateľ skládky odpadov povinný jednorazovo zlo-

žiť časť účelovej finančnej rezervy vo výške minimálne 

5 % z rozpočtových nákladov na uzavretie a rekultivá-

ciu, monitorovanie a zabezpečenie starostlivosti o 

skládku odpadov. 

(18) Povinnosť vytvárať účelovú finančnú rezervu sa 

vzťahuje aj na prevádzkovateľa úložiska dočasného 

uskladnenia ortuti, a to za účelom uzavretia, rekultivá-

cie, monitorovania a zabezpečenia starostlivosti o úlo-

žisko po jeho uzavretí a na práce súvisiace s odvrátením 

havárie alebo obmedzením dôsledkov havárie hroziacej 

alebo vzniknutej po uzavretí úložiska. 

 

25. § 

Veszélyes hulladékok kezelése 

(1) Tilos hígítani és összekeverni 

a) különböző fajta veszélyes hulladékokat, 

b) a veszélyes és nem veszélyes hulladékokat, vala-

mint 

c) a veszélyes hulladékot olyan anyagokkal, amelyek 

nem hulladékok. 

(2) Az 1. bekezdés nem érvényes, ha a veszélyes hul-

ladékok keverése 

a) fontos a hulladék biztonságossága végett az újra-

hasznosítási vagy ártalmatlanítási folyamatban, 

b) összhangban áll az elérhető legjobb technikákkal, 

c) nem fenyegeti az emberek egészségét vagy kör-

nyezetet és a 12. § 2. bekezdése szerinti feltételek be-

tartása biztosított, valamint 

d) az összhangban áll a 97. § 1. bekezdés j) pontja 

szerint kiadott hozzájárulással. 

(3) Ha az 1. és 2. bekezdést megszegve hulladékkeve-

résre került sor, az illetékes állami hulladékgazdálkodási 

hatóság dönt a veszélyes hulladékok kötelező szétvá-

lasztásáról, amennyiben az műszakilag és gazdaságilag 

lehetséges és szükséges az emberi egészség és a környe-

zet védelme szempontjából. 

(4) A begyűjtés, szállítás és raktározás során a veszélyes 

hulladékot megfelelő csomagolásba kell helyezni46) és 

azt külön jogszabály47) szerint rendesen meg kell jelölni. 

(5) A veszélyes hulladék birtokosa köteles minden új-

fajta veszélyes hulladék keletkezésekor, vagy a veszé-

lyes hulladék kezelése során keletkező hulladék eseté-

ben, valamint az újrahasznosítás és ártalmatlanítás során 

előállított veszélyes hulladék esetén is szakképzett sze-

mély által48) biztosítani mintavételt a veszélyes tulajdon-

ságok megállapításának és a kezelési módok pontos 

meghatározásának, a tulajdonságai és összetétele megál-

  § 25 

Nakladanie s nebezpečnými odpadmi 

(1) Zakazuje sa riediť a zmiešavať 

a) jednotlivé druhy nebezpečných odpadov navzá-

jom, 

b) nebezpečné odpady s odpadmi, ktoré nie sú nebez-

pečné, a 

c) nebezpečné odpady s látkami alebo s materiálmi, 

ktoré nie sú odpadom. 

(2) Odsek 1 sa neuplatní, ak zmiešavanie nebezpeč-

ných odpadov 

a) je potrebné na zvýšenie bezpečnosti počas zhod-

nocovania alebo zneškodňovania odpadu, 

b) je v súlade s najlepšími dostupnými technikami, 

c) nebude viesť k ohrozeniu zdravia ľudí a životného 

prostredia a sú dodržané podmienky uvedené v § 12 

ods. 2 a 

d) je v súlade so súhlasom udeleným podľa § 97 ods. 

1 písm. i). 

(3) Ak v rozpore s odsekmi 1 a 2 došlo k zmiešaniu od-

padov, príslušný orgán štátnej správy odpadového hos-

podárstva rozhodne o povinnosti nebezpečné odpady od-

deliť, ak je to technicky a ekonomicky možné a ak je to 

nevyhnutné na ochranu zdravia ľudí a životného prostre-

dia. 

(4) Pri zbere, preprave a skladovaní musí byť nebez-

pečný odpad zabalený vo vhodnom obale46) a riadne 

označený podľa osobitného predpisu.47) 

(5) Pôvodca nebezpečného odpadu je povinný pri vzniku 

každého nového druhu nebezpečného odpadu alebo od-

padu, ktorý vznikol pri úprave nebezpečného odpadu, 

ako aj pred zhodnotením alebo zneškodnením ním vy-

produkovaného nebezpečného odpadu zabezpečiť na 

účely určenia jeho nebezpečných vlastností a bližších 

podmienok nakladania s ním odber vzoriek a analýzu 

jeho vlastností a zloženia kvalifikovanou osobou,48) s 
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lapításának céljából, kivéve, ha a veszélyes tulajdonsá-

gok és a kezelés részletes módja megállapítható a termék 

biztonsági bizonylatának adataiból49) vagy a termék kí-

sérő dokumentumaiból, amennyiben a terméknek biz-

tonsági bizonylata nincs. 

(6) A veszélyes hulladék újrafeldolgozása és ártalmatla-

nítása előnyt élvez a többi hulladékkal szemben. 

(7) Meghatározott esetekben [105. § 3. bek. d) pont] tilos 

a veszélyes hulladék lerakása előzetes feldolgozás nél-

kül, mellyel jelentős mértékben csökken a veszélyes-

sége, a köbtartalma vagy tömege; a 13. § f) pontja sze-

rinti tilalom érvényben marad. 

(8) A jelen törvény veszélyes hulladék kezelésére vonat-

kozó rendelkezései vonatkoznak arra a hulladékra is, 

amely egy vagy több káros anyagú összetevőt tartalmaz 

és legalább a Hulladékkatalógus szerinti veszélyestulaj-

donság-elbírálás egy feltételét teljesíti. 

(9) Szakmai alkalmasságot50) a veszélyeshulladék-keze-

lés területén való vállalkozás vonatkozásában a felső-

fokú alapképzettség vagy mesterképzés megszerzése je-

lent műszaki, természettudományos, gyógyszerészeti, 

mezőgazdasági, állatorvosi vagy orvosi tanulmányi sza-

kon, legalább hároméves szakmai gyakorlattal a veszé-

lyeshulladék-kezelés terén, vagy középiskolai végzett-

ség műszaki, mezőgazdasági vagy egészségügyi szakon, 

legalább ötéves gyakorlattal veszélyeshulladék-kezelés 

terén. 

(10) A veszélyeshulladék-tároló hulladéklerakó kezelő-

jének balesetelhárítási tervet kell kidolgoznia, hogy biz-

tosítsa 

a) az idejében jött és kellő mértékű reakciót a közvet-

lenül fenyegető vagy bekövetkezett balesetre vagy 

más rendkívüli eseményre (a továbbiakban csak 

„esemény”), 

b) az élet-, egészség-, vagyon- és környezetvédelmet 

szolgáló elengedhetetlen intézkedéseket az esemény 

hatásaival szemben és ezeknek a hatásoknak a korlá-

tozását, beleértve a környezet megújítását is, 

c) az alkalmazottak, az esemény következményeit 

esetleg elszenvedő nyilvánosság kellő tájékoztatását, 

illetve az illetékes szervek és más szervezetek tájé-

koztatását, amelyeknek az együttműködésére számít. 

(11) A 10. bekezdés szerinti balesetelhárítási terv lehet 

külön jogszabályok51) szerint kidolgozott balesetelhárí-

tási terv is, ha az megfelel a jelen törvény előírásainak. 

(12) A veszélyeshulladék-lerakó üzemeltetője köteles a 

balesetelhárítási tervet és dokumentumokat frissíteni 

minden komolyabb feltételváltozáskor vagy legalább 

háromévente egyszer. 

 

výnimkou, ak jeho nebezpečné vlastnosti a bližšie pod-

mienky nakladania s ním je možné zistiť z karty bezpeč-

nostných údajov výrobku49) alebo zo sprievodnej doku-

mentácie výrobku, ak výrobok kartu bezpečnostných 

údajov nemá. 

(6) Nebezpečné odpady sa zhodnocujú a zneškodňujú 

prednostne pred ostatnými odpadmi. 

(7) Nebezpečné odpady sa v ustanovených prípadoch [§ 

105 ods. 3 písm. d)] zakazuje skládkovať bez ich pred-

chádzajúcej úpravy, ktorá zabezpečí podstatné zníženie 

ich nebezpečnosti, objemu alebo hmotnosti; zákaz podľa 

§ 13 písm. f) nie je týmto dotknutý. 

(8) Ustanovenia tohto zákona o nakladaní s nebezpeč-

nými odpadmi sa vzťahujú na nakladanie s odpadmi, 

ktoré obsahujú jednu alebo viac škodlivých látok a spĺ-

ňajú aspoň jedno kritérium na posudzovanie nebezpeč-

ných vlastností podľa Katalógu odpadov. 

(9) Odbornou spôsobilosťou50) na podnikanie v oblasti 

nakladania s nebezpečnými odpadmi je vysokoškolské 

vzdelanie prvého alebo druhého stupňa technického, prí-

rodovedného, farmaceutického, poľnohospodárskeho, 

veterinárneho alebo lekárskeho smeru a najmenej tri 

roky praxe v oblasti nakladania s nebezpečnými od-

padmi alebo skončené stredoškolské vzdelanie technic-

kého, poľnohospodárskeho alebo zdravotníckeho smeru 

a najmenej päť rokov praxe v oblasti nakladania s nebez-

pečnými odpadmi. 

(10) Prevádzkovateľ skládky odpadov na nebezpečný 

odpad musí vypracovať havarijný plán tak, aby zabezpe-

čoval 

a) včasnú a primeranú reakciu na bezprostredne hro-

ziacu alebo vzniknutú haváriu alebo inú mimoriadnu 

udalosť (ďalej len „udalosť“), 

b) vykonanie opatrení potrebných na zaistenie 

ochrany života, zdravia, majetku a životného prostre-

dia pred účinkami udalostí a na obmedzenie týchto 

účinkov vrátane obnovy poškodeného životného pro-

stredia, 

c) dostatočnú informovanosť zamestnancov, verej-

nosti, ktorá môže byť dotknutá následkami udalosti, 

ako aj príslušných orgánov a iných subjektov, s kto-

rých súčinnosťou sa uvažuje. 

(11) Havarijným plánom podľa odseku 10 môže byť aj 

havarijný plán vypracovaný podľa osobitných predpi-

sov,51) ak spĺňa požiadavky podľa tohto zákona. 

(12) Prevádzkovateľ skládky odpadov na nebezpečný 

odpad je povinný aktualizovať havarijný plán a pod-

klady pri každej závažnej zmene podmienok alebo naj-

menej raz za tri roky. 

 

26. § 

Kötelességek a veszélyes hulladék  

szállítása során a Szlovák Köztársaság területén 

  § 26 

Povinnosti pri preprave nebezpečného odpadu  

na území Slovenskej republiky 
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(1) Az, aki fuvarozóval szerződést kötött, melynek tár-

gya veszélyes hulladék szállítása,52) vagy maga, saját jár-

művel veszélyeshulladék-szállítást végez (a továbbiak-

ban csak „a veszélyes hulladék feladója”), köteles 

a) biztosítani a veszélyes hulladék jelen törvénnyel, 

és amennyiben a veszélyes hulladék szállításához 

szükséges a 97. § 1. bek. f) pontja szerinti hozzájáru-

lás is, az ebben lefektetettekkel összhangban álló 

szállítását, 

b) a veszélyes hulladék szállítását a veszélyes hulla-

dékok szállítására vonatkozó nemzetközi szerződé-

seknek53) eleget tevő gépjárművel biztosítani, 

amennyiben a szállítást nem saját maga végzi, köte-

les azt a külön jogszabályok szerint54) jogosult fuva-

rozó által biztosítani. 

(2) A veszélyes hulladék feladója és az, akinek a veszé-

lyes hulladékot szállítják (a továbbiakban csak „a veszé-

lyes hulladék fogadója”), köteles 

a) nyilvántartást vezetni és megőrizni a szállított ve-

szélyes hulladékról, 

b) bejelenteni a nyilvántartás a) pontban előírt adatait 

a veszélyes hulladék berakási, illetve a veszélyes hul-

ladék kirakási helye szerinti, területileg illetékes já-

rási hivatalnak; amennyiben a veszélyes hulladék 

szállításához az engedélyt a kerületi székhely járási 

hivatala adta ki, ennek a hivatalnak is, 

c) lehetővé tenni az állami hulladékgazdálkodási fel-

ügyeleti hatóságoknak (112. §) a szállítás közbeni 

hulladékkezelés ellenőrzését; ezek kérésére bemu-

tatni a dokumentációt,55) valamint valós és teljes tá-

jékoztatást nyújtani a hulladékgazdálkodással kap-

csolatosan, 

d) végrehajtani az állami hulladékgazdálkodási fel-

ügyeleti hatóság által előírt javító intézkedéseket. 

(3) A veszélyes hulladék feladója, átvevője és szállítója 

a veszélyes hulladék szállítása során köteles a veszélyes 

hulladék kísérő fuvarlevelét ellenjegyezni. 

(4) A veszélyes hulladék feladója köteles a veszélyes 

hulladék kísérő fuvarlevelének fénymásolatát elküldeni 

a berakodás helye szerint illetékes járás hivatalnak és a 

kirakodás helye szerint illetékes járási hivatalnak; 

amennyiben a veszélyes hulladék szállításához az enge-

délyt a kerületi székhely járási hivatala adta ki, ennek a 

hivatalnak is. 

(5) A veszélyes hulladék átvevője a 3. bekezdés szerinti 

ellenjegyzést követően köteles a veszélyes hulladék kí-

sérő fuvarlevelének fénymásolatát elküldeni a berakodás 

helye szerint illetékes járás hivatalnak és a kirakodás he-

lye szerint illetékes járási hivatalnak; amennyiben a ve-

szélyes hulladék szállításához az engedélyt a kerületi 

székhely járási hivatala adta ki, ennek a hivatalnak is. 

(6) A 2. bekezdés b) pontjában és a 3-5. bekezdésben 

feltüntetett kötelességek nem vonatkoznak a hulladékká 

(1) Ten, kto uzatvoril s dopravcom zmluvu, ktorej pred-

metom je preprava nebezpečného odpadu,52) alebo ten, 

kto vykoná prepravu nebezpečného odpadu sám pro-

stredníctvom vlastnej dopravy (ďalej len „odosielateľ 

nebezpečného odpadu“), je povinný 

a) zabezpečiť prepravu nebezpečného odpadu v sú-

lade s týmto zákonom, a ak sa na prepravu nebezpeč-

ného odpadu vyžaduje súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. 

f), aj v súlade s týmto súhlasom, 

b) vykonať prepravu nebezpečného odpadu doprav-

nými prostriedkami, ktoré vyhovujú ustanoveniam 

medzinárodných zmlúv o preprave nebezpečných 

vecí;53) ak nevykonáva prepravu sám, je povinný za-

bezpečiť ju u dopravcu oprávneného podľa osobit-

ných predpisov.54) 

(2) Odosielateľ nebezpečného odpadu a ten, komu je ne-

bezpečný odpad určený (ďalej len „príjemca nebezpeč-

ného odpadu“), sú povinní 

a) viesť a uchovávať evidenciu o prepravovanom ne-

bezpečnom odpade, 

b) ohlasovať ustanovené údaje z evidencie podľa pís-

mena a) okresnému úradu príslušnému podľa miesta 

nakládky nebezpečného odpadu a miesta vykládky 

nebezpečného odpadu; ak súhlas na prepravu nebez-

pečného odpadu vydal okresný úrad v sídle kraja, aj 

tomuto úradu, 

c) umožniť orgánom štátneho dozoru v odpadovom 

hospodárstve (§ 112) kontrolu nakladania s odpadom 

v priebehu prepravy; na ich vyžiadanie predložiť do-

kumentáciu55) a poskytnúť pravdivé a úplné informá-

cie súvisiace s odpadovým hospodárstvom, 

d) vykonať opatrenie na nápravu uložené orgánom 

štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve (§ 116 

ods. 3). 

(3) Odosielateľ nebezpečného odpadu, príjemca nebez-

pečného odpadu a dopravca sú pri preprave nebezpeč-

ného odpadu povinní potvrdiť sprievodný list nebezpeč-

ného odpadu. 

(4) Odosielateľ nebezpečného odpadu je povinný zaslať 

fotokópiu sprievodného listu nebezpečného odpadu 

okresnému úradu príslušnému podľa miesta nakládky 

nebezpečného odpadu a miesta vykládky nebezpečného 

odpadu; ak súhlas na prepravu nebezpečného odpadu vy-

dal okresný úrad v sídle kraja, aj tomuto úradu. 

(5) Príjemca nebezpečného odpadu je povinný zaslať 

sprievodný list nebezpečného odpadu potvrdený podľa 

odseku 3 odosielateľovi nebezpečného odpadu, okres-

nému úradu príslušnému podľa miesta nakládky nebez-

pečného odpadu a miesta vykládky nebezpečného od-

padu; ak súhlas na prepravu nebezpečného odpadu vydal 

okresný úrad v sídle kraja, aj tomuto úradu. 

(6) Povinnosti uvedené v odseku 2 písm. b) a v odsekoch 

3 až 5 sa nevzťahujú na prepravu starých vozidiel z 
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vált gépkocsik roncsautó-gyűjtőkből és kijelölt parko-

lókból a hulladékká vált gépkocsik feldolgozójához tör-

ténő szállítására. 

 

 

miesta zberu starých vozidiel a z určeného parkoviska 

ku spracovateľovi starých vozidiel. 

 

NEGYEDIK RÉSZ 

Kiterjesztett gyártói felelősség 

 

Első szakasz 

 

27. § 

Alapvető rendelkezések 

(1) Megkülönböztetett termék a törvény ezen részének 

második és harmadik szakaszában szabályozott termé-

kek csoportjába tartozó termék, melyre a kiterjesztett 

gyártói felelősség elve vonatkozik. 

(2) Megkülönböztetett termék gyártója alatt elektro-

berendezések (32. §), elemek és akkumulátorok (42. §), 

csomagolóanyagok (52. §) gyártója, gépkocsigyártó (60. 

§), autógumi-gyártó (69. §), nem csomagolóanyag-jel-

legű termék gyártója (73. §) értendő. 

(3) A kiterjesztett gyártói felelősség a megkülönböztetett 

termék gyártója kötelességeinek összessége, melyek a 

törvény ezen részében vagy külön jogszabályban meg-

határozásra kerültek,56) a termékre életciklusa minden 

szakaszában vonatkozik, célja pedig, hogy az megkülön-

böztetett termékből (a továbbiakban csak „megkülön-

böztetett hulladékáram”) ne keletkezzen hulladék és erő-

södjön a hulladékáram újrafelhasználása, újrahasznosí-

tása vagy másfajta hasznosítása. A kiterjesztetett gyártói 

felelősség tartalmát a megkülönböztetett termék anyag-

összetételére vagy szerkezetére vonatkozó követelmé-

nyek, az összetételről való tájékoztatás és a megkülön-

böztetett hulladékáram kezelésére vonatkozó tájékozta-

tás, a megkülönböztetett hulladékáram kezelésének biz-

tosítása és a felsorolt tevékenységek pénzügyi biztosítá-

sának rendelkezései alkotják. 

(4) A megkülönböztetett termék gyártója köteles 

a) nyilvántartásba vetetni magát a Megkülönböztetett 

Termékek Gyártóinak Nyilvántartásába és jelenteni 

a bejegyzett adatok változásait, 

b) felhatalmazott képviselőt állítani a 18-20. bekez-

déssel összhangban, amennyiben a 18. bekezdésben 

feltüntetett megkülönböztetett termék gyártója, 

c) biztosítani a megkülönböztetett termék anyagösz-

szetételét, szerkezeti felépítését és a jelen törvényi 

szakasz külön részével összhangban annak megjelö-

lését, amennyiben ilyen kötelesség rá vonatkozik, 

d) teljesíteni tájékoztatási kötelességét a nyilvános-

ság és a megkülönböztetett termékek hulladékáramá-

nak feldolgozói vonatkozásában, a jelen törvényi 

szakasz külön részével összhangban, 

e) biztosítani a 3. sz. mellékletben meghatározott cé-

lok teljesülését, 

  ŠTVRTÁ ČASŤ 

Rozšírená zodpovednosť výrobcov 

 

Prvý oddiel 

 

§ 27 

Základné ustanovenia 

(1) Vyhradený výrobok je výrobok patriaci do skupiny 

výrobkov upravenej v druhom až treťom oddiele tejto 

časti zákona, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpoved-

nosť výrobcu. 

(2) Výrobcom vyhradeného výrobku sa rozumie výrobca 

elektrozariadení (§ 32), výrobca batérií a akumulátorov 

(§ 42), výrobca obalov (§ 52), výrobca vozidiel (§ 60), 

výrobca pneumatík (§ 69), výrobca neobalového vý-

robku (§ 73). 

(3) Rozšírená zodpovednosť výrobcu je súhrn povin-

ností výrobcu vyhradeného výrobku, ustanovených v 

tejto časti zákona alebo v osobitnom predpise,56) vzťahu-

júcich sa na výrobok počas všetkých fáz jeho životného 

cyklu, ktorých cieľom je predchádzanie vzniku odpadu 

z vyhradeného výrobku (ďalej len „vyhradený prúd od-

padu“) a posilnenie opätovného použitia, recyklácie 

alebo iného zhodnotenia tohto prúdu odpadu. Obsah roz-

šírenej zodpovednosti výrobcu tvoria ustanovené požia-

davky na zabezpečenie materiálového zloženia alebo 

konštrukcie vyhradeného výrobku, informovanosti o 

jeho zložení a o nakladaní s vyhradeným prúdom od-

padu, na zabezpečenie nakladania s vyhradeným 

prúdom odpadu a na zabezpečenie finančného krytia 

uvedených činností. 

(4) Výrobca vyhradeného výrobku je povinný 

a) zaregistrovať sa v Registri výrobcov vyhradeného 

výrobku a oznamovať zmeny registrovaných údajov, 

b) ustanoviť splnomocneného zástupcu v súlade s 

odsekmi 18 až 20, ak je výrobcom vyhradeného vý-

robku uvedeným v odseku 18, 

c) zabezpečiť materiálové zloženie vyhradeného vý-

robku, jeho konštrukciu a jeho označenie v súlade s 

osobitným oddielom tejto časti zákona, pokiaľ mu 

táto povinnosť z nej vyplýva, 

d) plniť informačnú povinnosť vo vzťahu k verej-

nosti a k spracovateľovi vyhradeného prúdu odpadu 

v súlade s osobitným oddielom tejto časti zákona, 

e) zabezpečiť plnenie cieľov ustanovených v prílohe 

č. 3, 

f) zabezpečiť nakladanie s vyhradeným prúdom od-

padu v rozsahu a spôsobom uvedenom v osobitnom 

oddiele tejto časti zákona, 
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f) biztosítani a megkülönböztetett hulladékáram je-

len törvényi szakasz külön részével összhangban tör-

ténő kezelését, 

g) biztosítani a megkülönböztetett hulladékáram 

hasznosítását és újrahasznosítását legalább az ezen 

megkülönböztetett hulladékáramra megszabott köte-

lező hasznosítási és újrahasznosítási értékhatárig a 3. 

sz. melléklet rendelkezései szerint, 

h) nyilvántartást vezetni és megőrizni, a minisztéri-

umnak a benne szereplő meghatározott adatokat je-

lenteni, a jelentett adatok jegyzékét megőrizni, 

i) teljesíteni tájékoztatási kötelezettségét a megkü-

lönböztetett termék végső felhasználója vonatkozá-

sában a jelen törvényi szakasz külön részével össz-

hangban és az ott meghatározott módon [105. § 3. 

bek. i) pont], 

j) kiszámítani begyűjtői hányadát és piaci részese-

dési hányadát a jelen törvényi szakasz külön részével 

összhangban és azon adatok szerint, amelyeket a mi-

nisztérium a honlapján legkésőbb júliusig 15-éig 

közzétesz, 

k) biztosítani a háztartási hulladék megkülönbözte-

tett hulladékáramba tartozó, elkülönítetten gyűjtött 

elemei teljes mennyiségének átvételét a községben, 

melyben ő felel a megkülönböztetett hulladékáram-

ért; az e) és g) pontok rendelkezéseit ez nem érinti. 

(5) A megkülönböztetett termék gyártója viseli a meg-

különböztetett hulladékáramba tartozó, elkülönítve ösz-

szegyűjtött hulladék begyűjtési, szállítási, ismételt fel-

használásra, újrahasznosításra és hasznosításra való elő-

készítésének, feldolgozásának és ártalmatlanításának 

költségeit, kivéve, ha ezeket a kötelességeket a 37. § 3. 

bek., 48. § 3. bek., 56. § 8. bek., 71. § 2. bek. és 73. § 10. 

bekezdése szerinti személy teljesíti. Amennyiben ezt a 

kötelességet a hulladékgyűjtésre vagy -hasznosításra jo-

gosult személynek fizetett költségtérítés útján valósítja 

meg, a költségtérítés mértéke csökken az érintett sze-

mélynek a megkülönböztetett hulladékáram kezeléséből 

származó nyereségével. A pénzügyi kiadásokba, melye-

ket az első mondat értelmében a megkülönböztetett ter-

mék gyártója visel, nem tartoznak bele a hulladékgyűjtő 

kiépítési költségei, a hulladékhasznosító és -ártalmatla-

nító berendezések költségei, beleértve a mobil berende-

zéseket is, sem az ezen tevékenységekhez beszerzett 

technikai és technológiai berendezések költségei; a 81. § 

4. bek. rendelkezései továbbra is érvényesek. 

(6) Ha a jelen törvényi szakasz külön része másképpen 

nem rendelkezik, a megkülönböztetett termék gyártója 

biztosítja a 4. bekezdés d)-k) pontjában lefektetett köte-

lességek teljesítését (a továbbiakban „megkülönböztetett 

kötelesség”) az alábbi módok valamelyikével: 

a) egyéni kezelési rendszert (a továbbiakban csak 

„egyéni”) hoz létre a megkülönböztetett hulladék-

áramra, vagy 

g) zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu vyhradeného 

prúdu odpadu najmenej vo výške záväzných cieľov a 

limitov zhodnocovania a recyklácie pre vyhradený 

prúd odpadu, ustanovených v prílohe č. 3, 

h) viesť a uchovávať evidenciu a ohlasovať minister-

stvu údaje z nej v ustanovenom rozsahu a uchovávať 

ohlasované údaje, 

i) plniť informačnú povinnosť vo vzťahu ku koneč-

ným používateľom vyhradeného výrobku v súlade s 

osobitným oddielom tejto časti zákona a ustanove-

ným spôsobom [§ 105 ods. 3 písm. i)], 

j) vypočítať si svoj zberový podiel a trhový podiel v 

súlade s osobitným oddielom tejto časti zákona, na 

základe údajov, ktoré zverejní ministerstvo na svo-

jom webovom sídle najneskôr do 15. júla, 

k) zabezpečiť odobratie celého množstva oddelene 

vyzbieranej zložky komunálneho odpadu patriacej 

do vyhradeného prúdu odpadu z obce, v ktorej zod-

povedá za vyhradený prúd odpadu; ustanovenia pís-

men e) a g) týmto nie sú dotknuté. 

(5) Výrobca vyhradeného výrobku znáša všetky fi-

nančné náklady spojené so zberom, prepravou, prípra-

vou na opätovné použitie, zhodnotením, recykláciou, 

spracovaním a zneškodnením oddelene vyzbieraného 

odpadu patriaceho do vyhradeného prúdu odpadu s vý-

nimkou, ak tieto povinnosti plní osoba podľa § 37 ods. 

3, § 48 ods. 3, § 56 ods. 8, § 71 ods. 2 a § 73 ods. 10. Ak 

sa uvedená povinnosť realizuje formou úhrady nákladov 

osobe oprávnenej na zber odpadov alebo zhodnocovanie 

odpadov, rozsah tejto úhrady sa zníži o výnosy tejto 

osoby získané z uhrádzaného nakladania s vyhradeným 

prúdom odpadu. Za finančné náklady, ktoré podľa prvej 

vety znáša výrobca vyhradeného výrobku, sa nepova-

žujú výdavky na vybudovanie alebo výstavbu zariadenia 

na zber odpadov, zariadenia na zhodnocovanie odpadov, 

zariadenia na zneškodňovanie odpadov vrátane mobil-

ného zariadenia, ako aj náklady na obstaranie techniky a 

technológie na vykonávanie uvedených činností; ustano-

venie § 81 ods. 4 nie je týmto dotknuté. 

(6) Ak v osobitnom oddiele tejto časti zákona nie je usta-

novené inak, zabezpečuje výrobca vyhradeného výrobku 

plnenie povinností ustanovených v odseku 4 písm. d) až 

k) (ďalej len „vyhradené povinnosti“) jedným z týchto 

spôsobov: 

a) vytvorením systému individuálneho nakladania s 

vyhradeným prúdom odpadu (ďalej len „individu-

álne“) alebo 

b) prostredníctvom jednej organizácie zodpoved-

nosti výrobcov a jej systému združeného nakladania 

s vyhradeným prúdom odpadu (ďalej len „kolek-

tívne“). 

(7) Na výrobcu vyhradeného výrobku, okrem výrobcu 

obalov a výrobcu neobalových výrobkov, sa nevzťahujú 
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b) a gyártói felelősség egyik szervezetével és annak 

megkülönböztetett hulladékáram-kezelésre társult 

rendszerével közösen (a továbbiakban csak „közös-

ségi”) végzi. 

(7) A megkülönböztetett termék gyártójára, kivéve a 

csomagolóanyag és a csomagolóanyag-hulladék jellegű 

termék gyártóját, nem vonatkoznak a 6. és a 4. bekezdés 

a), c), g) és h) pontjának rendelkezései, ha 

a) ezt a terméket kizárólag a Szlovák Köztársaság pi-

acán és saját vállalkozása céljaira forgalmazza, 

b) ha biztosítja, hogy a termék teljes életciklusa során 

a tulajdonában marad, 

c) ezen az megkülönböztetett termékből származó 

hulladék termelőjévé válik, és 

d) mint annak tulajdonosa biztosítja ennek a hulla-

déknak a kezelését a jelen törvénnyel összhangban. 

(8) A megkülönböztetett termék 7. bekezdésben taglalt 

gyártója köteles a megkülönböztetett hulladékáram ko-

ordinációs központjának jelenteni: 

a) az adatokat termelése mennyiségéről, az Európai 

Unió más tagállamából származó (a továbbiakban 

csak „tagállam”), a Szlovák Köztársaság határát át-

lépő forgalomról, a behozatalról, a Szlovák Köztár-

saságból más tagállamba irányuló forgalomról vagy 

a megkülönböztetett termék kiviteléről, 

b) a megkülönböztetett termékből származó hulladék 

fajtájáról és mennyiségéről, valamint 

c) a megkülönböztetett termékből származó hulladék 

fajtájáról és mennyiségéről, melynek tulajdonosként 

biztosítja a begyűjtését és hasznosítását az 1. sz. mel-

léklet R1-R11-es tevékenységeivel, vagy az első más 

hulladékhasznosító létesítményben más állam terüle-

tén, melyben biztosítva van, hogy a hulladékhaszno-

sítás eredménye egyenértékű lesz az 1. sz. melléklet 

R1-R11-es tevékenységeivel elérhető eredménnyel. 

(9) A megkülönböztetett hulladékáram egyedi kezelési 

rendszere olyan, egymásra épülő, kölcsönösen össze-

függő és a hulladékgazdálkodási versenyszféra résztve-

vőinek egymásrautalt tevékenysége, melynek célja a 

megkülönböztetett hulladékáram komplex begyűjtése és 

feldolgozása – beleértve a megkülönböztetett hulladék-

áram újrafelhasználásra és reciklálásra történő előkészí-

tését –, és amely olyan szerződéses kapcsolatokon ala-

pul, melynek célja a megkülönböztetett termék gyártójá-

nak kiadott engedélyben szereplő megkülönböztetett kö-

telességek teljesítésének biztosítása az ezeket egyedi 

rendszerben kezelő gyártó esetében, aki a megkülönböz-

tetett kötelességeit a hulladékgazdálkodási verseny-

szféra más szereplőivel – a gyártói felelősség szervezetit 

kivéve – közösen teljesíti. 

(10) A megkülönböztetett hulladékáram közösségi rend-

szerben történő kezelése olyan, egymásra épülő, kölcsö-

nösen összefüggő és a hulladékgazdálkodási verseny-

povinnosti uvedené v odseku 6 a v odseku 4 okrem pís-

men a), c), g) a h), ak 

a) tento výrobok uvádza na trh Slovenskej republiky 

výlučne pre potrebu vlastného podnikania, 

b) zabezpečí zotrvanie tohto výrobku po celú jeho 

dobu životnosti vo svojej držbe, 

c) sa stane pôvodcom odpadu z tohto vyhradeného 

výrobku a 

d) ako jeho držiteľ zabezpečí nakladanie s odpadom 

z tohto výrobku v súlade s týmto zákonom. 

(8) Výrobca vyhradeného výrobku uvedený v odseku 7 

je povinný ohlasovať koordinačnému centru pre vyhra-

dený prúd odpadu: 

a) údaje o objeme svojej výroby, cezhraničnej pre-

pravy z iného členského štátu Európskej únie (ďalej 

len „členský štát“) do Slovenskej republiky, dovozu, 

cezhraničnej prepravy do iného členského štátu zo 

Slovenskej republiky alebo vývozu vyhradeného vý-

robku, 

b) druh a množstvo odpadu z vyhradeného výrobku 

a 

c) druh a množstvo odpadu z vyhradeného výrobku, 

pre ktorý ako jeho držiteľ zabezpečil zber a zhodno-

tenie v prvom zariadení na zhodnocovanie odpadov 

činnosťou R1 až R11 podľa prílohy č. 1 alebo v pr-

vom inom zariadení na zhodnocovanie odpadov na 

území iného štátu, v ktorom je zabezpečené, že vý-

sledok zhodnotenia odpadov bude rovnocenný s vý-

sledkom zhodnotenia odpadov niektorou z činností 

R1 až R11 podľa prílohy č. 1. 

(9) Systém individuálneho nakladania s vyhradeným 

prúdom odpadu je súbor na seba nadväzujúcich, vzá-

jomne súvisiacich a podmienených aktivít účastníkov 

hospodárskej súťaže v odpadovom hospodárstve, kto-

rých cieľom je komplexné zabezpečenie zberu a spraco-

vania vyhradeného prúdu odpadu vrátane prípravy na 

opätovné použitie a recyklácie vyhradeného prúdu od-

padu, ktorý je vytvorený zmluvnými vzťahmi, ktoré na 

účel zabezpečenia plnenia vyhradených povinností v 

rozsahu udelenej autorizácie uzavrel výrobca vyhrade-

ného výrobku, ktorý plní vyhradené povinnosti individu-

álne, s ostatnými účastníkmi hospodárskej súťaže v od-

padovom hospodárstve okrem organizácie zodpoved-

nosti výrobcov. 

(10) Systém združeného nakladania s vyhradeným 

prúdom odpadu je súbor na seba nadväzujúcich, vzá-

jomne súvisiacich a podmienených aktivít účastníkov 

hospodárskej súťaže v odpadovom hospodárstve, kto-

rých cieľom je komplexné zabezpečenie zberu a spraco-

vania vyhradeného prúdu odpadu vrátane prípravy na 

opätovné použitie a recyklácie vyhradeného prúdu od-

padu, ktorý je vytvorený zmluvnými vzťahmi, ktoré na 

účel zabezpečenia plnenia vyhradených povinností v 
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szféra résztvevőinek egymásrautalt tevékenysége, mely-

nek célja a megkülönböztetett hulladékáram komplex 

begyűjtése és feldolgozása – beleértve a megkülönböz-

tetett hulladékáram újrafelhasználásra és reciklálásra 

történő előkészítését –, és amely olyan szerződéses kap-

csolatokon alapul, melyek a megkülönböztetett termék 

gyártójának kiadott engedélyben szereplő megkülönböz-

tetett kötelességek teljesítésének biztosítása érdekében a 

gyártói felelősség szervezete a hulladékgazdálkodási 

versenyszféra más szereplőivel kötött. 

(11) A megkülönböztetett kötelességek teljesítéséről a 

megkülönböztetett termék gyártója és az illetékes gyár-

tói felelősség szervezete között megkötött szerződéssel 

a megkülönböztetett termék gyártójának termékével 

kapcsolatos megkülönböztetett kötelességei az érintett 

gyártói felelősség szervezetére szállnak át, a 4. bekezdés 

e) és g) pontjában taglaltak kivételével. 

(12) A megkülönböztetett termék gyártója, mely megkü-

lönböztetett kötelességét közösségi rendszerben teljesíti, 

köteles a gyártói felelősség szervezetének, mellyel meg-

különböztetett kötelességei teljesítése céljából szerző-

dést kötött, 

a) megtéríteni a termékeiből származó megkülön-

böztetett hulladékáram tényleges költségeit, leszá-

mítva a megkülönböztetett hulladékáram kezelésé-

ből származó nyereséget, a szelektíven összegyűjtött 

hulladék begyűjtése, szállítása, újbóli felhasználása, 

hasznosítása, reciklálása, feldolgozásra és ártalmat-

lanításra való előkészítésének biztosítására fordított 

költségeket, 

b) valós és teljes adatokat és tájékoztatást, valamint 

együttműködést nyújtani, mely számára az adott 

gyártó megkülönböztetett kötelességeinek teljesíté-

séhez szükséges, 

c) haladéktalanul jelenteni minden változást az azo-

nosító adatokban, a jogállásban vagy tevékenységi 

tárgya vagy fajtája esetében, a megkülönböztetett 

termék összetételében, mennyiségében és tulajdon-

ságaiban, amennyiben annak hatása lehet a megkü-

lönböztetett kötelességek rendes teljesítésére, 

d) kérésre bemutatni a bizonylatokat a Szlovák Köz-

társaságban piacra vitt megkülönböztetett termék 

mennyiségéről nyújtott adatok helyességéről, még-

pedig az írásos kérvény kézhezvételétől számított 30 

napon belül. 

(13) A gyártói felelősség szervezete, mely időben és az 

elvárt terjedelemben nem teszi közzé a 28. § 4. bek. p) 

pontja szerinti tevékenységi jelentésének adatait, köteles 

a megkülönböztetett termék gyártójának, mellyel szer-

ződést kötött a megkülönböztetett kötelességek teljesíté-

séről, saját költségére engedélyezni a ráfordításai haté-

konyságának ellenőrzését, mégpedig az írásos kérvény 

kézhezvételétől számított 30 napon belül. 

rozsahu udelenej autorizácie uzavrela organizácia zod-

povednosti výrobcov s ostatnými účastníkmi hospodár-

skej súťaže v odpadovom hospodárstve. 

(11) Uzatvorením zmluvy o plnení vyhradených povin-

ností medzi výrobcom vyhradeného výrobku a prísluš-

nou organizáciou zodpovednosti výrobcov prechádza 

zodpovednosť výrobcu vyhradeného výrobku za splne-

nie vyhradených povinností na túto organizáciu zodpo-

vednosti výrobcov, okrem povinností podľa odseku 4 

písm. e) a g). 

(12) Výrobca vyhradeného výrobku, ktorý si vyhradené 

povinnosti plní kolektívne, je povinný organizácii zod-

povednosti výrobcov, s ktorou uzavrel zmluvu o plnení 

vyhradených povinností, 

a) uhradiť skutočné náklady, po odpočítaní výnosov 

z uhrádzaného nakladania s vyhradeným prúdom od-

padu, vzniknuté zo zabezpečenia zberu, prepravy, 

prípravy na opätovné použitie, zhodnotenia, recyklá-

cie, spracovania a zneškodnenia oddelene vyzbiera-

ného odpadu patriaceho do vyhradeného prúdu od-

padu z jeho výrobkov, 

b) poskytovať pravdivé a úplné údaje a informácie 

potrebné na plnenie vyhradených povinností za tohto 

výrobcu a nevyhnutne potrebnú súčinnosť, 

c) bezodkladne oznámiť každú zmenu v identifikač-

ných údajoch, právnom postavení či v predmete čin-

nosti alebo v druhu, zložení, množstve a vlastnos-

tiach vyhradeného výrobku, pokiaľ to môže mať 

vplyv na riadne plnenie vyhradených povinností, 

d) predložiť na vyžiadanie doklady preukazujúce 

správnosť poskytnutých údajov o množstve vyhrade-

ného výrobku uvedeného na trh Slovenskej repub-

liky, a to do 30 dní odo dňa doručenia písomnej žia-

dosti. 

(13) Organizácia zodpovednosti výrobcov, ktorá nezve-

rejní riadne a včas údaje zo správy o činnosti podľa § 28 

ods. 4 písm. p), je povinná výrobcovi vyhradeného vý-

robku, s ktorým uzavrela zmluvu o plnení vyhradených 

povinností, umožniť na jeho náklady riadny výkon kon-

troly efektivity ňou vynaložených prostriedkov, a to do 

30 dní odo dňa doručenia jeho písomnej žiadosti. 

(14) Výrobca vyhradeného výrobku je oprávnený 

zmluvný vzťah s organizáciou zodpovednosti výrobcov 

ukončiť 

a) výpoveďou, a to len: 

1. do 30 kalendárnych dní po zistení porušenia 

povinností organizácie zodpovednosti výrobcov 

vyplývajúcich z § 28 ods. 4 písm. a) až c), e) až 

g, k) alebo o); výpovedná doba je 30 kalendár-

nych dní a začína plynúť dňom nasledujúcim po 

doručení výpovede, 

2. k 31. decembru kalendárneho roka bez udania 

dôvodu,  
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(14) A megkülönböztetett termék gyártója jogosult fel-

bontani a szerződést a gyártói felelősség szervezetével 

a) a szerződés felmondásával, kizárólag 

1. 30 naptári napon belül a gyártói felelősség 

szervezete általi kötelességszegés megállapítását 

követően a 28. § 4. bek. a)-c), e)-g), k) vagy o) 

pontja szerinti kötelesség esetében; a felmondási 

idő 30 naptári nap, mely a felmondás kézbesíté-

sének másnapjától kezd letelni, 

2. a naptári év decemberének 31. napjával, indok-

lás nélkül, 

b) a szerződéstől való elállással, ha a minisztérium 

jogerősen megszünteti a gyártói felelősségi szervezet 

94. § (2) bek. szerinti engedélyét. 

(15) A község jogosult felmondani a szerződést a gyártói 

felelősség szervezetével a naptári év decemberének 31. 

napjával, indoklás nélkül. 

(16) A 14. bekezdés a) pontjának 2. alpontja és a 15. be-

kezdés szerinti felmondást a gyártói felelősség szerveze-

tének írásban kell kézbesíteni legalább 60 naptári nappal 

a szerződéses viszony befejezésének napja előtt. 

(17) Az, aki megkülönböztetett hulladékáramot gyűjt 

vagy annak a gyűjtését biztosítja háztartási hulladékból 

és egyben nem háztartási hulladékból is, köteles biztosí-

tani, hogy a háztartási hulladékból származó megkülön-

böztetett hulladékáram pénzügyileg és nyilvántartásilag 

el legyen választva és függetlenítve legyen a nem ház-

tartási hulladékból származó hulladéktól; tilos az adott 

megkülönböztetett hulladékáram begyűjtésének kereszt-

finanszírozása. 

(18) A megkülönböztetett termék gyártója, melynek a 

Szlovák Köztársaság területén nincs székhelye vagy vál-

lalkozási helyszíne, a jelen törvényben lefektetett köte-

lességeinek teljesítése céljából meghatalmazással állít 

meghatalmazott képviselőt a 19. bekezdés szerint, mely 

jogi személy vagy természetes személy-vállalkozó és a 

Szlovák Köztársaság területén székhellyel vagy vállal-

kozói helyszínnel rendelkezik. 

(19) A meghatalmazást írásban és olyan terjedelemben 

kell megadni, hogy az biztosítsa a meghatalmazott kép-

viselőnek a hozzáférést minden joghoz és kötelességhez, 

amit a jelen törvény a megkülönböztetett termék gyártó-

jának előír. A meghatalmazást legalább egyéves idő-

szakra adják meg. 

(20) A 19. bekezdés szerinti meghatalmazás alapján a 

meghatalmazott képviselő felel a megkülönböztetett ter-

mék gyártója jelen törvény szerinti kötelességeinek tel-

jesítéséért, miközben a saját nevében jár el. 

(21) A hulladékot hasznosításra vagy reciklálásra átadni 

más tagállamnak vagy másnak, mint tagállamnak csak 

akkor lehetséges, ha az, aki a határon keresztüli szállítást 

vagy kivitelt biztosítja,57) bizonyítja, hogy a hulladék 

szállítása vagy kivitele összhangban áll a külön jogsza-

b) odstúpením od zmluvy, ak ministerstvo právop-

latne zruší autorizáciu organizácii zodpovednosti vý-

robcov podľa § 94 ods. 2. 

(15) Obec je oprávnená vypovedať zmluvu s organizá-

ciou zodpovednosti výrobcov k 31. decembru kalendár-

neho roka bez udania dôvodu. 

(16) Výpoveď podľa odseku 14 písm. a) druhého bodu a 

odseku 15 sa musí doručiť organizácii zodpovednosti 

výrobcov najneskôr 60 kalendárnych dní pred ukonče-

ním zmluvného vzťahu. 

(17) Ten, kto vykonáva alebo zabezpečuje zber vyhrade-

ného prúdu odpadu z komunálneho odpadu a zároveň aj 

z iného odpadu ako komunálneho odpadu, je povinný za-

bezpečiť, aby zber príslušného vyhradeného prúdu od-

padu z komunálneho odpadu bol finančne a evidenčne 

oddelený a nezávislý od jeho zberu z iného ako komu-

nálneho odpadu; krížové financovanie nákladov na zber 

príslušného vyhradeného prúdu odpadu sa zakazuje. 

(18) Výrobca vyhradeného výrobku, ktorý nemá sídlo 

alebo miesto podnikania v Slovenskej republike, usta-

noví na plnenie povinností uložených týmto zákonom, 

prostredníctvom splnomocnenia podľa odseku 19, spl-

nomocneného zástupcu, ktorým je právnická osoba 

alebo fyzická osoba – podnikateľ a ktorá má sídlo alebo 

miesto podnikania v Slovenskej republike. 

(19) Splnomocnenie musí byť udelené v písomnej forme 

a v rozsahu, ktorý zabezpečí vstup splnomocneného zá-

stupcu do všetkých práv a povinností výrobcu vyhrade-

ného výrobku vyplývajúcich mu z tohto zákona. Splno-

mocnenie sa udeľuje najmenej na dobu jedného roka. 

(20) Na základe splnomocnenia podľa odseku 19 zodpo-

vedá za plnenie všetkých povinností výrobcu vyhrade-

ného výrobku podľa tohto zákona splnomocnený zá-

stupca, ktorý pri tom koná vo vlastnom mene. 

(21) Odovzdať odpady za účelom ich zhodnotenia a re-

cyklácie do iného členského štátu alebo iného ako člen-

ského štátu je možné, iba ak ten, kto zabezpečuje cez-

hraničnú prepravu alebo vývoz,57) preukáže, že preprava 

alebo vývoz odpadov je v súlade s osobitným predpi-

som58) a existuje písomný doklad o tom, že ich zhodno-

tenie a recyklácia sa uskutoční za podmienok rovnocen-

ných s podmienkami podľa tohto zákona pri rešpekto-

vaní potreby zabezpečiť správne fungovanie vnútorného 

trhu. Takéto odovzdanie sa považuje za zhodnotenie a 

recykláciu podľa tohto zákona. 
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bályokkal,58) és ha írásos bizonylata van rá, hogy a hasz-

nosítás és a reciklálás a jelen törvényi feltételekkel 

egyenrangú módon történik a belső piac helyes működé-

sének tiszteletben tartása mellett. Az ilyen átadás a jelen 

törvény szerinti hasznosításnak vagy reciklálásnak szá-

mít. 

 

28. § 

A gyártói felelősség szervezete  

és a megkülönböztetett kötelességek  

teljesítésének biztosítása 

(1) A gyártói felelősség szervezete a Szlovák Köztársa-

ságban székelő jogi személy, melyet kizárólag a megkü-

lönböztetett termékek tagállamok valamelyikében szék-

hellyel bíró gyártói alapítottak, birtokolnak vagy üze-

meltetnek. A gyártói felelősség szervezete összhangban 

a neki kiadott engedéllyel, a megkülönböztetett köteles-

ségek teljesítéséről megkötött szerződés alapján bizto-

sítja a megkülönböztetett kötelességek teljesítését a 

megkülönböztetett termékek képviselt gyártói esetében. 

A gyártói felelősség szervezetének nem célja nyereséget 

képezni. 

(2) A gyártó felelősség szervezetének alapítója, tulajdo-

nosa vagy üzemeltetője nem lehet olyan személy, 

aki/amely 

a) közvetlenül vagy közvetve bármilyen tulajdonrés-

szel, döntési vagy szavazati jogkörrel bír olyan meg-

különböztetett hulladékáramot gyűjtő, hasznosító, 

újrafeldolgozó, feldolgozó vagy ártalmatlanító léte-

sítmény tulajdonosa vagy üzemeltetője vonatkozásá-

ban, amely az engedélye szerinti tárgykörbe tartozik; 

mindezek nem vonatkoznak a hulladékot az 1. sz. 

melléklet R12-es tevékenységével kezelő létesít-

ményre, mely saját tevékenységből származó hulla-

dékot dolgoz fel, 

b) közvetlenül vagy közvetve bármilyen tulajdonrés-

szel, döntési vagy szavazati jogkörrel bír más gyártói 

felelősségi szervezetben, mely azonos megkülönböz-

tetett hulladékáram esetében jogosult tevékenységre, 

c) a b) pont szerinti szervezettel összefonódásban áll 

ezen szervezet valamely szervében tevékenykedő 

személyen keresztül, 

d) közvetlenül vagy közvetve bármilyen tulajdonrés-

szel, döntési vagy szavazati jogkörrel bír az a) pont-

ban érintett létesítmény olyan tulajdonosa vagy üze-

meltetője vonatkozásában, mely más tagállamban te-

vékenykedik. 

(3) Gyártói felelősségi szervezetet nem hozhat létre, 

vagy nem lehet társtulajdonosa, nem lehet személyes 

résztvevője vagy szavazati jog birtokosa, illetve vagyon-

jogilag vagy személyileg nem állhat kapcsolatban 

a) olyan személlyel, aki/amely azonos megkülönböz-

tetett hulladékáramot kezel, 

  § 28 

Organizácia zodpovednosti  

výrobcov a zabezpečovanie  

plnenia vyhradených povinností 

(1) Organizácia zodpovednosti výrobcov je právnická 

osoba so sídlom v Slovenskej republike založená, 

vlastnená a prevádzkovaná výlučne výrobcami vyhrade-

ných výrobkov so sídlom v niektorom z členských štá-

toch. Organizácia zodpovednosti výrobcov, v súlade s 

udelenou autorizáciou, zabezpečuje na základe zmluvy 

o plnení vyhradených povinností plnenie týchto povin-

ností za zastúpených výrobcov vyhradeného výrobku. 

Účelom organizácie zodpovednosti výrobcov nie je do-

sahovanie zisku. 

(2) Zakladateľom, vlastníkom ani prevádzkovateľom or-

ganizácie zodpovednosti výrobcov nesmie byť osoba, 

ktorá 

a) má priamo alebo nepriamo akýkoľvek podiel na 

vlastníckych, rozhodovacích či hlasovacích právach 

k vlastníkovi alebo prevádzkovateľovi zariadenia na 

zber, zhodnocovanie, recykláciu, spracovanie alebo 

zneškodňovanie takého vyhradeného prúdu odpadu, 

ktorý patrí do predmetu jej autorizácie; uvedené sa 

nevzťahuje na zariadenie na úpravu odpadu činnos-

ťou R12 podľa prílohy č. 1, ktorý pochádza z jeho 

vlastnej činnosti, 

b) má priamo alebo nepriamo akýkoľvek podiel na 

vlastníckych, rozhodovacích či hlasovacích právach 

v inej organizácii zodpovednosti výrobcov oprávne-

nej pôsobiť pre zhodný vyhradený prúd odpadu, 

c) je s organizáciou podľa písmena b) prepojená pro-

stredníctvom osôb pôsobiacich v akomkoľvek or-

gáne tejto organizácie, 

d) má priamo alebo nepriamo akýkoľvek podiel na 

vlastníckych, rozhodovacích či hlasovacích právach 

k vlastníkovi alebo prevádzkovateľovi zariadenia 

uvedenom v písmene a), ktorý pôsobí v inom člen-

skom štáte. 

(3) Organizácia zodpovednosti výrobcov nesmie založiť 

alebo mať majetkovú účasť alebo osobnú účasť alebo 

účasť na hlasovacích právach alebo byť majetkovo alebo 

personálne prepojená vo vzťahu k 

a) osobe, ktorá vykonáva nakladanie so zhodným vy-

hradeným prúdom odpadu, 

b) inej organizácii zodpovednosti výrobcov pre 

zhodný vyhradený prúd odpadu. 

(4) Organizácia zodpovednosti výrobcov je povinná 
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b) más gyártói felelősségi szervezettel, mely azonos 

megkülönböztetett hulladékáramot kezel. 

(4) A gyártói felelősség szervezete köteles 

a) létrehozni, finanszírozni, üzemeltetni és fenntar-

tani a megkülönböztetett hulladékáram kezelésének 

működő közösségi rendszerét jogszerű működésének 

teljes időtartama alatt, 

b) egyenlő feltételek mellett szerződést kötni a meg-

különböztetett kötelességek teljesítéséről az engedé-

lyezése tárgyába tartozó megkülönböztetett termék 

gyártójával, amennyiben ez a gyártó érdeklődést mu-

tat erre, kivéve a 8. bekezdésben taglalt eseteket; a 

megkülönböztetett kötelességek teljesítéséről szóló 

szerződést meghatározott időre kötik meg, 

c) betartani a kiadott engedélyben szereplő feltétele-

ket, 

d) az összes képviselt gyártó nevében közösen telje-

síteni a megkülönböztetett kötelességeket, és  

1. a nyilvántartási és bejelentési kötelesség eseté-

ben 

1.1 nyilvántartást vezetni az egyes képviselt 

gyártók helyett egyenként is, 

1.2 összegező jelentést benyújtani a képviselt 

gyártók nevében és megőrizni a bejelentett 

adatokat, 

1.3 az állami hulladékgazdálkodási hatóság 

kérésére bemutatni az egyes képviselt gyártók 

egyedi nyilvántartásait, 

2. biztosítani a megkülönböztetett hulladékáram 

kezelését a képviselt gyártóknak olyan terjede-

lemben, amely megfelel az egyes gyártók által az 

ezen gyártói felelősség szervezetére átruházott 

kötelességek összességének és amellyel biztosítja 

számukra a 27. § 4. bek. e)-g) pontja szerinti kö-

telességek teljesítését, 

e) biztosítani a megkülönböztetett hulladékáramba 

tartozó, a háztartási hulladék szelektíven összegyűj-

tött összetevőinek teljes mennyiségét a községtől, 

melyben a megkülönböztetett hulladékáramért fele-

lős, 

f) szerződést kötni az érintett megkülönböztetett hul-

ladékáramért felelős koordinációs központtal, ha az 

létezik, és teljesíteni az ebből fakadó kötelességeit, 

g) országos népszerűsítő és népművelő tevékenysé-

get folytatni a végfelhasználók körében a megkülön-

böztetett hulladékáram kezeléséről, a háztartási hul-

ladék osztályozott gyűjtéséről és a hulladékkeletke-

zés megelőzéséről, 

h) kézbesíteni a minisztériumnak minden év január 

31-ig a képviselt gyártók jegyzékét, 

i) legkésőbb a naptári év márciusának 31. napjáig tá-

jékoztatni a képviselt gyártót a 27. § 4. bek. e)-g) 

pontja szerinti megkülönböztetett kötelességek telje-

sítésének mértékéről, mely a nevében történt, 

a) vytvoriť, financovať, prevádzkovať a udržiavať 

funkčný systém združeného nakladania s vyhrade-

ným prúdom odpadu počas celej doby jej oprávne-

ného pôsobenia, 

b) uzavrieť za nediskriminačných podmienok s vý-

robcom vyhradeného výrobku patriaceho do pred-

metu jej autorizácie, ak o to tento výrobca prejaví zá-

ujem, zmluvu o plnení vyhradených povinností, s vý-

nimkou prípadov uvedených v odseku 8; zmluva o 

plnení vyhradených povinností sa uzatvára na dobu 

určitú, 

c) dodržiavať podmienky udelenej autorizácie, 

d) plniť spoločne za všetkých zastúpených výrobcov 

ich vyhradené povinnosti a v prípade 

1. evidenčných a ohlasovacích povinností 

1.1. viesť evidenciu aj samostatne za jednot-

livých zastúpených výrobcov, 

1.2. podávať sumárne hlásenie za všetkých 

zastúpených výrobcov a uchovávať ohlaso-

vané údaje, 

1.3. na vyžiadanie orgánu štátnej správy od-

padového hospodárstva predložiť evidenciu 

vedenú samostatne za jednotlivého zastúpe-

ného výrobcu, 

2. zabezpečenia nakladania s vyhradeným 

prúdom odpadu za zastúpených výrobcov v roz-

sahu, ktorý zodpovedá súhrnnému objemu týchto 

povinností jednotlivých zastúpených výrobcov 

prenesených na organizáciu zodpovednosti vý-

robcov a ktorý im zabezpečí splnenie povinností 

podľa § 27 ods. 4 písm. e) až g), 

e) zabezpečiť odobratie celého množstva oddelene 

vyzbieranej zložky komunálneho odpadu patriacej 

do vyhradeného prúdu odpadu z obce, v ktorej zod-

povedá za vyhradený prúd odpadu, 

f) uzatvoriť zmluvu s koordinačným centrom prísluš-

ným podľa vyhradeného prúdu odpadu, ak je zria-

dené, a plniť povinnosti z nej vyplývajúce, 

g) vykonávať propagačné a vzdelávacie aktivity s ce-

loslovenským pôsobením so zameraním na koneč-

ného používateľa o nakladaní s vyhradeným prúdom 

odpadu, triedenom zbere komunálnych odpadov a 

predchádzaní vzniku odpadov, 

h) doručiť ministerstvu každoročne do 31. januára 

kalendárneho roka aktuálny zoznam zastúpených vý-

robcov, 

i) najneskôr do 31. marca kalendárneho roka infor-

movať zastúpeného výrobcu o rozsahu splnenia vy-

hradených povinností podľa § 27 ods. 4 písm. e) a g), 

ktoré za neho plnila v predchádzajúcom kalendár-

nom roku, 

j) vykonávať pravidelne overenie správnosti údajov 

poskytnutých zastúpenými výrobcami podľa § 27 

ods. 12 písm. b) a c) v rozsahu minimálne päť percent 
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j) rendszeresen ellenőrizni a képviselt gyártók által a 

27. § 12. bek. b) és c) pontja szerint benyújtott ada-

tokat legalább a képviselt gyártók öt százalékának 

terjedelmében három éven keresztül, és ezt követően 

jelezni a Szlovák Környezetvédelmi Felügyelet (a to-

vábbiakban csak „felügyelet”) koordinációs köz-

pontjának az ellenőrzés során megállapított hiányos-

ságokat, 

k) évente legkésőbb április 30-ig benyújtani a mi-

nisztériumnak azon községek jegyzékét, amelyekkel 

az érintett naptári évben szerződést kötött a megkü-

lönböztetett hulladékáram közösségi rendszerű keze-

lésében való részvételről; az elektromos hulladék, 

használt elemek és akkumulátorok és hulladék autó-

abroncsok esetében a gyűjtési helyükről készült listát 

is, 

l) haladéktalanul tájékoztatni a minisztériumot, ha 

olyan helyzet állt be, mely a tevékenység megszün-

tetéséhez vezet, 

m) a megkülönböztetett hulladékáram jelen törvény 

szerinti közösségi rendszerű kezelésében végzett te-

vékenység során keletkező esetleges hasznot kizáró-

lag a jelen törvényben megszabott kötelességek tel-

jesítésére fordítani, 

n) minden évben legkésőbb július 31-ig kézbesíteni 

a minisztériumnak a 9. bekezdés szerinti beszámolót 

az előző naptári évről, 

o) megőrizni az adatokat, melyek alapul szolgáltak a 

9. bekezdés szerinti beszámoló elkészítéséhez, leg-

alább három évig a minisztériumnak történt kézbesí-

téstől számítva, 

p) évente nyilvánosságra hozni a saját honlapján a 9. 

bekezdés szerinti beszámoló adatait a 10. bekezdés-

ben előírt terjedelemben a naptári év július 31-ig az 

előző naptári évre vonatkozóan, 

q) teljesíteni azokat a kötelességeket, melyeket a ko-

ordinációs központ a felelősségmegosztás keretében 

szétoszt a községből átvett megkülönböztetett hulla-

dékáram részével kapcsolatosan az illetékes gyártói 

felelősségi szervezetnek az e) ponttal összhangban, a 

megkülönböztetett termék gyártójának, aki megkü-

lönböztetett kötelességeit egyénileg vagy harmadik 

személy közvetítésével teljesíti, mely meghaladja a 

gyártói felelősség érintett szervezetének összesített 

begyűjtési hányadát vagy a harmadik személy által 

képviselt gyártók, vagy a megkülönböztetett termék 

megkülönböztetett kötelességeit egyénileg teljesítő 

gyártójának begyűjtési hányadát (a továbbiakban 

csak „többletmennyiség”), és teljesíteni a kötelessé-

geket a koordinációs központ által megjelölt köteles 

személy helyett, összhangban a 31. § 11. bek. d) és a 

12. bek. a) és c) pontjával, 

r) jelenteni a többletmennyiséget a koordinációs köz-

pontnak; az f) pont szerinti szerződéses kapcsolatok 

z počtu zastúpených výrobcov v priebehu troch ro-

kov a následne ohlasovať koordinačnému centru a 

Slovenskej inšpekcii životného prostredia (ďalej len 

„inšpekcia“) nedostatky zistené týmto overením, 

k) každoročne najneskôr do 30. apríla kalendárneho 

roka zaslať ministerstvu zoznam obcí, s ktorými má 

na príslušný kalendárny rok uzatvorené zmluvy o 

účasti v systéme združeného nakladania s vyhrade-

ným prúdom odpadu; v prípade elektroodpadu, pou-

žitých batérií a akumulátorov a odpadových pneuma-

tík aj zoznam miest ich zberu, 

l) bezodkladne informovať ministerstvo o tom, že na-

stali skutočnosti, ktoré vedú k ukončeniu výkonu jej 

činnosti, 

m) prípadný zisk hospodárenia z činností súvisiacich 

so združeným nakladaním s vyhradeným prúdom od-

padov v zmysle tohto zákona použiť výlučne na pl-

nenie povinností vyplývajúcich z tohto zákona, 

n) doručiť ministerstvu každoročne najneskôr do 31. 

júla kalendárneho roka za predchádzajúci kalendárny 

rok správu podľa odseku 9, 

o) uchovávať údaje, ktoré boli podkladom na vypra-

covanie správy podľa odseku 9, najmenej počas 

troch rokov od jej doručenia ministerstvu, 

p) zverejniť údaje zo správy podľa odseku 9 v roz-

sahu podľa odseku 10 na svojom webovom sídle kaž-

doročne do 31. júla kalendárneho roka za predchá-

dzajúci rok, 

q) plniť povinnosti, vyplývajúce z rozdelenia zodpo-

vednosti určeného koordinačným centrom vo vzťahu 

k tej časti vyhradeného prúdu odpadu odobratej z 

obce príslušnou organizáciou zodpovednosti výrob-

cov v súlade s písmenom e), výrobcom vyhradeného 

výrobku, ktorý si plní vyhradené povinnosti indivi-

duálne alebo treťou osobou, ktorá presahuje súhrnný 

zberový podiel zastúpených výrobcov príslušnej or-

ganizácie zodpovednosti výrobcov alebo zastúpe-

ných výrobcov tretej osoby alebo zberový podiel vý-

robcu vyhradeného výrobku, ktorý si plní vyhradené 

povinnosti individuálne (ďalej len „presahujúce 

množstvo“), a plniť povinnosti vyplývajúce z jej ur-

čenia za povinnú osobu koordinačným centrom v sú-

lade s postupmi podľa § 31 ods. 11 písm. d) a ods. 12 

písm. a) a c), 

r) oznámiť presahujúce množstvá koordinačnému 

centru; na základe zmluvných podmienok podľa pís-

mena f) môže tieto množstvá poskytnúť v prospech 

organizácií zodpovedností výrobcov, výrobcov za-

stúpených treťou osobou a výrobcov vyhradených 

výrobkov, ktorí plnia vyhradené povinnosti individu-

álne a ktorí sú členmi koordinačného centra (ďalej 

len „klienti“), 
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alapján ezeket a mennyiségeket lehetséges a gyártói 

felelősségi szervezeteknek, a harmadik személy által 

képviselt gyártóknak és a megkülönböztetett termé-

kek azon gyártóinak rendelkezésére bocsátani, me-

lyek egyénileg teljesítik megkülönböztetett köteles-

ségeiket és amelyek tagjai a koordinációs központ-

nak (a továbbiakban csak „ügyfelek”), 

s) haladéktalanul tájékoztatni a képviselt gyártókat a 

bírságokról, melyeket a jelen törvény megsértése mi-

att róttak ki, 

t) bejelenteni a koordinációs központnak minden 

képviselt gyártót, amely késik a szerződéses viszony-

ból származó térítés megfizetésével 30 naptári nap-

nál hosszabb ideje, 

u) rögzíteni az elektroberendezések gyártói felelős-

ségi szervezetének a képviselt gyártóval megkötött 

szerződésében a megkülönböztetett kötelességért a 

gyártó által fizetett térítés elszámolásának kötelessé-

gét az elektroberendezések azon mennyisége eseté-

ben, melynél határon átnyúló szállítást igazol más 

tagállamba vagy tagállamon kívüli országba. 

(5) A gyártói felelősség szervezete a megkülönböztetett 

hulladékáram közösségi kezelésére szolgáló rendszer 

megalakítását, finanszírozását, üzemeltetését és műkö-

dőképességének fenntarthatóságát teljes jogosult élettar-

tama folyamán a minisztériumnak igazolja, első alka-

lommal ezt a gyártó felelősségi szervezeti tevékenység 

engedélyezésének megadásakor teszi meg, elsősorban 

a) a gyártói felelősségi szervezet megalakítását és 

létrejöttét igazoló jogi kellékek bemutatásával, az 1. 

bekezdés szerinti feltételek teljesítését beleértve, 

b) a megkülönböztetett hulladékáram kijelölésével, 

mely a megkülönböztetett hulladékáram közös keze-

lési rendszerének tárgya lesz, megkülönböztetve a 

háztartási hulladékot és a nem háztartási hulladékot, 

c) a képviselt gyártók listájának bemutatásával, 

d) a megkülönböztetett hulladékáram közös kezelési 

rendszerében biztosított tevékenységek adatainak 

feltüntetésével, mégpedig 

1. a biztosítási módjuk leírásával, beleértve a mű-

szaki kapacitásokat, melyek bizonyítják az alkal-

masságot a tevékenység megvalósítására leg-

alább megkülönböztetett hulladékáram begyűj-

tése, szállítása, feldolgozása, hasznosítása és ár-

talmatlanítása, valamint reciklálásra és újbóli 

használatra való előkészítése nagyságrendjében, 

2. a gyűjtés vonatkozásában, kivéve az 1. pontban 

felsorolt tényeket, a begyűjtés, a gyűjtőkapacitá-

sok és gyűjtési helyszínek adatainak felsorolásá-

val, valamint a gyűjtési célok teljesítési módjá-

nak és a megkülönbözött hulladékáramra a 3. sz. 

mellékletben megszabott kötelező határértékek 

teljesítésének igazolásával, 

s) bezodkladne informovať zastúpených výrobcov o 

sankcii, ktorá jej bola uložená za porušenie tohto zá-

kona, 

t) ohlasovať koordinačnému centru každého zastúpe-

ného výrobcu, ktorý mešká s úhradou záväzku vy-

plývajúceho zo zmluvného vzťahu s ňou v trvaní dlh-

šom ako 30 kalendárnych dní, 

u) zakotviť v zmluve organizácie zodpovednosti vý-

robcov pre elektrozariadenia so zastúpeným výrob-

com povinnosť odpočtu úhrady, ktorú platí výrobca 

za výkon vyhradených povinností, za množstvá elek-

trozariadení, pri ktorých preukáže cezhraničnú pre-

pravu do členského štátu alebo vývoz do iného ako 

členského štátu. 

(5) Vytvorenie, financovanie, prevádzkovanie a udržia-

vanie funkčného systému združeného nakladania s vy-

hradeným prúdom odpadu preukazuje organizácia zod-

povednosti výrobcov počas celej doby jej oprávneného 

pôsobenia ministerstvu, prvýkrát však pri žiadosti o ude-

lenie autorizácie na činnosť organizácie zodpovednosti 

výrobcov, najmä 

a) predložením právneho aktu preukazujúceho zalo-

ženie a vznik organizácie zodpovednosti výrobcov 

vrátane preukázania splnenia podmienky uvedenej v 

odseku 1, 

b) špecifikovaním vyhradeného prúdu odpadu, ktorý 

bude predmetom systému združeného nakladania s 

vyhradeným prúdom odpadu, s rozlíšením komunál-

neho odpadu a iného ako komunálneho odpadu, 

c) predložením zoznamu zastúpených výrobcov, 

d) uvedením údajov o činnostiach zabezpečovaných 

v rámci systému združeného nakladania s vyhrade-

ným prúdom odpadu, a to 

1. opisom spôsobu ich zabezpečenia, vrátane 

opisu technických kapacít, ktoré preukazujú tech-

nickú spôsobilosť na realizáciu činnosti vykoná-

vanej minimálne v rozsahu zberu, prepravy, spra-

covania, zhodnotenia a zneškodnenia vyhrade-

ného prúdu odpadu vrátane jeho prípravy na opä-

tovné použitie a recyklácie, 

2. vo vzťahu k zberu, okrem skutočností uvede-

ných v prvom bode, uvedením spôsobu zberu, 

zberových kapacít a miest zberu, ako aj preuká-

zaním spôsobu plnenia cieľov zberu a záväzných 

limitov ustanovených pre vyhradené prúdy od-

padu v prílohe č. 3, 

e) predložením zoznamu zmluvných partnerov za-

bezpečujúcich pre organizáciu zodpovednosti výrob-

cov zber, prepravu, prípravu na opätovné použitie, 

zhodnotenie, recykláciu, spracovanie a zneškodnenie 

vyhradeného prúdu odpadu, 

f) predložením zoznamu obcí, s ktorými je organizá-

cia zodpovednosti výrobcov v zmluvnom vzťahu vo 

veci zabezpečenia združeného nakladania s oddelene 
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e) a gyártói felelősség szervezete számára a megkü-

lönböztetett hulladékáram gyűjtését, szállítását, újra-

hasznosításra, hasznosításra, reciklálásra, feldolgo-

zásra és ártalmatlanításra való előkészítését végző 

szerződéses partnerek listáját, 

f) azon községek listáját, melyekkel a gyártó felelős-

ség szervezete szerződéses viszonyban áll a megkü-

lönböztetett hulladékáramba tartozó, szelektíven 

gyűjtött háztartásihulladék-részek közösségi keze-

lése érdekében; a csomagolóanyagok gyártói felelős-

ségi szervezete igazolja, hogy a feltüntetett szerződé-

ses viszonyok megfelelnek a begyűjtési kapacitás-

nak, mellyel teljesíthető a megkülönböztetett köte-

lesség a képviselt gyártók 52. § 25. bek. szerinti ösz-

szegezett visszagyűjtési hányadának mértékében, 

g) a kiadott engedéllyel összhangban álló megkülön-

böztetett hulladékáram-kezelési költségek tételes le-

bontását; a minisztérium kérésére be kell nyújtani a 

költségek további lebontását is a megkülönböztetett 

hulladékáram kezelési tevékenységei szerint; a külön 

jogszabályok20) rendelkezéseit ez nem érinti, 

h) a háztartási hulladék osztályozott gyűjtésének ki-

építése érdekében hozott részletezett intézkedéseket 

és bizonyítani azok megvalósulását, ha háztartási 

hulladékból származó megkülönböztetett hulladék-

áram kezeléséről van szó; a külön jogszabályok20) 

rendelkezéseit ez nem érinti, 

i) az adatokat a Szlovák Köztársaság területén belüli 

lefedettségről a megkülönböztetett hulladékáram be-

gyűjtésének biztosítása szempontjából. 

(6) A gyártói felelősségi szervezeti tevékenység hitele-

sítésére benyújtott kérvény esetében az 5. bekezdés d)-i) 

pontjai szerinti feltételek igazolása az egyes feltételek 

vonatkozásában 

a) a d) pont esetében a feltételek elképzelt teljesítési 

módjainak feltüntetésével, főként az előszerződések 

megkötésével, 

b) az e) pont esetében az a) pontban szereplő szerző-

déses partnerek jegyzékének benyújtásával, 

c) az f) pont esetében a szerződéses partnerekkel 

megkötött előszerződések bemutatásával 

d) a g) pont esetében a feltételezett költségek szám-

szerűsítésével, 

e) a h) pont esetében a tervezett intézkedések felso-

rolásával, 

f) a h) pont esetében a várható területi lefedettség 

adataival valósul meg. 

(7) A feltételek teljesítésének 6. bekezdésben előírtak 

szerinti igazolásával a gyártói felelősség szervezete kö-

teles a minisztérium által kiadott hitelesítés jogerőre 

emelkedésének napjától számított három hónapon belül 

bizonyítani az 5. bekezdés d)-i) pontjaiban megadott 

módon a feltételek teljesülését. 

vyzbieranou zložkou komunálneho odpadu patriacej 

do vyhradeného prúdu odpadu; organizácia zodpo-

vednosti výrobcov pre obaly preukazuje, že uvedené 

zmluvné zabezpečenie zodpovedá objemu zberu, 

ktorý zaručuje splnenie vyhradených povinností v 

rozsahu súhrnného zberového podielu zastúpených 

výrobcov podľa § 52 ods. 25, 

g) špecifikáciou nákladov na zabezpečenie naklada-

nia s vyhradeným prúdom odpadu v súlade s udele-

nou autorizáciou; na vyžiadanie ministerstva predlo-

žiť aj ďalšiu špecifikáciu nákladov na činnosti vyko-

návané v systéme združeného nakladania s vyhrade-

ným prúdom odpadu; ustanovenia osobitného pred-

pisu20) týmto nie sú dotknuté, 

h) špecifikovaním opatrení na podporu budovania 

systémov triedeného zberu komunálneho odpadu a 

preukázanie ich realizácie, ak zabezpečuje naklada-

nie s vyhradeným prúdom odpadu patriaceho do ko-

munálneho odpadu; ustanovenia osobitného pred-

pisu20) nie sú týmto dotknuté, 

i) údajmi o rozsahu územného pokrytia Slovenskej 

republiky na účely zabezpečenia zberu vyhradeného 

prúdu odpadu. 

(6) Pri podaní žiadosti o udelenie autorizácie na činnosť 

organizácie zodpovednosti výrobcov sa preukázanie 

podmienok uvedených v odseku 5 písm. d) až i) usku-

točňuje vo vzťahu k podmienke podľa 

a) písm. d) uvedením zamýšľaného spôsobu plnenia 

týchto podmienok, a to najmä uzavretím zmlúv o bu-

dúcej zmluve, 

b) písm. e) predložením zoznamu zmluvných partne-

rov podľa zmlúv uvedených v písmene a), 

c) písm. f) preukázaním uzavretia zmlúv o budúcej 

zmluve so zmluvnými partnermi, 

d) písm. g) špecifikáciou predpokladaných nákladov, 

e) písm. h) špecifikáciou zamýšľaných opatrení, 

f) písm. i) údajmi o predpokladanom rozsahu územ-

ného pokrytia. 

(7) Po preukázaní splnenia podmienok postupom podľa 

odseku 6 je organizácia zodpovednosti výrobcov po-

vinná do troch mesiacov odo dňa platnosti autorizácie 

udelenej ministerstvom preukázať splnenie podmienok 

postupom podľa odseku 5 písm. d) až i). 

(8) Organizácia zodpovednosti výrobcov nie je povinná 

uzavrieť zmluvu o plnení vyhradených povinností v 

zmysle odseku 4 písm. b) s výrobcom vyhradeného vý-

robku patriaceho do predmetu jej autorizácie, ak výrobca 

vyhradeného výrobku 

a) nie je ochotný akceptovať jej všeobecné zmluvné 

podmienky jednotne uplatňované vo vzťahu k zastú-

peným výrobcom, 

b) je v úpadku, 
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(8) A gyártói felelősség szervezete nem köteles a 4. be-

kezdés b) pontja értelmében szerződést kötni a megkü-

lönböztetett kötelességek teljesítéséről az engedélyezett 

tevékenységi körébe tartozó megkülönböztetett termék 

gyártójával, ha a megkülönböztetett termék gyártója 

a) nem hajlandó elfogadni a képviselt gyártóknál 

egységesen érvényesítetett általános szerződéses fel-

tételeket, 

b) csődbe ment, 

c) a gyártói felelősségi szervezetek bármelyikével 

szemben tartozása van, melyet az illetékes koordiná-

ciós központ nyilvántartása vezet, vagy 

d) tevékenységét akkora mértékben fejti ki, hogy a 

gyártói felelősség szervezeténél megalapozott annak 

a kockázata, hogy nem lenne képes rendesen és idő-

ben teljesíteni szerződéses kötelességeit a megkülön-

böztetett termékek képviselt gyártói vonatkozásában, 

főként a 3. sz. melléklet szerinti begyűjtési célokat és 

hulladékgazdálkodási kötelező határértékeket. 

(9) A gyártói felelősség szervezete köteles a minisztéri-

umnak a 4. bekezdés n) pontja szerint kézbesíteni „A 

gyártói felelősség szervezete előző naptári évről szóló 

beszámolóját”, mely főként az alábbiakat tartalmazza: 

a) az adatokat a megkülönböztetett hulladékáram 

mennyiségéről, mely esetében biztosította a begyűj-

tést, a szállítást, az újrafelhasználásra, hasznosításra, 

reciklálásra, feldolgozásra és ártalmatlanításra való 

előkészítést az egyes hulladékfajták szerint, 

b) a személyek azonosító jeleit, akikkel/melyekkel 

biztosította az a) pontban szereplő tevékenységeket, 

konkrétan feltüntetve a hulladék mennyiségét és faj-

táját az egyes személyeknél; ez a rendelkezés vonat-

kozik a Szlovák Köztársaság területén kívül működő 

személyekre is, ha a felsorolt tevékenységek teljesí-

tésére a közreműködésükkel került sor, 

c) a tájékoztatást a megkülönböztetett hulladékáram 

begyűjtésének, hasznosításának, reciklálásának, fel-

dolgozásának és ártalmatlanításának biztosítása 

módjáról, 

d) a tájékoztatást a 3. sz. melléklet szerinti célok és 

kötelező határértékek teljesítéséről és a többletmeny-

nyiségről, 

e) a tájékoztatást a megkülönböztetett hulladékáram 

általa képviselt gyártók által piacra juttatott mennyi-

ségéről, 

f) a tájékoztatást a megkülönböztetett hulladékáram 

közös kezelési költségeinek finanszírozási módjáról 

és a megkülönböztetett hulladékáram közös kezelési 

rendszerében végzett tevékenységek költségeiről, 

g) a tájékoztatást a nyereség elosztásáról vagy az 

esetleges veszteség kiegyenlítéséről, 

h) a tájékoztató és ismeretterjesztő tevékenységekre 

fordított kiadások összegét, és ezen tevékenységek 

rövid leírását, 

c) má voči akejkoľvek organizácii zodpovednosti vý-

robcov neuhradené záväzky evidované v registri ve-

denom príslušným koordinačným centrom, alebo 

d) vykonáva svoju činnosť v takom rozsahu, ktorý by 

pre organizáciu zodpovednosti výrobcov predstavo-

val odôvodnené riziko, že nebude môcť riadne a včas 

plniť svoje zmluvné záväzky voči zastúpeným vý-

robcom vyhradených výrobkov, najmä však prí-

slušné ciele zberu a záväzné limity odpadového hos-

podárstva podľa prílohy č. 3. 

(9) Organizácia zodpovednosti výrobcov je povinná do-

ručiť ministerstvu podľa odseku 4 písm. n) Správu o čin-

nosti organizácie zodpovednosti výrobcov za predchá-

dzajúci kalendárny rok, ktorá obsahuje najmä 

a) údaje o množstve vyhradeného prúdu odpadu, pre 

ktorý zabezpečila zber, prepravu, prípravu na opä-

tovné použitie, zhodnotenie, recykláciu, spracovanie 

a zneškodnenie s rozlíšením na jednotlivé druhy od-

padov, 

b) identifikáciu osôb, prostredníctvom ktorých za-

bezpečila činnosti uvedené v písmene a) s konkrét-

nym uvedením druhu a množstva odpadu pri jednot-

livej osobe; uvedené sa vzťahuje aj na identifikáciu 

osôb pôsobiacich mimo územia Slovenskej repub-

liky, ak si prostredníctvom nich zabezpečila plnenie 

uvedených činností, 

c) informácie o spôsobe zabezpečenia zberu, zhod-

notenia, recyklácie, spracovania a zneškodnenia vy-

hradeného prúdu odpadu, 

d) informácie o splnení cieľov a záväzných limitov 

uvedených v prílohe č. 3 a o presahujúcom množstve, 

e) informácie o množstve vyhradených výrobkov 

uvedených na trh ňou zastúpenými výrobcami, 

f) informácie o spôsobe financovania systému zdru-

ženého nakladania s vyhradeným prúdom odpadu a 

nákladoch na činnosti vykonávané v systéme združe-

ného nakladania s vyhradeným prúdom odpadu, 

g) informácie o návrhu na rozdelenie zisku alebo vy-

rovnaní straty, 

h) výšku finančných prostriedkov vynaložených na 

propagačné a vzdelávacie aktivity a stručný popis 

týchto aktivít, 

i) zoznam miest a zariadení, prostredníctvom ktorých 

zabezpečuje zber vyhradeného prúdu odpadu. 

(10) Organizácia zodpovednosti výrobcov zverejní 

správu podľa odseku 9 v rozsahu písm. a) a c) až h). 

Týmto nie sú dotknuté osobitné predpisy o ochrane 

osobných údajov.59) 

(11) Organizácia zodpovednosti výrobcov je povinná 

umožniť obci, v ktorej zabezpečuje zber vyhradeného 

prúdu odpadu pochádzajúceho z komunálneho odpadu, 

zapojenie jej miestneho systému nakladania s komunál-

nym odpadom do systému združeného nakladania s 
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i) a helyszínek és létesítmények jegyzékét, melyek 

közreműködésével a megkülönböztetett hulladék-

áram begyűjtésre kerül. 

(10) A gyártói felelősség szervezete közzéteszi a 9. be-

kezdés szerinti jelentést az a), a c)-h) pontok szerinti ter-

jedelemben. Ez a rendelkezés a személyi adatok védel-

méről szóló külön jogszabály59) előírásait nem érinti. 

(11) A gyártói felelősség szervezete köteles a községnek 

– melyben a háztartási hulladékból származó megkülön-

böztetett hulladékáram gyűjtését biztosítja – lehetővé 

tenni, hogy a helyi háztartásihulladék-kezelő rendszere 

bekapcsolódjon a gyártói felelősség szervezete által mű-

ködtetett megkülönböztetett hulladékáramot kezelő kö-

zös rendszerbe. 

 

týmto vyhradeným prúdom odpadu prevádzkovaného 

organizáciou zodpovednosti výrobcov. 

 

29. § 

A megkülönböztetett kötelességek egyéni teljesítése 

(1) A megkülönböztetett termék gyártója, aki a megkü-

lönböztetett kötelességeit egyénileg teljesíti, a megkü-

lönböztetett hulladékáram viszonylatában a saját meg-

különböztetett termékeiből származó hulladékhoz a 27. 

§ 4. bekezdése szerint kötődő kötelességeken kívül kö-

teles még 

a) létrehozni, üzemeltetni és fenntartani a megkülön-

böztetett hulladékáram kezelésének működőképes 

rendszerét, egyéni kötelességteljesítésének teljes 

időszaka alatt, 

b) betartani a megszerzett engedélyben szereplő fel-

tételeket, 

c) szerződést kötni a megkülönböztetett hulladék-

áram illetékes koordinációs központjával – amennyi-

ben az létezik – a saját megkülönbözetett termékei-

ből származó hulladékról, és teljesíteni az ebből fa-

kadó kötelességeit, 

d) a tájékoztató és ismeretterjesztő tevékenységet 

folytatni a járásban, melyben hulladékgyűjtést bizto-

sít, a végfelhasználók vonatkozásában a megkülön-

böztetett hulladékáram kezelésével kapcsolatosan, az 

osztályozott gyűjtésről és a hulladék keletkezésének 

megelőzéséről, 

e) a minisztérium és a koordinációs központ kérésére 

bemutatni a bizonylatokat a 27. § 4. bek. h) pontja 

nyújtott információk és adatok helyességéről, 

f) haladéktalanul tájékoztatni a minisztériumot arról, 

hogy olyan helyzet következett be, mely a tevékeny-

sége beszüntetéséhez vezet, 

g) kézbesíteni a minisztériumnak minden évben leg-

később a naptári év július 31. napjáig a beszámolót 

az egyéni kezelési rendszer működőképességéről az 

előző naptári év vonatkozásában, 

h) a meghatározott terjedelemben közzé tenni a g) 

pont szerinti beszámoló adatait a saját honlapján a 

naptári év július 31. napjáig az előző naptári év vo-

natkozásában, 

  § 29 

Individuálne plnenie vyhradených povinností 

(1) Výrobca vyhradeného výrobku, ktorý plní vyhradené 

povinnosti individuálne, je vo vzťahu k vyhradenému 

prúdu odpadu pochádzajúcemu z jeho vyhradeného vý-

robku okrem povinností podľa § 27 ods. 4 ďalej povinný 

a) vytvoriť, prevádzkovať a udržiavať funkčný sys-

tém individuálneho nakladania s vyhradeným 

prúdom odpadu počas celej doby individuálneho pl-

nenia si povinností, 

b) dodržiavať podmienky udelenej autorizácie, 

c) uzatvoriť zmluvu s koordinačným centrom prí-

slušným podľa vyhradeného prúdu odpadu pochá-

dzajúceho z jeho vyhradeného výrobku, ak je zria-

dené, a plniť povinnosti z nej vyplývajúce, 

d) vykonávať propagačné a vzdelávacie aktivity v 

okrese, v ktorom zabezpečuje zber odpadu, so zame-

raním na konečného používateľa o nakladaní s vy-

hradeným prúdom odpadu, triedenom zbere komu-

nálnych odpadov a prevencii vzniku odpadov, 

e) predložiť na vyžiadanie ministerstva a koordinač-

ného centra doklady preukazujúce správnosť údajov 

a informácií poskytnutých podľa § 27 ods. 4 písm. 

h), 

f) bezodkladne informovať ministerstvo o tom, že 

nastali skutočnosti, ktoré vedú k ukončeniu výkonu 

jeho činnosti, 

g) doručiť ministerstvu každoročne najneskôr do 31. 

júla kalendárneho roka za predchádzajúci kalendárny 

rok Správu o funkčnosti systému individuálneho na-

kladania, 

h) zverejniť v ustanovenom rozsahu údaje zo správy 

podľa písmena g) na svojom webovom sídle každo-

ročne do 31. júla kalendárneho roka za predchádza-

júci rok, 

i) uchovávať údaje, ktoré boli podkladom na vypra-

covanie správy podľa písmena g), najmenej počas 

troch rokov od jej doručenia ministerstvu, 
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i) megőrizni az adatokat, melyek a g) pont szerinti 

beszámoló alapját képezték legalább három éven át a 

beszámoló minisztériumnak történt kézbesítésétől 

számítva, 

j) jelenteni a minisztériumnak minden változást a 

megkülönböztetett hulladékára egyéni kezelésében 

legkésőbb a változás beálltát követő 30. napig, és a 

minisztérium kérésre ezt a változást adatolni, 

k) teljesíteni a kötelességeket, melyek a koordinációs 

központ általi felelősségelosztás alapján a 31. § 11. 

bek. c) pontja szerinti többletmennyiséghez kötőd-

nek, és amely őt határozta meg felelősként a pótlólag 

hulladékelszállítás biztosítására a 31. § 11. bek. d) 

pontja szerint, 

l) bejelenteni a többletmennyiségeket a koordinációs 

központnak; a c) pont szerinti szerződéses viszonyok 

alapján ezeket a mennyiségeket felajánlhatja a koor-

dinációs központ többi ügyfele javára. 

(2) A megkülönböztetett termék gyártója, aki/amely 

megkülönböztetett kötelességeit egyénileg teljesíti a 

megkülönböztetett hulladékáram működőképes egyéni 

rendszerének kialakítását, üzemeltetését és fenntartását, 

a megkülönböztetett hulladékáram egyéni kezelését az 

egyéni teljesítés egész időtartama alatt igazolja a minisz-

tériumnak, legelőször az egyéni kötelességteljesítés hi-

telesítését indítványozó kérvénye benyújtásakor, első-

sorban 

a) a megkülönböztetett termék meghatározásával, 

mely esetében biztosítani fogja a megkülönböztetett 

kötelességek teljesítését, 

b) a megkülönböztetett hulladékáram meghatározá-

sával, mely a megkülönböztetett hulladékáram 

egyéni kezelési rendszerének tárgya lesz, 

c) a megkülönböztetett hulladékáram egyéni kezelési 

rendszerében biztosított tevékenységek adatainak 

feltüntetésével, mégpedig 

1. a biztosítási módjuk leírásával, beleértve a 

műszaki kapacitásokat, melyek bizonyítják az 

alkalmasságot a tevékenység megvalósítására 

legalább megkülönböztetett hulladékáram be-

gyűjtése, szállítása, feldolgozása, hasznosítása 

és ártalmatlanítása, valamint reciklálásra és új-

bóli használatra való előkészítése nagyságrend-

jében, 

2. a gyűjtés vonatkozásában, kivéve az első 

pontban felsorolt tényeket, a begyűjtés, a gyűj-

tőkapacitások és gyűjtési helyszínek adatainak 

felsorolásával, valamint a gyűjtési célok teljesí-

tési módjának és a megkülönbözött hulladék-

áramra a 3. sz. mellékletben megszabott köte-

lező határértékek teljesítésének igazolásával, 

d) a megkülönböztetett hulladékáram egyéni kezelési 

rendszere számára a megkülönböztetett hulladék-

j) oznámiť ministerstvu každú zmenu v systéme in-

dividuálneho nakladania s vyhradeným prúdom od-

padu do 30 dní odo dňa vzniku zmeny a na vyžiada-

nie ministerstva oznámenú zmenu preukázať, 

k) plniť povinnosti, ktoré vyplývajú z rozdelenia 

zodpovednosti určeného koordinačným centrom vo 

vzťahu k presahujúcemu množstvu podľa § 31 ods. 

11 písm. c) a z jeho určenia za osobu zodpovednú za 

zabezpečenie náhradného odvozu podľa § 31 ods. 11 

písm. d), 

l) oznámiť presahujúce množstvá koordinačnému 

centru; na základe zmluvných podmienok podľa pís-

mena c) môže tieto množstvá poskytnúť v prospech 

ostatných klientov koordinačného centra. 

(2) Vytvorenie, prevádzkovanie a udržiavanie funk-

čného systému individuálneho nakladania a zaobchádza-

nia s vyhradeným prúdom odpadu preukazuje výrobca 

vyhradeného výrobku, ktorý plní vyhradené povinnosti 

individuálne, počas celej doby jeho individuálneho plne-

nia vyhradených povinností ministerstvu, prvýkrát však 

pri žiadosti o udelenie autorizácie individuálneho plne-

nia povinností, najmä 

a) špecifikovaním vyhradeného výrobku, pre ktorý 

bude zabezpečovať plnenie vyhradených povinností, 

b) špecifikovaním vyhradeného prúdu odpadu, ktorý 

bude predmetom jeho systému individuálneho nakla-

dania s vyhradeným prúdom odpadu, 

c) uvedením údajov o činnostiach zabezpečovaných 

v rámci systému individuálneho nakladania s vyhra-

deným prúdom odpadu, a to 

1. opisom spôsobu ich zabezpečenia, vrátane 

opisu technických kapacít, ktoré preukazujú 

technickú spôsobilosť na realizáciu činnosti vy-

konávanej minimálne v rozsahu zberu, pre-

pravy, spracovania, zhodnotenia a zneškodne-

nia vyhradeného prúdu odpadu vrátane jeho 

prípravy na opätovné použitie a recyklácie, 

2. vo vzťahu k zberu, okrem skutočností uvede-

ných v prvom bode uvedením spôsobu zberu, 

zberových kapacít a miest zberu, ako aj preuká-

zaním spôsobu plnenia cieľov a záväzných li-

mitov ustanovených pre vyhradené prúdy od-

padu v prílohe č. 3, 

d) predložením zoznamu zmluvných partnerov za-

bezpečujúcich pre jeho systém individuálneho nakla-

dania s vyhradeným prúdom odpadu zber, prepravu, 

prípravu na opätovné použitie, zhodnotenie, recyklá-

ciu, spracovanie a zneškodnenie vyhradeného prúdu 

odpadu, 

e) špecifikáciou nákladov na zabezpečenie naklada-

nia s vyhradeným prúdom odpadu v súlade s udele-

nou autorizáciou; na vyžiadanie ministerstva predlo-

žiť aj špecifikáciu nákladov; ustanovenia osobitného 

predpisu20) týmto nie sú dotknuté, 
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áram gyűjtését, szállítását, újrahasznosításra, hasz-

nosításra, reciklálásra, feldolgozásra és ártalmatlaní-

tásra való előkészítését végző szerződéses partnerek 

listáját, 

e) a kiadott engedéllyel összhangban álló megkülön-

böztetett hulladékáram-kezelési költségek tételes le-

bontását; a minisztérium kérésére be kell nyújtani a 

költségek további lebontását is a megkülönböztetett 

hulladékáram kezelési tevékenységei szerint; a külön 

jogszabály20) rendelkezéseit ez nem érinti, 

f) az adatokat a Szlovák Köztársaság területén belüli 

lefedettségről a megkülönböztetett hulladékáram be-

gyűjtésének biztosítása szempontjából, 

g) elektroberendezések gyártója esetén az összes ga-

rancia nagyságának és fajtájának bemutatásával, 

mégpedig bank vagy külföldi bankfiók által kiállított 

igazolással a bankszámlán a Környezetvédelmi 

Alap60) javára zárolt pénzeszközök nagyságáról, 

vagy biztosítótól a megfelelő biztosítás megkötésé-

ről. 

(3) A kötelességek egyéni teljesítésének tevékenységei-

hez engedélyezést kérő kérvény benyújtásakor a 2. be-

kezdés c)-f) pontjaiban feltüntetett feltételek teljesítését 

igazolni az alábbi módon kell: 

a) a c) pont vonatkozásában a tervezett teljesítési 

mód feltüntetésével, mégpedig főként az előszerző-

dés bemutatásával, 

b) a d) pont vonatkozásában az a) pont szerinti szer-

ződéses partnerek jegyzékének benyújtásával, 

c) az e) pont vonatkozásában a várható költségek 

részletezésével, 

d) az f) pont vonatkozásában a várható területi lefe-

dettség adataival. 

(4) A feltételek teljesítésének 3. bekezdésben megadott 

módon történő igazolását követően a megkülönböztetett 

termék gyártója a minisztérium által kiadott engedély 

hatályba lépésétől számított három hónapon belül köte-

les bizonyítani a feltételek teljesítését a 2. bekezdés c)-f) 

pontja szerinti módszerrel. 

 

f) údajmi o rozsahu územného pokrytia Slovenskej 

republiky na účely zabezpečenia zberu vyhradeného 

prúdu odpadu, 

g) v prípade výrobcu elektrozariadení preukázaním 

výšky a druhu záruky, a to formou potvrdenia banky 

alebo pobočky zahraničnej banky o zodpovedajúcej 

výške finančných prostriedkov na viazanom banko-

vom účte v prospech Environmentálneho fondu60) 

alebo potvrdenia poisťovne o uzatvorení zodpoveda-

júceho poistenia. 

(3) Pri podaní žiadosti o udelenie autorizácie na činnosť 

individuálneho plnenia povinností sa preukázanie pod-

mienok uvedených v odseku 2 písm. c) až f) uskutočňuje 

vo vzťahu k podmienke podľa 

a) písm. c) uvedením zamýšľaného spôsobu plnenia 

týchto podmienok, a to najmä uzavretím zmlúv o bu-

dúcej zmluve, 

b) písm. d) predložením zoznamu zmluvných partne-

rov podľa zmlúv uvedených v písmene a), 

c) písm. e) špecifikáciou predpokladaných nákladov, 

d) písm. f) údajmi o predpokladanom rozsahu územ-

ného pokrytia. 

(4) Po preukázaní splnenia podmienok postupom podľa 

odseku 3 je výrobca vyhradeného výrobku povinný do 

troch mesiacov odo dňa platnosti autorizácie udelenej 

ministerstvom preukázať splnenie podmienok postupom 

podľa odseku 2 písm. c) až f). 

 

30. § 

A megkülönböztetett termék  

gyártójának bejegyzése és törlése  

a Megkülönböztetett Termékek  

Gyártóinak Nyilvántartásában 

(1) A megkülönböztetett termék gyártója termékének a 

Szlovák Köztársaság piacára történő bevezetése előtt kö-

teles a minisztériumnak kézbesíteni kérvényét, egyben 

mellékelni nyilatkozatát, hogy teljesíteni fogja egyénileg 

a megkülönböztetett kötelességeit, vagy mellékelni az 

igazolást a 3. bekezdés szerint. A megkülönböztetett ter-

mék gyártója, mely a 27. § 7. bekezdése szerint teljesíti 

kötelességeit a megkülönböztetett termék vonatkozásá-

ban, köteles a Megkülönböztetett Termékek Gyártóinak 

  § 30 

Zápis a výmaz  

výrobcu vyhradeného výrobku  

do Registra výrobcov  

vyhradeného výrobku 

(1) Výrobca vyhradeného výrobku je povinný doručiť na 

ministerstvo pred uvedením vyhradeného výrobku na trh 

Slovenskej republiky písomnú žiadosť o zápis do Regis-

tra výrobcov vyhradeného výrobku a zároveň priložiť 

vyhlásenie výrobcu, že bude plniť vyhradené povinnosti 

individuálne alebo priložiť potvrdenie podľa odseku 3. 

Výrobca vyhradeného výrobku, ktorý plní povinnosti vo 

vzťahu k vyhradenému výrobku podľa § 27 ods. 7, je 
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Nyilvántartásába (regiszterébe) való felvételéről szóló 

kérvényéhez mellékelni a 4. bekezdés szerinti nyilatko-

zatot. A megkülönböztetett termék azon gyártója, mely 

nincs felvéve a Megkülönböztetett Termékek Gyártói-

nak Nyilvántartásába, nem hozhat forgalomba megkü-

lönbözetett terméket a Szlovák Köztársaság piacán. 

(2) Ha a megkülönböztetett termék gyártója megkülön-

böztetett kötelességeit egyénileg fogja teljesíteni, legké-

sőbb a Megkülönböztetett Termékek Gyártóinak Nyil-

vántartásába történt bejegyzésétől számított 6. hónap vé-

géig köteles megszerezni a jogosultságot a megkülön-

böztetett kötelességei teljesítéséhez szükségek tevé-

kenységek végzésére. Ha ez alatt az idő alatt a megkü-

lönböztetett termékek gyártója nem szerzi meg a jogo-

sultságot, a nyilvántartásba vétele csak akkor érvényes, 

ha ugyanezen időszakban igazolást nyújt be a 3. bekez-

dés értelmében. 

(3) Ha a megkülönböztetett termék gyártója megkülön-

böztetett kötelességeit közös rendszerben fogja teljesí-

teni, az 1. bekezdés szerinti kérvényéhez köteles mellé-

kelni az igazolást a megkülönböztetett kötelességei tel-

jesítésére a gyártói felelősségi szervezettel megkötött 

szerződésről. Ha az elemek és akkumulátorok gyártója 

megkülönböztetett kötelességeit harmadik személy köz-

reműködésével fogja teljesíteni, köteles az 1. bekezdés 

szerinti kérvényhez egyidejűleg mellékelni az igazolást 

a megkülönböztetett kötelességek teljesítéséről harma-

dik személlyel megkötött szerződésről. 

(4) A nyilatkozatnak, melyet a megkülönböztetett ter-

mék gyártója, mely a 27. § 7. bekezdése szerint fogja tel-

jesíteni kötelességeit a megkülönböztetett termékkel 

kapcsolatosan, tartalmaznia kell 

a) az adatot, hogy mely megkülönböztetett termékek 

esetében fogja kötelességeit egyedi módon teljesí-

teni, 

b) tényekkel alátámasztani, hogy képes a 27. § 7. be-

kezdése szerinti feltételek megtartására. 

(5) A minisztérium a megkülönböztetett termék gyártó-

ját bejegyzi a Megkülönböztetett Termékek Gyártóinak 

Nyilvántartásába az 1. bekezdéssel összhangban álló 

kérvény kézbesítésétől számított tíz munkanapon belül, 

és a megkülönböztetett termék gyártójának a bejegyzés 

napjától számított tíz munkanapon belül igazolást ad ki 

a bejegyzés tényéről. 

(6) A megkülönböztetett termék gyártója köteles a mi-

nisztériumnak bejelenteni az 1. bekezdés szerinti kér-

vényben vagy annak mellékletében szereplő nyilvántar-

tásba vett adatok minden változását, mégpedig 30 napon 

belül a változás bekövetkeztétől számítva, a miniszté-

rium felszólítására pedig a bejelentetett változást megfe-

lelő módon adatolni is kell.  

(7) Ha a 6. bekezdés szerinti adatváltozás a megkülön-

böztetett kötelességek egyéni teljesítésére való áttérést, 

povinný k žiadosti o zápis do Registra výrobcov vyhra-

deného výrobku priložiť vyhlásenie podľa odseku 4. Vý-

robca vyhradeného výrobku, ktorý nie je zapísaný v Re-

gistri výrobcov vyhradeného prúdu odpadu, nesmie uvá-

dzať vyhradený výrobok na trh v Slovenskej republike. 

(2) Ak výrobca vyhradeného výrobku bude plniť vyhra-

dené povinnosti individuálne, je povinný najneskôr do 

šiestich mesiacov odo dňa zápisu do Registra výrobcov 

vyhradeného výrobku získať autorizáciu na činnosť in-

dividuálneho plnenia povinností. Ak v tejto lehote vý-

robca vyhradeného výrobku nezískal uvedenú autorizá-

ciu, jeho registrácia platí, ak v tejto lehote predloží po-

tvrdenie podľa odseku 3. 

(3) Ak výrobca vyhradeného výrobku bude plniť vyhra-

dené povinnosti kolektívne, je povinný k žiadosti podľa 

odseku 1 priložiť potvrdenie o uzavretí zmluvy o plnení 

vyhradených povinností s organizáciou zodpovednosti 

výrobcov. Ak výrobca batérií a akumulátorov bude plniť 

vyhradené povinnosti prostredníctvom tretej osoby, je 

povinný súčasne k žiadosti podľa odseku 1 priložiť po-

tvrdenie o uzavretí zmluvy o plnení vyhradených povin-

ností s treťou osobou. 

(4) Vyhlásenie, ktoré prikladá výrobca vyhradeného vý-

robku, ktorý bude plniť povinnosti vo vzťahu k vyhrade-

nému výrobku podľa § 27 ods. 7, musí obsahovať 

a) údaj o tom, pre ktoré vyhradené výrobky bude 

uplatňovať plnenie povinností osobitným spôsobom, 

b) preukázanie schopnosti dodržiavania podmienok 

uvedených v § 27 ods. 7. 

(5) Ministerstvo vykoná zápis výrobcu vyhradeného vý-

robku do Registra výrobcov vyhradeného výrobku do 

desiatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, 

ktorá je v súlade s odsekom 1, a výrobcovi vyhradeného 

výrobku vydá do desiatich pracovných dní odo dňa vy-

konania zápisu potvrdenie o vykonanom zápise. 

(6) Výrobca vyhradeného výrobku je povinný minister-

stvu oznámiť každú zmenu registrovaných údajov, ktoré 

uviedol v žiadosti podľa odseku 1 alebo v jej prílohách, 

do 30 dní odo dňa vzniku zmeny a na vyžiadanie minis-

terstva oznámenú zmenu náležite preukázať. 

(7) Ak sa zmena údajov uvedených v odseku 6 týka pre-

chodu na individuálne plnenie vyhradených povinností, 

kolektívne plnenie vyhradených povinností, plnenie vy-

hradených povinností prostredníctvom tretej osoby 

alebo na plnenie povinností podľa § 27 ods. 7, je výrobca 

vyhradeného výrobku povinný takúto zmenu oznámiť v 

lehote 15 dní odo dňa vzniku zmeny. Ak ide o zmenu, 

ktorou je prechod na kolektívne plnenie povinností alebo 

na plnenie povinností prostredníctvom tretej osoby, je 

výrobca vyhradeného výrobku povinný súčasne s týmto 

oznámením predložiť potvrdenie podľa odseku 3. Ak ide 

o zmenu, ktorou je prechod na plnenie povinností podľa 

§ 27 ods. 7, je výrobca vyhradeného výrobku povinný 
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a megkülönböztetett kötelességek harmadik személy ál-

tali teljesítésére vagy a kötelességteljesítés 27. § 7. bek. 

szerinti teljesítésére való áttérést érinti, a megkülönböz-

tetett termék gyártója köteles az ilyen változást 15 napos 

határidőn belül jelenteni a változás bekövetkeztétől szá-

mítva. Ha a változás a kötelességek közös teljesítésére 

vagy harmadik személy általi teljesítésére való áttérésről 

szól, a megkülönböztetett termék gyártója köteles a be-

jelentéssel együtt a 3. bekezdés szerinti igazolást is be-

nyújtani. Ha a változás a 27. § 7. bekezdése szerinti kö-

telességteljesítésre való áttérést jelent, a megkülönböz-

tetett termék gyártója köteles a bejelentéssel együtt a 4. 

bekezdés szerinti nyilatkozatot is benyújtani. 

(8) A minisztérium a nyilvántartott adatok változásait a 

megkülönböztetett termék gyártójának 6. bekezdés sze-

rinti bejelentése alapján bejegyzi, vagy saját kezdemé-

nyezésre, ha a nyilvántartásba vett adatok nem állnak 

összhangban a valós állapottal. A minisztérium a meg-

különböztetett termékek gyártójának új bizonylatot ad ki 

a nyilvántartásba vételről, ha a nyilvántartásba vételi bi-

zonylatban kiadott adatok megváltozásáról van szó. 

(9) A minisztérium törli a megkülönböztetett termék 

gyártóját a Megkülönböztetett Termékek Gyártóinak 

Nyilvántartásából legkésőbb 30 napon belül azt köve-

tően, ha bekövetkezik az alábbi tényállások valame-

lyike: 

a) a minisztérium megállapítja a megkülönböztetett 

termék nyilvántartásba vett gyártójának megszűné-

sét, 

b) a megkülönböztetett termék nyilvántartásba vett 

gyártója kéri a törlést, 

c) a megkülönböztetett termék gyártója nem teljesíti 

2. bek. szerinti kötelességét, 

d) a megkülönböztetett termék gyártója nem teljesíti 

7. bek. szerinti kötelességét, 

e) a megkülönböztetett termék gyártója már nem tel-

jesíti megkülönböztetett kötelességeit a 27. § 6., 7. 

bekezdésével vagy a 44. § 2. bekezdésének rendelke-

zéseivel összhangban, és 

1. nem nyújtotta be a 3. bek. szerinti igazolást, 

2. nem szerzett jogosultságot a kötelességek 

egyéni teljesítésére, vagy 

3. nem vált vagy nem is volt olyan személy, mely 

a 27. § 7. bek.-ben feltüntetett feltételeknek meg-

felel. 

(10) A Megkülönböztetett Termékek Gyártóinak Nyil-

vántartása szabadon elérhető a minisztérium honlapján, 

kivéve a külön jogszabályok20) által védett adatokat. 

 

súčasne s týmto oznámením predložiť vyhlásenie podľa 

odseku 4. 

(8) Ministerstvo vykoná zmenu registrovaných údajov 

na základe oznámenia výrobcu vyhradeného výrobku 

podľa odseku 6 alebo z vlastného podnetu, ak registro-

vané údaje nie sú v súlade so skutočným stavom. Minis-

terstvo vydá výrobcovi vyhradeného výrobku nové po-

tvrdenie o vykonaní registrácie, ak ide o zmenu registro-

vaných údajov uvedených v potvrdení o vykonaní regis-

trácie. 

(9) Ministerstvo vykoná výmaz výrobcu vyhradeného 

výrobku z Registra výrobcov vyhradeného výrobku v le-

hote najneskôr do 30 dní odo dňa, keď nastala nasledu-

júca skutočnosť: 

a) ministerstvo zistilo zánik registrovaného výrobcu 

vyhradeného výrobku, 

b) registrovaný výrobca vyhradeného výrobku požia-

dal o tento výmaz, 

c) výrobca vyhradeného výrobku nesplnil povinnosť 

podľa odseku 2, 

d) výrobca vyhradeného výrobku nesplnil povinnosť 

podľa odseku 7, 

e) výrobca vyhradeného výrobku prestal plniť vyhra-

dené povinnosti v súlade s ustanoveniami § 27 ods. 

6, 7 alebo § 44 ods. 2 a 

1. nepredložil potvrdenie podľa odseku 3, 

2. nezískal autorizáciu na individuálne plnenie 

povinností alebo 

3. nestal sa alebo nie je osobou spĺňajúcou pod-

mienky uvedené v § 27 ods. 7. 

(10) Register výrobcov vyhradeného výrobku je verejne 

prístupný na webovom sídle ministerstva s výnimkou 

údajov chránených podľa osobitných predpisov.20) 

 

31. § 

Koordinációs központ 

(1) A koordinációs központ külön jogszabály61) szerint 

létrehozott jogi személy a jelen törvényben a megkülön-

böztetett hulladékáramra vonatkozóan meghatározott 

  § 31 

Koordinačné centrum 

(1) Koordinačné centrum je právnická osoba založená 

podľa osobitných predpisov61) na plnenie povinností 
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kötelességek teljesítése céljából, és nem nyereségorien-

tált. 

(2) Minden egyes megkülönböztetett hulladékáramra 

csak egy koordinációs központ hozható létre; ha elektro-

mos hulladékról van szó, tekintet nélkül a 6. sz. mellék-

letben felsorolt kategóriákra, ha használt elemekről és 

akkumulátorokról, tekintet nélkül a 42. § 3. bekezdésé-

ben feltüntetett tagolódásra. A csomagolásból és nem 

csomagolóanyagokból származó hulladékokra egy kö-

zös koordinációs központ is alapítható.  

(3) A megkülönböztetett hulladékáram koordinációs 

központjának alapítói kizárólag gyártói felelősségi szer-

vezetek és megkülönböztetett terméke gyártói lehetnek, 

melyek egyénileg teljesítik megkülönböztetett köteles-

ségeiket ezen megkülönböztetett hulladékáram vonatko-

zásában; amennyiben használt elemekről és akkumulá-

torokról van szó, alapító lehet harmadik személy (44. §) 

is. 

(4) A megkülönböztetett hulladékáram koordinációs 

központját a 3. bekezdés szerinti azon személyek alapít-

ják meg együttesen, amelyek a minisztérium honlapján 

közzétett felhívás megjelenésétől számított egy hónapos 

határidőn belül írásban jelzik a minisztériumnak részvé-

teli szándékukat a koordinációs központ megalapításá-

ban. A minisztérium ezen határidő leteltét követően ha-

ladéktalanul értesítést küld a megkülönböztetett termé-

kek összes gyártójának és az összes gyártói felelősségi 

szervezetnek a bejelentkezett személyek azonosító ada-

tairól és elérhetőségeiről. 

(5) Ha a 4. bekezdés szerinti felhívás közzétételi napjától 

számított négy hónapos határidőn belül nem alakul meg 

a megkülönböztetett hulladékáram koordinációs köz-

pontja, a minisztérium az ezen hulladékáram koordiná-

ciós központjának megalapítására kötelezi az érintett 

gyártói felelősségi szervezeteket és azon megkülönböz-

tetett termékek gyártóit, melyek megkülönböztetett kö-

telességeiket egyénileg teljesítik, mégpedig úgy, hogy 

együttvéve a megkülönböztetett termék gyártóinak leg-

alább a 60%-os piaci lefedettséget elérő hányadát képvi-

seljék. A csomagolásokból és a csomagolóanyag-hulla-

dékokból származó hulladékáram esetében ebbe a piaci 

hányad meghatározásába csak az 52. § 24. bekezdése 

szerinti piaci hányadok számítandók be. 

(6) A koordinációs központ alapítói kötelesek haladék-

talanul tájékoztatni a minisztériumot a központ létreho-

zásáról. 

(7) Ha nem alakul koordinációs központ a 4. és 5. bekez-

dés értelmében, a minisztérium független harmadik sze-

mélyt bíz meg a koordinációs központ feladatainak tel-

jesítésével, annak előzetes hozzájárulását követően. 

(8) A koordinációs központ megalapításáról szóló szer-

ződésnek mindenképpen tartalmaznia kell 

a) a koordinációs központ nevét és székhelyét, 

ustanovených podľa tohto zákona pre vyhradený prúd 

odpadu, nezaložená na dosahovanie zisku. 

(2) Pre každý vyhradený prúd odpadu môže byť zalo-

žené iba jedno koordinačné centrum; ak ide o elektrood-

pad, bez ohľadu na kategórie uvedené v prílohe č. 6, ak 

ide o použité batérie a akumulátory, bez ohľadu na čle-

nenie uvedené v § 42 ods. 3. Pre odpad z obalov a neo-

balových výrobkov môže byť založené iba jedno spo-

ločné koordinačné centrum. 

(3) Zakladateľmi koordinačného centra pre vyhradený 

prúd odpadu môžu byť výlučne organizácie zodpoved-

nosti výrobcov a výrobcovia vyhradených výrobkov, 

ktorí plnia vyhradené povinnosti individuálne pre tento 

vyhradený prúd odpadu; ak ide o použité batérie a aku-

mulátory, môže byť zakladateľom aj tretia osoba (§ 44). 

(4) Koordinačné centrum pre vyhradený prúd odpadu 

spoločne zakladajú všetky osoby podľa odseku 3, ktoré 

v lehote jedného mesiaca odo dňa zverejnenia výzvy mi-

nisterstva na jeho webovom sídle písomne oznámili mi-

nisterstvu svoj záujem podieľať sa na zakladaní koordi-

načného centra. Ministerstvo bezodkladne po uplynutí 

tejto lehoty oznámi všetkým prihláseným výrobcom vy-

hradených výrobkov a organizáciám zodpovednosti vý-

robcov identifikačné a kontaktné údaje prihlásených 

osôb. 

(5) Ak v lehote štyroch mesiacov odo dňa zverejnenia 

výzvy podľa odseku 4 nebude koordinačné centrum pre 

vyhradený prúd odpadu založené, ministerstvo uloží po-

vinnosť založenia koordinačného centra pre tento prúd 

odpadov určeným organizáciám zodpovednosti výrob-

cov a výrobcom vyhradených výrobkov, ktorí plnia vy-

hradené povinnosti individuálne, tak aby spolu zastupo-

vali výrobcov vyhradených výrobkov so súhrnným trho-

vým podielom v minimálnej výške 60 %. Pri koordinač-

nom centre pre prúd odpadov z obalov a z neobalových 

výrobkov sa do určenia tohto trhového podielu započíta-

vajú iba trhové podiely podľa § 52 ods. 24. 

(6) Zakladatelia koordinačného centra sú povinní bezod-

kladne informovať ministerstvo o jeho založení. 

(7) Ak nevznikne koordinačné centrum podľa odsekov 4 

a 5, ministerstvo poverí po predchádzajúcom súhlase pl-

nením funkcie koordinačného centra nezávislú tretiu 

stranu. 

(8) Zmluva o založení koordinačného centra musí obsa-

hovať najmä 

a) názov a sídlo koordinačného centra, 

b) vymedzenie pôsobnosti na plnenie povinností 

podľa odsekov 11 až 15, 

c) orgány, ich právomoc a spôsob ich vzniku, 

d) zoznam osôb zakladajúcich koordinačné centrum 

a spôsob preukázania splnenia podmienky podľa od-

seku 3, 

e) identifikačné údaje prvých členov orgánov koor-

dinačného centra, 
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b) a kötelességteljesítési jogköreit a 11-15. bekezdés 

szerint, 

c) a szervek megnevezését, azok jogköreit és létreho-

zásuk módját, 

d) a koordinációs központot megalapító személyek 

(jogalanyok) jegyzékét és a 3. bekezdés szerinti fel-

tételek teljesítésének bizonyítási módját, 

e) a koordinációs központ szervei első tagjainak azo-

nosító adatait, 

f) a megkülönböztetett termékekhez kötődő megkü-

lönböztetett kötelességeiket egyénileg teljesítő gyár-

tói, a gyártói felelősségi szervezetek és harmadik 

személyek finanszírozási hányadának meghatározási 

rendszerét a koordinációs központ finanszírozásá-

ban, 

g) a többletmennyiségek koordinációs központ többi 

ügyfelének javára történő átadási módját és az azt kö-

vető felelősségmegosztást a többletmennyiség vo-

natkozásában, 

h) a koordinációs központ gazdálkodásának és igaz-

gatásának alapelveit, 

i) a koordinációs központi tagság keletkezésének és 

megszűnésének feltételeit, 

j) a koordinációs központ önkéntes megszüntetésé-

nek módját és formáját. 

(9) A megkülönböztetett hulladékáram koordinációs 

központja és megkülönböztetett kötelességeiket egyéni-

leg teljesítő megkülönböztetett termékek gyártói [29. § 

1. bek. c) pont], a megkülönböztetett termékek gyártóit 

tömörítő gyártói felelősségi szervezetek [28. § 4. bek. f) 

pont] és harmadik személyek [44. § 8. bek. d) pont] kö-

zött megkötött szerződés megszűnik az autorizáció 94. § 

(2)–(5) bek. szerinti jogerős megszüntetésének napján 

vagy megszűnésével. A megkülönböztetett hulladék-

áram koordinációs központjának alapítói vagy tagjai az 

autorizáció 94. § (2)–(5) bek. szerinti jogerős megszün-

tetésének napján vagy megszűnésével elveszítik jogo-

sultságukat a megkülönböztetett hulladékáram koordi-

nációs központja (11)–(15) bekezdések szerinti köteles-

ségeinek teljesítésében való részvételre. 

810) A részleteket a koordinációs központ szervezési 

felépítéséről az alapszabályzat (statútum) tartalmazza, 

melyet a koordinációs központ a honlapján közzétesz. 

(11) A koordinációs központ köteles 

a) telefonos ügyfélvonalat létrehozni és működtetni 

a községek, a hulladéktermelők és hulladéktulajdo-

nosok számára, 

b) a megkülönböztetett termékekhez kötődő megkü-

lönböztetett kötelességeiket egyénileg teljesítő gyár-

tók, harmadik személyek és a gyártói felelősségi 

szervezetek adatai alapján nyilvántartani és kiérté-

kelni a Szlovák Köztársaság területi lefedettségét 

harmadik személyek rendszereivel, a megkülönböz-

tetett hulladékáram egyéni kezelési rendszereivel és 

f) systém určenia podielov výrobcov vyhradených 

výrobkov, ktorí si plnia vyhradené povinnosti indivi-

duálne, organizácií zodpovednosti výrobcov a tretej 

osoby na financovaní činnosti koordinačného centra, 

g) spôsob poskytnutia presahujúceho množstva v 

prospech ostatných klientov koordinačného centra a 

následného rozdelenia zodpovednosti vo vzťahu k 

presahujúcemu množstvu, 

h) zásady hospodárenia a správy majetku koordinač-

ného centra, 

i) spôsob a formu vzniku a zániku členstva v koordi-

načnom centre, 

j) spôsob a formu dobrovoľného zániku koordinač-

ného centra. 

(9) Zmluva uzatvorená medzi koordinačným centrom 

pre vyhradený prúd odpadu a výrobcom vyhradeného 

výrobku, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne 

[§ 29 ods. 1 písm. c)], organizáciou zodpovednosti vý-

robcov združujúcou výrobcov vyhradených výrobkov [§ 

28 ods. 4 písm. f)] alebo treťou osobou [§ 44 ods. 8 písm. 

d)] zaniká dňom právoplatného zrušenia autorizácie 

alebo zánikom autorizácie podľa § 94 ods. 2 až 5. Zakla-

datelia alebo členovia koordinačného centra pre vyhra-

dený prúd odpadu strácajú dňom právoplatného zrušenia 

autorizácie alebo zánikom autorizácie podľa § 94 ods. 2 

až 5 oprávnenie zúčastňovať sa na plnení povinností ko-

ordinačného centra pre vyhradený prúd odpadu podľa 

odsekov 11 až 15. 

(10) Podrobnosti o organizačnej štruktúre koordinač-

ného centra upraví jeho štatút, ktorý koordinačné cen-

trum zverejní na svojom webovom sídle. 

(11) Koordinačné centrum je povinné 

a) vytvoriť a prevádzkovať klientskú linku pre obce, 

pôvodcov odpadu a držiteľov odpadu, 

b) na základe údajov od výrobcov vyhradených vý-

robkov, ktorí plnia vyhradené povinnosti individu-

álne, tretích osôb a organizácií zodpovednosti výrob-

cov evidovať a vyhodnocovať rozsah plošného po-

krytia územia Slovenskej republiky systémami tre-

tích osôb, systémami individuálneho nakladania s 

vyhradeným prúdom odpadu a systémami združe-

ného nakladania s vyhradeným prúdom odpadu s cie-

ľom identifikácie obcí, ktoré nie sú zahrnuté do 

týchto systémov, 

c) rozdeliť zodpovednosť vrátane finančnej zodpo-

vednosti vo vzťahu k ponúknutému presahujúcemu 

množstvu medzi organizácie zodpovednosti výrob-

cov, tretie osoby a výrobcov vyhradených výrobkov, 

ktorí plnia vyhradené povinnosti individuálne, urče-

ním podielu ich zodpovednosti v súlade so zmluvou 

o založení koordinačného centra a za nediskriminač-

ných podmienok a podľa ich trhového podielu, 
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a megkülönböztetett hulladékáram közös rendszere-

ivel azon célból, hogy azonosítani lehessen, mely 

községek nem tartoznak bele ezekbe a rendszerekbe, 

c) megosztani a felelősséget, a pénzügyi felelősséget 

beleértve a felkínált többletmennyiség vonatkozásá-

ban a gyártói felelősségi szervezetek, harmadik sze-

mélyek és a megkülönböztetett termékekhez kötődő 

megkülönböztetett kötelességeiket egyénileg telje-

sítő gyártók között, a felelősségük hányadának meg-

állapítása érdekében, összhangban a koordinációs 

központ létrehozásáról szóló szerződéssel, diszkri-

minációmentes feltételek mellett és piaci részesedé-

sük arányában,  

d) fogadni az információkat az elszállítás biztosításá-

nak hiányáról, beleértve az elkülönítetten gyűjtött 

hulladék jelen törvény szerinti gyűjtési helyről tör-

ténő elszállítása folyamatosságának megszakadásá-

ról, és biztosítani az ilyen állapot jóvátételét pótlóla-

gos elszállításért felelős személy kijelölésével; ha a 

szerződéses kötelesség megsértése miatt nem volt 

biztosítva az elszállítás, az ilyen szállítás költségei 

azt a személyt terhelik, mely a szerződéses köteles-

ségét megsértette; ez a kötelesség nem vonatkozik az 

elöregedett gépkocsikra, 

e) fogadni és feldolgozni az adatokat a gyártói fele-

lősségi szervezetektől, harmadik személyektől és a 

megkülönböztetett termékekkel kapcsolatos, megkü-

lönböztetett kötelességeiket egyénileg teljesítő gyár-

tóktól a piacra vitt megkülönböztetett termékek 

mennyiségéről és a termékeikből származó hulladék 

mennyiségéről, melynek vonatkozásában a begyűj-

tést biztosították, 

f) vezetni és frissíteni a 28. § 4. bek. t) pontja szerint 

bejelentetett az adósok jegyzékét és abból a gyártói 

felelősség szervezetének kérésére tájékoztatást adni 

a megkülönböztetett termék konkrét gyártójának 

pénzügyi megbízhatósága ellenőrzése céljából, 

g) alapanyagokat nyújtani a minisztériumnak Euró-

pai Unióval szembeni bejelentési kötelezettségei tel-

jesítéséhez, mégpedig a gyártói felelősségi szerveze-

tektől, harmadik személyektől és a megkülönbözte-

tett termékekkel kapcsolatos, megkülönböztetett kö-

telességeiket egyénileg teljesítő gyártóktól kapott 

adatok alapján, 

h) együttműködni a minisztériummal és a felügyelet-

tel a Megkülönböztetett Termékek Gyártóinak Nyil-

vántartásába be nem jegyzett megkülönböztetett ter-

mékgyártók és azon megkülönböztetett termékgyár-

tók felderítésében, melyek nem teljesítik a jelen tör-

vény szerinti megkülönböztetett kötelességeiket, 

i) haladéktalanul tájékoztatni a minisztériumot és a 

felügyeletet az egyes gyártói felelősségi szerveztek, 

harmadik személyek tevékenységében tapasztalt 

d) prijímať informácie o nezabezpečení odvozu vrá-

tane prerušenia kontinuity odvozu oddelene zbiera-

ného odpadu z miest ich zberu určených v súlade s 

týmto zákonom a zabezpečiť nápravu takéhoto stavu 

formou určenia osoby zodpovednej za zabezpečenie 

náhradného odvozu; ak nebol odvoz zabezpečený v 

dôsledku porušenia zmluvnej povinnosti, znáša ná-

klady takéhoto odvozu osoba, ktorá zmluvnú povin-

nosť porušila; táto povinnosť sa nevzťahuje na staré 

vozidlá, 

e) prijímať a spracovávať údaje od organizácií zod-

povednosti výrobcov, tretích osôb a od výrobcov vy-

hradených výrobkov, ktorí plnia povinnosti individu-

álne, o množstve vyhradených výrobkov, ktoré 

uviedli na trh, a o množstve odpadu pochádzajúceho 

z ich výrobkov, pre ktorý zabezpečili zber, 

f) viesť a aktualizovať register neplatičov oznáme-

ných podľa § 28 ods. 4 písm. t) a poskytovať z neho 

informácie na požiadanie organizácie zodpovednosti 

výrobcov na účely overenia finančnej spoľahlivosti 

konkrétneho výrobcu vyhradeného výrobku, 

g) poskytovať ministerstvu podklady na účely plne-

nia jeho ohlasovacích povinností vo vzťahu k Európ-

skej únii, a to na základe údajov od organizácií zod-

povednosti výrobcov, tretích osôb a výrobcov vyhra-

dených výrobkov, ktorí plnia vyhradené povinnosti 

individuálne, 

h) spolupracovať s ministerstvom a inšpekciou pri 

zisťovaní výrobcov vyhradených výrobkov nezapí-

saných do Registra výrobcov vyhradeného výrobku 

a výrobcov vyhradených výrobkov, ktorí neplnia vy-

hradené povinnosti ustanovené týmto zákonom, 

i) bezodkladne informovať ministerstvo a inšpekciu 

o zistených nezrovnalostiach v činnosti jednotlivých 

organizácií zodpovednosti výrobcov, tretích osôb a v 

evidencii a vykazovaní údajov u výrobcov vyhrade-

ných výrobkov, ktorí plnia vyhradené povinnosti in-

dividuálne, 

j) zaviazať mlčanlivosťou každú osobu, ktorá je v 

pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom právnom 

vzťahu ku koordinačnému centru, ktorá v rámci tohto 

vzťahu prichádza do kontaktu s údajmi o jeho klien-

toch. 

(12) Koordinačné centrum pre prúd odpadov z obalov a 

z neobalových výrobkov je okrem povinností podľa od-

seku 11 povinné 

a) na žiadosť obce určiť spôsobom podľa písmena c), 

ktorá organizácia zodpovednosti výrobcov zabezpečí 

odvoz oddelene vyzbieranej zložky komunálneho 

odpadu patriacej do vyhradeného prúdu odpadu z 

obce, ktorá nemá uzatvorenú zmluvu so žiadnou or-

ganizáciou zodpovednosti výrobcov, 



56 
 

 
www.torvenytar.sk Pro Civis PT 

fennakadásokról, és a megkülönböztetett kötelessé-

geiket egyénileg teljesítő megkülönböztetett termék-

gyártók adatnyilvántartásában és –kimutatásaiban ta-

pasztalt hiányosságokról, 

j) titoktartásra kötelezni minden személyt, aki mun-

kajogi vagy ehhez hasonló jogviszonyban áll a koor-

dinációs központtal, és aki ezen jogviszonyából ere-

dően kapcsolatba kerül az ügyfelek adataival. 

(12) A csomagolásokból és csomagolóanyag-hulladé-

kokból származó hulladékáram koordinációs központja 

a 11. bekezdésben taglaltakon kívül köteles 

a) a község kérésére a c) pontban megadott módon 

meghatározni, mely gyártói felelősségi szervezet 

fogja biztosítani a háztartási hulladék megkülönböz-

tetett hulladékáramba tartozó, elkülönítetten össze-

gyűjtött összetevőjének kezelését azon községben, 

mely nem kötött szerződést semmilyen gyártói fele-

lősségi szervezettel,  

b) a község kérésére közvetíteni és koordinálni a 

kommunikációt a megkülönböztetett hulladékáram 

összes gyártói felelősségi szervezetével a célból, 

hogy a község szerződést köthessen gyártói felelős-

ségi szervezettel, 

c) sorsolást rendezni, mellyel meghatározható a köz-

ség szerződéses partnere a megkülönböztetett hulla-

dékára gyártói felelősségi szervezetei közül olyan 

község esetében, amellyel önkéntesen a csomagolá-

sokból és csomagolóanyag-hulladékokból származó 

hulladékáram egyetlen gyártói felelősségi szervezete 

sem kötött szerződést a közösségi hulladékkezelési 

rendszerbe való bekapcsolódásról,  

d) független személyt62) biztosítani, ha ez szükséges, 

a viták rendezése érdekében a község és a c) pont 

szerint kisorsolt gyártói felelősségi szervezet szerző-

déskötése során. 

(13) Az elektromos hulladékáram koordinációs köz-

pontja a 11. bekezdésben taglalt kötelességeken kívül 

köteles 

a) a háztartásokból származó történelmi elektromos 

hulladékkal kapcsolatos felelősséget megosztani az 

egyes gyártói felelősségi szervezetek és megkülön-

böztetett termékgyártók között a piaci részesedésük 

arányában, 

b) a 16. § 4. bek. b) és a 41. § n) pontja szerint beje-

lentetett elektromos hulladékmennyiségeket szétosz-

tani az érintetett elektroberendezések gyártói felelős-

ségi szervezetei és az érintett elektroberendezések 

gyártói között, melyek a megkülönböztetett köteles-

ségeiket egyénileg teljesítik, mégpedig a 32. § 28. 

bek. értelmében vett piaci részesedésük szerint; ezek 

a személyek jogosultak a nekik leosztott mennyisé-

geket a 27. § 4. bek. e) pontja szerinti kötelességük 

teljesítésének részeként felhasználni. 

b) na žiadosť obce sprostredkovať a koordinovať ko-

munikáciu so všetkými organizáciami zodpoved-

nosti výrobcov pre vyhradený prúd odpadu s cieľom 

umožniť obci uzatvorenie zmluvy s organizáciou 

zodpovednosti výrobcov, 

c) organizovať zlosovanie, ktorým sa určuje 

zmluvný partner obce spomedzi organizácií zodpo-

vednosti výrobcov pre vyhradený prúd odpadu, v prí-

pade obce, s ktorou žiadna organizácia zodpoved-

nosti výrobcov zmluvu o zapojení sa do systému 

združeného nakladania s odpadmi z obalov a s od-

padmi z neobalových výrobkov dobrovoľne neuzav-

rela, 

d) zabezpečiť, ak je to potrebné, nezávislú osobu62) 

na riešenie sporov pri uzatváraní zmluvy medzi ob-

cou a organizáciou zodpovednosti výrobcov, vyloso-

vanou podľa písmena c). 

(13) Koordinačné centrum pre prúd elektroodpadov je 

okrem povinností podľa odseku 11 povinné 

a) rozdeliť zodpovednosť vo vzťahu k historickému 

elektroodpadu z domácností určením podielov zod-

povednosti jednotlivých organizácií zodpovednosti 

výrobcov a výrobcov vyhradených výrobkov podľa 

ich trhového podielu, 

b) množstvá elektroodpadu ohlásené podľa § 16 ods. 

4 písm. b) a § 41 písm. n) rozdeliť medzi príslušné 

organizácie zodpovednosti výrobcov elektrozaria-

dení a príslušných výrobcov elektrozariadení, ktorí 

plnia vyhradené povinnosti individuálne, na základe 

trhového podielu podľa § 32 ods. 28; tieto osoby sú 

oprávnené im pridelené množstvá použiť na preuká-

zanie plnenia povinnosti uvedenej v § 27 ods. 4 písm. 

e). 

(14) Koordinačné centrum pre prúd použitých batérií a 

akumulátorov je okrem povinností podľa odseku 11 po-

vinné 

a) zverejniť do 25 dní po uplynutí kalendárneho 

štvrťroka množstvo použitých batérií a akumuláto-

rov, ktoré sa v danom kalendárnom štvrťroku vyzbie-

rali a zrecyklovali, v členení podľa § 42 ods. 3, 

b) množstvá použitých batérií a akumulátorov ohlá-

sené podľa § 16 ods. 4 písm. b) rozdeliť medzi prí-

slušné organizácie zodpovednosti výrobcov batérií a 

akumulátorov, príslušné tretie osoby a príslušných 

výrobcov batérií a akumulátorov, ktorí plnia vyhra-

dené povinnosti individuálne, na základe trhového 

podielu podľa § 42 ods. 20; tieto osoby sú oprávnené 

im pridelené množstvá použiť na preukázanie plne-

nia povinnosti uvedenej v § 27 ods. 4 písm. e). 

(15) Koordinačné centrum pre prúd odpadových pneu-

matík je okrem povinností podľa odseku 11 povinné 

ohlásiť množstvá vyzbieraných odpadových pneumatík 

ministerstvu za obdobie kalendárneho roka do 30. apríla 

nasledujúceho roka. 



57 
 

 
www.torvenytar.sk Pro Civis PT 

(14) A használt elemek és akkumulátorok hulladék-

áramának koordinációs központja a 11. bekezdés sze-

rinti kötelességeken kívül köteles 

a) a naptári negyedév elteltétől számított 25 napon 

belül közzétenni az adott naptári negyedévben össze-

gyűjtött és újrahasznosított elemek és akkumulátorok 

mennyiségét a 42. § 3. bekezdése szerinti lebontás-

ban, 

b) a 16. § 4. bek. b) pontja szerint bejelentett hasz-

náltelem- és használtakkumulátor-mennyiségeket 

szétosztani az elem- és akkumulátorgyártók érintetett 

gyártói felelősségi szervezetei, az érintett harmadik 

személyek és azon érintett elem- és akkumulátor-

gyártók között, melyek egyénileg teljesítik megkü-

lönböztetett kötelességeiket, mégpedig piaci részese-

désük arányában a 42. § 20. bek. szerint; ezek a sze-

mélyek jogosultak a nekik leosztott mennyiségeket a 

27. § 4. bek. e) pontja szerinti kötelességük teljesíté-

sének részeként felhasználni. 

(15) A hulladék gumiabroncsok hulladékáramának ko-

ordinációs központja a (11) bekezdésbe foglalt köteles-

ségek teljesítésén kívül köteles jelenteni a minisztérium-

nak az összegyűjtött hulladék gumiabroncsok mennyisé-

geit a naptári évre vonatkozóan a következő év április 

30-áig. 

(16) Ha a megkülönböztetett hulladékáram koordinációs 

központja megszűnik, a minisztérium felhívást tesz 

közzé a 4. bekezdés szerint, és a koordinációs központ 

létrehozatali folyamatában a 4-7. bekezdésben leírt eljá-

rás szerint jár el. 

 

(16) Ak dôjde k zániku koordinačného centra pre vyhra-

dený prúd odpadu, ministerstvo zverejní výzvu podľa 

odseku 4 a na ďalší postup zriaďovania koordinačného 

centra sa uplatní postup podľa odsekov 4 až 7. 

 

Második szakasz 

Elektroberendezések és elektromos hulladék 

 

32. § 

Alapvető rendelkezések 

(1) Amennyiben a jelen rész másként nem rendelkezik, 

a jelen törvény általános rendelkezései vonatkoznak az 

elektromos hulladék feldolgozására, az elektromos hul-

ladék kezelésére és az elektromos hulladék feldolgozá-

sából származó hulladék kezelésére. A jelen szakasz ren-

delkezései nem érintik a külön jogszabályokban szabá-

lyozott biztonsági és egészségvédelmi követelménye-

ket63) a vegyi anyagokra64) és ökodizájnra56) (’környezet-

tudatos tervezés’) vonatkozó követelményeket. 

(2) A jelen rendelkezések vonatkoznak 

a) 2018. augusztus 14-éig a 6. sz. melléklet I. rész-

ében feltüntetett elektromos és elektronikus berende-

zésekre (a továbbiakban csak „elektroberendezé-

sek”), 

b) 2018. augusztus 15-étől a 6. sz. melléklet II. rész-

ében feltüntetett elektroberendezésekre. 

(3) A jelen szakasz rendelkezései nem vonatkoznak azon 

elektroberendezések kezelésére, 

  Druhý oddiel 

Elektrozariadenia a elektroodpad 

 

§ 32 

Základné ustanovenia 

(1) Ak v tomto oddiele nie je ustanovené inak, vzťahujú 

sa všeobecné ustanovenia tohto zákona na spracovanie 

elektroodpadu, na nakladanie s elektroodpadom a na na-

kladanie s odpadmi zo spracovania elektroodpadu. Usta-

noveniami tohto oddielu nie sú dotknuté osobitné pred-

pisy upravujúce požiadavky na bezpečnosť a ochranu 

zdravia,63) chemické látky64) a ekodizajn.56) 

(2) Ustanovenia tohto oddielu sa vzťahujú 

a) do 14. augusta 2018 na elektrické a elektronické 

zariadenia (ďalej len „elektrozariadenie“) uvedené v 

prílohe č. 6 časti I, 

b) od 15. augusta 2018 na všetky elektrozariadenia 

uvedené v prílohe č. 6 časti II. 

(3) Ustanovenia tohto oddielu sa nevzťahujú na naklada-

nie s elektrozariadeniami, 
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a) amelyek a Szlovák Köztársaság biztonságát érintő 

fontos érdekek védelméhez szükségesek, beleértve a 

fegyvereket, lőszereket és különleges katonai célokat 

szolgáló hadianyagokat, 

b) melyek egyedileg tervezettek és alkatrészeként 

vannak felszerelve más típusú berendezésben, mely 

nem tartozik a jelen szakasz joghatálya alá, vagy kö-

rébe, és amely csak akkor teljesíti rendeltetését, ha az 

ilyen berendezés része, 

c) amelyek izzók. 

(4) 2018. augusztus 15-étől a jelen szakasz rendelkezései 

nem vonatkoznak a 3. bekezdésben felsorolt elektro-

berendezések mellett az alábbi elektroberendezések ke-

zelésére sem: 

a) a világűrbe való felbocsátásra tervezett elektro-

berendezések, 

b) a nagyméretű stabil ipari berendezések, 

c) a nagyméretű szilárdkötésű szerelvények azon be-

rendezések kivételével, amelyek nem egyedileg ter-

vezettek és az említett szerelvények alkatrészeként 

vannak felszerelve, 

d) személyszállító vagy teherszállító közlekedési 

eszközök, kivéve a kétkerekű elektromos gépkocsi-

kat, melyek nem estek át típusengedélyezésen, 

e) kizárólag hivatásos felhasználásra szánt nem köz-

úti közlekedési eszközök, 

f) kizárólag kutatási és fejlesztési célra tervezetett 

elektroberendezések, csak üzemek közti hozzáférés-

sel, 

g) gyógyászati segédeszközök és egészségügyi diag-

nosztikai in vitro segédeszközök, amennyiben vár-

ható, hogy ezek az eszközök fertőzötté válnak élet-

ciklusuk lejárta előtt, valamint beültethető 

gyógyászati segédeszközök. 

(5) Az elektroberendezések olyan berendezések, melyek 

tevékenységükhöz villamos áramot vagy elektromágne-

ses teret igényelnek, valamint berendezések olyan áram 

vagy mágnesmező előállítására, átvitelére és mérésére, 

melyek 1 000 V értékig terjedő feszültségre vannak ter-

vezve váltóáram és 1 500 V feszültségre egyenáram ese-

tén. 

(6) Elektromos hulladék az elektroberendezés, mely hul-

ladék, minden alkatrészét, szerkezeti elemét és felhasz-

nált anyagait beleértve, mely az elektroberendezés része 

abban az időpontban, amikor a tulajdonosa megválik 

tőle. 

(7) Háztartási elektromos hulladék az az elektromos hul-

ladék, amely háztartásból és kereskedelmi, ipari, intéz-

ményi és más forrásból származik, mely jellegénél és 

mennyiségénél fogva hasonló a háztartásból származó-

hoz; az olyan elektromos berendezésből származó hulla-

dék, melyet valószínűsíthetően háztartások vagy más 

felhasználók fognak felhasználni, mindig háztartási 

elektromos hulladéknak tekintendők. 

a) ktoré sú potrebné na ochranu dôležitých záujmov 

týkajúcich sa bezpečnosti Slovenskej republiky, vrá-

tane zbraní, munície a vojenského materiálu urče-

ného na osobitné vojenské účely, 

b) osobitne navrhnutými a nainštalovanými ako sú-

časť iného typu zariadenia, ktoré je vyňaté z rozsahu 

pôsobnosti tohto oddielu alebo doň nepatrí, ktoré 

môžu plniť svoju funkciu, len ak sú súčasťou také-

hoto zariadenia, 

c) ktorými sú žiarovky. 

(4) Od 15. augusta 2018 sa ustanovenia tohto oddielu ne-

vzťahujú, popri elektrozariadeniach uvedených v odseku 

3, ani na nakladanie s nasledujúcimi elektrozariadeniami 

a) elektrozariadenia navrhnuté na vypustenie do ves-

míru, 

b) veľké stacionárne priemyselné zariadenia, 

c) veľké pevné inštalácie s výnimkou zariadení, ktoré 

nie sú osobitne navrhnuté a namontované ako súčasť 

uvedených inštalácií, 

d) osobné alebo nákladné dopravné prostriedky s vý-

nimkou elektrických dvojkolesových vozidiel, ktoré 

nie sú typovo schválené, 

e) necestné pojazdné stroje sprístupnené výlučne na 

profesionálne používanie, 

f) elektrozariadenia osobitne navrhnuté výlučne na 

účely výskumu a vývoja, sprístupnené len medzi 

podnikmi, 

g) zdravotnícke pomôcky a diagnostické zdravot-

nícke pomôcky in vitro, ak sa očakáva, že tieto po-

môcky budú infekčné pred koncom životného cyklu, 

a aktívne implantovateľné zdravotnícke pomôcky. 

(5) Elektrozariadenia sú zariadenia, ktoré na svoju čin-

nosť potrebujú elektrický prúd alebo elektromagnetické 

pole a zariadenia na výrobu, prenos a meranie takého 

prúdu a poľa, ktoré sú navrhnuté na použitie pri hodnote 

napätia do 1 000 V pre striedavý prúd a do 1 500 V pre 

jednosmerný prúd. 

(6) Elektroodpad sú elektrozariadenia, ktoré sú odpadom 

vrátane všetkých súčiastok, konštrukčných častí a spo-

trebných materiálov, ktoré sú súčasťou elektrozariadenia 

v čase, keď sa ho držiteľ zbavuje. 

(7) Elektroodpad z domácností je elektroodpad, ktorý 

pochádza z domácností a z obchodných, priemyselných, 

inštitucionálnych a iných zdrojov, ktorý je svojím cha-

rakterom a množstvom podobný tomu, ktorý pochádza z 

domácností; odpad z elektrozariadení, ktoré pravdepo-

dobne budú používať domácnosti a iní používatelia ako 

domácnosti, sa vždy považuje za elektroodpad z domác-

ností. 

(8) Elektroodpad iný ako z domácností je každý elektro-

odpad, ktorý nie je uvedený v odseku 7. 

(9) Historický elektroodpad je elektroodpad, ktorý po-

chádza z elektrozariadenia uvedeného na trh do 13. au-

gusta 2005. 
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(8) Más, tehát nem háztartási elektromos hulladék min-

den elektromos hulladék, mely nincs feltüntetve a 7. be-

kezdésben. 

(9) Történelmi elektromos hulladék az az elektromos 

hulladék, amely 2005. augusztus 31-e előtt piacra bocsá-

tott elektroberendezésből származik. 

(10) A nagyméretű stabil ipari szerszámok nagy gépi 

szerelvények, berendezések és alkatrészek, melyek 

együttesen működnek specifikus rendeltetéssel, megha-

tározott helyükön állandó jelleggel kerültek felszerelésre 

és leszerelésre a szakszerű működésüket biztosító sze-

mélyek által, szakszerű működésüket biztosító szemé-

lyek használják és tartják karban azokat ipari termelési 

folyamat keretében vagy kutató-fejlesztő intézményben. 

(11) A nagyméretű szilárd szerelvény műszerek, esetleg 

más berendezések bonyolult kombinációja, melyet 

a) szaktevékenységet biztosító személyek állítottak 

össze, szereltek fel vagy szereltek le, 

b) folyamatos használatra szántak épület vagy szer-

kezet részeként, előre meghatározott és kijelölt he-

lyen, valamint 

c) csak hasonló, egyedi tervezésű berendezéssel lehet 

helyettesíteni. 

(12) A nem közúti közlekedő eszközök fedélzeti ener-

giaforrással rendelkező gépi berendezések, melyek üze-

meltetése munka közben mozgást vagy folyamatos, 

vagy majdnem folyamatos mozgást követel meg a szi-

lárdan elhelyezett munkapontok sora között. 

(13) Az eltávolítás kézi, mechanikus, vegyi vagy kohá-

szati eljárás, melynek eredményeként a veszélyes anya-

gokat, keverékeket és alkatrészeket a feldolgozási folya-

matban ellenőrizni lehet azonosítható áramként vagy 

áramrészként. Az anyag, a keverék vagy alkatrész azo-

nosítható, ha lehetséges a megfigyelése annak ellenőr-

zése céljából, hogy feldolgozása biztonságos a környe-

zeti hatások szempontjából. 

(14) Elektroberendezés piaci elérhetővé tétele az elekt-

roberendezés forgalmazása, értékesítése vagy felhaszná-

lása a Szlovák Köztársaság piacán vállalkozás kereté-

ben, akár térítés fejében, akár ingyenesen. 

(15) Elektroberendezés piaci bevezetése az elektro-

berendezés legelső elérhetővé tétele a Szlovák Köztársa-

ság piacán vállalkozás keretében.  

(16) Elektroberendezés gyártója minden természetes 

személy-vállalkozó vagy jogi személy, mely tekintet 

nélkül a felhasznált értékesítési formára, a csomagküldő 

kereskedelmet és az internetes kereskedelmet beleértve, 

a) székhellyel vagy vállalkozási hellyel rendelkezik 

a Szlovák Köztársaság területén és elektroberende-

zést gyárt saját neve vagy saját védjegye alatt, esetleg 

elektroberendezést terveztet vagy gyártat és azt a sa-

ját neve vagy védjegye alatt vezeti be a piacra, 

(10) Veľké stacionárne priemyselné náradia sú veľké 

zostavy strojov, zariadení a súčiastok, ktoré spoločne 

fungujú na špecifické použitie, natrvalo ich na určenom 

mieste nainštalovali a z neho odinštalovali osoby zabez-

pečujúce profesionálnu činnosť a používajú a udržiavajú 

ich osoby zabezpečujúce profesionálnu činnosť v rámci 

priemyselnej výrobnej prevádzky alebo výskumnej a vý-

vojovej inštitúcie. 

(11) Veľká pevná inštalácia je rozsiahla kombinácia nie-

koľkých typov prístrojov a prípadne iných zariadení, 

ktoré 

a) zostavili, nainštalovali a odinštalovali osoby za-

bezpečujúce profesionálnu činnosť, 

b) sú určené na stále používanie ako súčasť budovy 

alebo konštrukcie na vopred určenom a vyhradenom 

mieste a 

c) je možné nahradiť len rovnakým osobitne navrh-

nutým zariadením. 

(12) Necestné pojazdné stroje sú strojové zariadenia s 

palubným zdrojom energie, ktorých prevádzka si pri 

práci vyžaduje pohybovanie alebo nepretržitý či takmer 

nepretržitý pohyb medzi sledom pevných pracovných 

umiestnení. 

(13) Odstránenie je manuálne, mechanické, chemické 

alebo metalurgické zaobchádzanie, výsledkom ktorého 

je, že nebezpečné látky, zmesi a súčiastky je možné v 

rámci procesu spracovania kontrolovať ako identifiko-

vateľný prúd alebo identifikovateľnú súčasť prúdu. 

Látka, zmes alebo súčiastka je identifikovateľná, ak je 

možné jej monitorovanie s cieľom overiť, či je spraco-

vanie bezpečné z hľadiska vplyvu na životné prostredie. 

(14) Sprístupnenie elektrozariadenia na trhu je dodanie 

elektrozariadenia na distribúciu, spotrebu alebo používa-

nie na trhu Slovenskej republiky v rámci podnikania, či 

už za poplatok alebo bezplatne. 

(15) Uvedenie elektrozariadenia na trh je prvé sprístup-

nenie elektrozariadenia na trhu v Slovenskej republike v 

rámci podnikateľskej činnosti. 

(16) Výrobca elektrozariadení je každá fyzická osoba – 

podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá bez ohľadu na 

používané techniky predaja vrátane zásielkového ob-

chodu a internetového predaja 

a) má sídlo alebo miesto podnikania na území Slo-

venskej republiky a vyrába elektrozariadenia pod 

svojím menom alebo ochrannou známkou, prípadne 

si dá elektrozariadenia navrhnúť alebo vyrobiť, a 

uvádza ich na trh pod svojím menom alebo ochran-

nou známkou, 

b) má sídlo alebo miesto podnikania na území Slo-

venskej republiky a na území Slovenskej republiky 

opätovne predáva pod svojím menom alebo ochran-

nou známkou elektrozariadenie vyrobené inými do-
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b) székhellyel vagy vállalkozási hellyel rendelkezik 

a Szlovák Köztársaság területén és a Szlovák Köz-

társaság területén ismételten értékesít a saját neve 

vagy védjegye alatt más beszállítók által gyártott 

elektroberendezéseket; az értékesítő, mely viszontel-

adó nem tekinthető gyártónak, ha az elektroberende-

zésen rajta van az a) pont szerinti gyártó jelzése, 

c) székhellyel vagy vállalkozási hellyel rendelkezik 

a Szlovák Köztársaság területén és vállalkozási tevé-

kenység keretében a Szlovák Köztársaság piacára 

más tagállam vagy más, mint tagállam elektroberen-

dezését vezeti be, 

d) elektroberendezést értékesít a Szlovák Köztársa-

ság területén távközlési eszközök közvetítésével 

közvetlenül a háztartásoknak vagy más felhasználók-

nak, és a székhelye vagy vállalkozási helye más tag-

államban vagy más államban van (a továbbiakban 

csak „ külföldi elektroberendezés-gyártó”),  

e) székhellyel vagy vállalkozási hellyel rendelkezik 

a Szlovák Köztársaság területén és vállalkozási tevé-

kenysége keretében távértékesítési szerződés meg-

kötése alapján elektroberendezést értékesít közvetle-

nül a felhasználónak más tagállamban (a továbbiak-

ban csak „távértékesítő elektroberendezés-gyártó”). 

(17) Megkülönböztetett termék alatt az elektroberende-

zések esetében a jelen törvény céljaira a 6. sz. melléklet-

ben taglalt elektroberendezési kategóriákat értjük. 

(18) Az a személy, aki kizárólag vagy szerződés kereté-

ben finanszírozást nyújt a 19. bekezdés szerinti finanszí-

rozási szerződés alapján nem tekintendő elektroberende-

zések gyártójának, amennyiben egyidejűleg nem tevé-

kenykedik 16. bekezdés szerinti gyártóként is. 

(19) Finanszírozási szerződés minden hitel-, bérleti, bér-

beadási, részletfizetési szerződés vagy más szerződés, 

mely valamilyenfajta berendezést érint tekintet nélkül 

arra, hogy az ilyen szerződés, megállapodás, utólagos 

szerződés vagy utólagos megállapodás feltételei ki-

mondják-e, hogy a berendezés vonatkozásában tulajdon-

jog-átruházás jön vagy jöhet létre. 

(20) Az elektroberendezés forgalmazója az értékesítési 

láncban minden természetes személy-vállalkozó vagy 

jogi személy, mely elektroberendezést tesz elérhetővé a 

piacon vállalkozói tevékenysége keretében; a forgal-

mazó egyidejűleg lehet az elektroberendezés gyártója is. 

(21) Az elektromos hulladék feldolgozása az a tevékeny-

ség, mely az elektromos hulladék feldolgozónak történő 

átadását követi a veszélyes anyagok eltávolítása, a szét-

szerelése, felaprítása, hasznosítása, környezetbarát ártal-

matlanítása céljából, és további tevékenységek, melyek 

a más módon újra nem hasznosítható hulladékrészek 

hasznosítását és környezetbarát ártalmatlanítását ered-

ményezik.  

(22) Nagyon kis méretű elektromos hulladék a legfeljebb 

25 cm külső átmérőjű elektromos hulladék. 

dávateľmi; predajca, ktorý ďalej predáva, sa nepova-

žuje za výrobcu, ak sa na elektrozariadení nachádza 

značka výrobcu podľa písmena a), 

c) má sídlo alebo miesto podnikania na území Slo-

venskej republiky a uvádza v rámci podnikateľskej 

činnosti na trh Slovenskej republiky elektrozariade-

nia z iného členského štátu alebo z iného ako člen-

ského štátu, 

d) predáva na území Slovenskej republiky elektroza-

riadenia prostriedkami diaľkovej komunikácie 

priamo domácnostiam alebo aj iným používateľom a 

má sídlo alebo miesto podnikania v inom členskom 

štáte alebo v inom ako v členskom štáte (ďalej len 

„zahraničný výrobca elektrozariadení“), 

e) má sídlo alebo miesto podnikania na území Slo-

venskej republiky a v rámci svojej podnikateľskej 

činnosti na základe zmluvy uzatváranej na diaľku 

predáva elektrozariadenie priamo používateľovi v 

inom členskom štáte (ďalej len „diaľkový výrobca 

elektrozariadení“). 

(17) Vyhradeným výrobkom, ak ide o elektrozariadenia, 

sa na účely tohto zákona rozumie kategória elektrozaria-

dení podľa prílohy č. 6. 

(18) Osoba, ktorá poskytuje financovanie výlučne na zá-

klade alebo v rámci zmluvy o financovaní podľa odseku 

19, sa nepovažuje za výrobcu elektrozariadení, ak sú-

časne nekoná ako výrobca elektrozariadení podľa od-

seku 16. 

(19) Zmluva o financovaní je každá zmluva o pôžičke, 

nájme, prenájme, predaji na splátky alebo iná dohoda tý-

kajúca sa akéhokoľvek zariadenia bez ohľadu na to, či 

podmienky takej zmluvy, dohody, dodatočnej zmluvy 

alebo dodatočnej dohody ustanovujú, že sa uskutoční 

alebo sa môže uskutočniť prevod vlastníctva takéhoto 

zariadenia. 

(20) Distribútor elektrozariadenia je každá fyzická osoba 

– podnikateľ alebo právnická osoba v dodávateľskom re-

ťazci, ktorá sprístupňuje elektrozariadenie v rámci svojej 

podnikateľskej činnosti na trhu; distribútor môže byť sú-

časne výrobcom elektrozariadení. 

(21) Spracovanie elektroodpadu je činnosť nasledujúca 

po tom, čo bol elektroodpad odovzdaný spracovateľovi 

elektroodpadu na odstránenie nebezpečných látok, de-

montáž, šrotovanie, zhodnotenie, environmentálne 

vhodné zneškodnenie a ďalšie činnosti vedúce k zhod-

noteniu a environmentálne vhodnému zneškodneniu 

častí elektroodpadu, ktoré nie je možné inak opätovne 

materiálovo zhodnotiť. 

(22) Veľmi malý elektroodpad je elektroodpad s vonkaj-

ším rozmerom najviac 25 cm. 

(23) Spätný zber elektroodpadu je odobratie elektrood-

padu z domácností od jeho držiteľa priamo distribúto-

rom elektrozariadenia 
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(23) Az elektromos hulladék visszagyűjtése az elektro-

mos hulladék háztartási hulladékbirtokostól történő köz-

vetlen átvétele az elektroberendezés forgalmazója által 

a) új elektroberendezés vásárlásakor cserealapon, da-

rab darabért, külön illeték vagy más szolgáltatás 

igénylése nélkül, ha a leadott elektromos hulladék 

azonos kategóriájú és azonos rendeltetésű elektro-

berendezés, mint a vásárolt elektroberendezés, 

b) nagyon kis méretű elektromos hulladék és fény-

forrásokból származó elektromos hulladék esetében 

térítésmentesen és új elektroberendezés vásárlásának 

kötelezettsége nélkül, kiskereskedelmi egységekben 

vagy azok közvetlen közelében, ha az elektroberen-

dezések értékesítésére fenntartott bolti alapterületük 

legalább 400 m2.  

(24) Elkülönített hulladékgyűjtés az elektromos hulla-

dék 6. sz. melléklet szerinti felosztásban történő gyűj-

tése. 

(25) Az elektromos hulladék gyűjtőhelye az elektro-

berendezés gyártójával vagy az elektroberendezések 

gyártóit képviselő gyártói felelősségi szervezettel meg-

kötött szerződésben meghatározott hely, a végfelhasz-

náló közelében, ahol a végfelhasználó ingyen leadhatja 

a nagyon kis méretű elektromos hulladékot vagy fény-

forrásokból származó elektromos hulladékot az e célra 

kihelyezett gyűjtőedényekbe; nem gyűjtőhely az a hely, 

ahol az elektromos hulladék visszagyűjtése folyik. 

(26) A világítótestek és fotovoltaikus panelek nem te-

kinthetők a nagyméretű szilárd szerelvények részének. 

(27) Az elektromos hulladék feldolgozója vállalkozó, 

mely engedélyt kapott az elektromos hulladék feldolgo-

zására. 

(28) Az elektroberendezés gyártójának piaci részesedése 

az elektroberendezés gyártója által az adott naptári év-

ben piacra juttatott mennyiség százalékos aránya az 

adott naptári évben piacra vitt elektroberendezések össz-

mennyiségéből.  

(29) Az elektroberendezés gyártójának gyűjtési hányada 

az adott naptári évben az előző naptári évi begyűjtött 

elektromos hulladék összmennyiségének és az elektro-

berendezés-gyártó előző naptári évi piaci részesedésé-

nek a szorzata. 

(30) A gyógyászati segédeszköz külön jogszabályban65) 

van meghatározva. 

(31) Az in vitro diagnosztikai gyógyászati segédeszköz 

külön jogszabályban66) van meghatározva. 

(32) Az aktív beültethető gyógyászati segédeszköz kü-

lön jogszabályban67) van meghatározva. 

 

a) pri predaji nového elektrozariadenia na výmen-

nom základe kus za kus, bez požadovania poplatku 

alebo inej služby, ak odovzdávaný elektroodpad po-

chádza z elektrozariadenia rovnakej kategórie a je 

rovnakého funkčného určenia ako predávané elektro-

zariadenie, 

b) v prípade veľmi malého elektroodpadu a elektro-

odpadu zo svetelných zdrojov bezplatne a bez povin-

nosti zakúpiť si elektrozariadenie, vykonávané v ma-

loobchodnej predajni, ktorej predajná plocha vyhra-

dená elektrozariadeniam je aspoň 400 m2, alebo v jej 

bezprostrednej blízkosti. 

(24) Oddelený zber je zber elektroodpadu v členení 

podľa prílohy č. 6. 

(25) Zberné miesto elektroodpadu je miesto určené na 

základe zmluvy s výrobcom elektrozariadení alebo orga-

nizáciou zodpovednosti výrobcov zastupujúcou výrob-

cov elektrozariadení, zriadené na dostupnom mieste, v 

blízkosti konečného používateľa, kde môže konečný po-

užívateľ bezplatne odovzdať veľmi malý elektroodpad 

alebo elektroodpad zo svetelných zdrojov do nádoby ur-

čenej na tento účel; zberné miesto nie je miesto, kde sa 

vykonáva spätný zber elektroodpadu. 

(26) Osvetľovacie telesá a fotovoltaické panely sa nepo-

važujú za súčasť veľkých pevných inštalácií. 

(27) Spracovateľ elektroodpadu je podnikateľ, ktorému 

bola udelená autorizácia na spracovanie elektroodpadu. 

(28) Trhový podiel výrobcu elektrozariadenia je percen-

tuálny podiel množstva elektrozariadení uvedených vý-

robcom elektrozariadení na trh v danom kalendárnom 

roku k celkovému množstvu elektrozariadení uvedených 

na trh v danom kalendárnom roku. 

(29) Zberový podiel výrobcu elektrozariadení pre prí-

slušný kalendárny rok je súčin celkového množstva vy-

zbieraného elektroodpadu v predchádzajúcom kalendár-

nom roku a trhového podielu výrobcu elektrozariadení 

za predchádzajúci kalendárny rok. 

(30) Zdravotnícka pomôcka je uvedená v osobitnom 

predpise.65) 

(31) Diagnostická zdravotnícka pomôcka in vitro je uve-

dená v osobitnom predpise.66) 

(32) Aktívna implantovateľná zdravotnícka pomôcka je 

uvedená v osobitnom predpise.67) 

 

33. § 

Tilalmak 

Tilos 

a) ártalmatlanítani az elektromos hulladék vissza-

gyűjtési rendszerében vagy az elektromos hulladék 

  § 33 

Zákazy 

Zakazuje sa 
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elkülönített gyűjtési rendszerében leadott elektromos 

hulladékot feldolgozása előtt, 

b) keverni a háztartási elektromos hulladékot a ház-

tartási hulladék egyéb összetevőivel, 

c) szétszedni vagy más módon beavatkozni az elekt-

romos hulladékba az újbóli felhasználásra történő 

előkészítésre jogosult személynek vagy az elektro-

mos hulladék feldolgozójának való átadás előtt; ez a 

tilalom nem vonatkozik az elektromos hulladék új-

bóli felhasználására jogosult személyre vagy az 

elektromos hulladék feldolgozójára. 

 

a) zneškodňovať elektroodpad odovzdaný do sys-

tému spätného zberu elektroodpadu alebo oddele-

ného zberu elektroodpadu pred jeho spracovaním, 

b) zmiešavať elektroodpad z domácností s inými 

zložkami komunálneho odpadu, 

c) rozoberať či inak zasahovať do elektroodpadu 

pred jeho odovzdaním osobe oprávnenej na prípravu 

na opätovné použitie elektroodpadu alebo spracova-

teľovi elektroodpadu; uvedený zákaz sa nevzťahuje 

na osobu oprávnenú na opätovné použitie elektrood-

padu a spracovateľa elektroodpadu. 

 

34. § 

Az elektroberendezések gyártóinak kötelességei 

(1) Az elektroberendezés gyártója a 27. § 4. bekezdésé-

ben felsorolt kötelességekkel összhangban köteles 

a) biztosítani, hogy az elektroberendezés a külön jog-

szabályokkal68) összhangban kerüljön megtervezésre 

és legyártásra úgy, hogy könnyű legyen a szétszere-

lése és hasznosítása, főként az elektromos hulladék 

újbóli felhasználása és reciklálása, nem alkalmazhat 

különleges szerkezeti elemeket vagy gyártási eljárá-

sokat, amelyek gátolnák az elektromos hulladék új-

bóli felhasználását, ha ilyen különleges szerkezeti 

elemek vagy gyártási eljárások nem nyújtanak fontos 

előnyöket a környezetvédelem vagy a biztonsági és 

egészségvédelmi követelmények szempontjából, 

b) az elektroberendezés piaci bevezetésekor védjegy-

gyel vagy olyan jelöléssel ellátni azt, amit a gyártó 

önmaga azonosítására használ, valamint időkóddal 

ellátni olyan értelemben, hogy 2005. augusztus 13-a 

után került piaci forgalomba; az elektroberendezés 

időkód-jelölése teljesíthető c) pont szerinti grafikai 

jelzéssel is, 

c) piaci bevezetésekor az elektroberendezést grafikai 

jelzéssel ellátni, 

d) az elektroberendezés értékesítésekor annak cso-

magolásán vagy címkéjén, esetleg az értékesítéskor 

kiállított adódokumentumán vagy ehhez hasonló do-

kumentumán feltüntetni a reciklációs illetéket (’kör-

nyezetvédelmi termékdíjat’), mely az adott elektro-

berendezésből a háztartásokban keletkező elektro-

mos hulladék gyűjtésének, szállításának és feldolgo-

zásának költségeit fedezi; a reciklációs illeték nagy-

sága nem haladhatja meg a tényleges költségek leg-

kedvezőbb becsült értékét, és a reciklációs illetékből 

származó bevételt az elektroberendezés gyártója nem 

használhatja fel a rendeltetésével ellentétesen, 

e) biztosítani az elektromos hulladék összegyűjtését 

a Szlovák Köztársaság egész területén a következő 

formákban: 

1. ha háztartási elektromos hulladékról van szó 

1.1 az elektromos hulladék visszagyűjtésével, 

  § 34 

Povinnosti výrobcov elektrozariadení 

(1) Výrobca elektrozariadení je v súlade s povinnosťami 

uvedenými v § 27 ods. 4 povinný 

a) zabezpečiť, aby elektrozariadenie bolo vyrobené a 

navrhnuté v súlade s osobitným predpisom68) tak, aby 

sa uľahčila demontáž a zhodnotenie, najmä opätovné 

použitie a recyklácia elektroodpadu, nesmie použiť 

špecifické konštrukčné prvky alebo výrobné po-

stupy, ktoré by bránili opätovnému použitiu elektro-

odpadu, ak takéto špecifické konštrukčné prvky 

alebo výrobné postupy neposkytujú dôležité výhody 

vo vzťahu k ochrane životného prostredia alebo k po-

žiadavkám na zaistenie bezpečnosti a zdravia, 

b) označiť elektrozariadenie pri jeho uvedení na trh 

ochrannou známkou alebo označením, ktoré výrobca 

používa na svoju identifikáciu, a časovým údajom, 

že elektrozariadenie bolo uvedené na trh po 13. au-

guste 2005; povinnosť označiť elektrozariadenie ča-

sovým údajom možno splniť aj označením elektro-

zariadenia grafickým symbolom podľa písmena c), 

c) uvádzať na trh elektrozariadenie označené grafic-

kým symbolom, 

d) pri predaji elektrozariadenia uvádzať na jeho 

obale alebo etikete alebo na daňovom či inom obdob-

nom doklade vyhotovenom pri jeho predaji výšku re-

cyklačného poplatku určeného na úhradu nákladov 

na zber, prepravu a spracovanie elektroodpadu z do-

mácností pochádzajúceho z týchto elektrozariadení; 

výška recyklačného poplatku nesmie presiahnuť naj-

lepší odhad skutočných nákladov a príjem z recyk-

lačného poplatku nesmie výrobca elektrozariadenia 

použiť v rozpore s jeho účelom, 

e) zabezpečiť zber elektroodpadu na celom území 

Slovenskej republiky nasledujúcimi formami: 

1. ak ide o elektroodpad z domácností, 

1.1 spätným zberom elektroodpadu, 

1.2 oddeleným zberom z komunálnych odpa-

dov v obciach, 

1.3 oddeleným zberom prostredníctvom pod-

nikateľa oprávneného na zber elektroodpadu, 
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1.2 az elektromos hulladék elkülönített gyűj-

tésével a községekben, 

1.3 elkülönített gyűjtéssel olyan vállalkozás 

közvetítésével, mely jogosult az elektromos 

hulladék begyűjtésére és mellyel szerződéses 

viszonyban áll, mégpedig járásonként leg-

alább egy helyen, 

1.4 gyűjtéssel elektromoshulladék-gyűjtő he-

lyen, 

2. ha nem háztartási elektromos hulladékról van 

szó 

2.1 a leadott történelmi elektromos hulladékot 

pótló elektroberendezés gyártója, amennyi-

ben a jelen szakasz másként nem rendelkezik 

(36. § 2. bek.), 

2.2 szelektív gyűjtés az elektromos hulladék-

gyűjtés jogosult vállalkozó által, mellyel szer-

ződéses viszonyban áll, mégpedig legalább 

járásonként egy helyen, 

3. ha fényforrások elektromos hulladékáról van 

szó, 

3.1 az elektromos hulladék visszagyűjtése, 

mégpedig legalább egy visszagyűjtő helyen 

5000 lakosonként, 

3.2 szelektív gyűjtés az elektromos hulladék-

gyűjtés jogosult vállalkozó által, mellyel szer-

ződéses viszonyban áll, mégpedig legalább 

járásonként egy helyen, 

3.3 háztartási hulladékból szelektív gyűjtéssel 

a községekben, 

3.4 gyűjtéssel az elektromos hulladék gyűjtő-

helyén, mégpedig legalább egy visszagyűjtő 

helyen 5000 lakosonként, 

f) biztosítani az elektromos hulladék elsőbbségi újra-

használatát az elektromos hulladék újbóli felhaszná-

lásra való előkészítésével, 

g) biztosítani azon összegyűjtött elektromos hulladék 

leadását, mely nem alkalmas a jelen törvény szerinti 

újrafelhasználásra történő előkészítésre, 

h) biztosítani az összegyűjtött elektromos hulladék 

leadását az elektromos hulladék feldolgozójának, 

i) biztosítani, hogy az elektromos hulladék gyűjtése, 

feldolgozása és reciklálása a környezet- és egészség-

védelem szempontjából legjobb elérhető technikák-

kal történjen, 

j) biztosítani a 3. sz. melléklet szerinti mértékben az 

elektromos hulladék teljes feldolgozását, beleértve 

az ismételt felhasználásra alkalmas elektromoshulla-

dék-részek újbóli felhasználását, az elektromos hul-

ladék feldolgozásából keletkezett hulladék hasznosí-

tását, főként a reciklálását és a hasznosíthatatlan ma-

radékok ártalmatlanítását, 

s ktorým má uzavretý zmluvný vzťah, a to 

najmenej na jednom mieste v každom okrese, 

1.4 zberom na zbernom mieste elektrood-

padu, 

2. ak ide o elektroodpad iný ako z domácností, 

2.1 výrobcom elektrozariadenia dodávajú-

ceho elektrozariadenie nahrádzajúce odo-

vzdávaný historický elektroodpad, ak nie je v 

tomto oddiele ustanovené inak (§ 36 ods. 2), 

2.2 oddeleným zberom prostredníctvom pod-

nikateľa oprávneného na zber elektroodpadu, 

s ktorým má uzavretý zmluvný vzťah, a to 

najmenej na jednom mieste v každom okrese, 

3. ak ide o elektroodpad zo svetelných zdrojov, 

3.1 spätným zberom elektroodpadu, a to naj-

menej na jednom mieste spätného zberu na 

5000 obyvateľov, 

3.2 oddeleným zberom prostredníctvom pod-

nikateľa oprávneného na zber elektroodpadu, 

s ktorým má uzavretý zmluvný vzťah, a to 

najmenej na jednom mieste v každom okrese, 

3.3 oddeleným zberom z komunálnych odpa-

dov v obciach, 

3.4 zberom na zbernom mieste elektrood-

padu, a to najmenej na jednom zbernom 

mieste na 5000 obyvateľov, 

f) zabezpečiť prednostné opätovné použitie elektro-

odpadu prostredníctvom jeho prípravy na opätovné 

použitie elektroodpadu, 

g) zabezpečiť odovzdanie vyzbieraného elektrood-

padu, ktorý nie je vhodný na prípravu na opätovné 

požitie na spracovanie podľa tohto zákona, 

h) zabezpečiť odovzdanie vyzbieraného elektrood-

padu spracovateľovi elektroodpadu, 

i) zabezpečiť, aby sa zber, spracovanie a recyklácia 

elektroodpadov vykonávala s použitím najlepších 

dostupných techník z hľadiska ochrany zdravia a ži-

votného prostredia, 

j) zabezpečiť v rozsahu podľa prílohy č. 3 kompletné 

spracovanie elektroodpadu vrátane zabezpečenia 

opätovného použitia častí elektroodpadu vhodných 

na opätovné použitie, zhodnotenia odpadov zo spra-

covania elektroodpadu najmä recykláciou a zneškod-

nenia nevyužiteľných zvyškov, 

k) zabezpečiť plynulú nadväznosť výkonu jednotli-

vých foriem zberu, prepravy, odovzdania spracova-

teľovi elektroodpadu a spracovania elektroodpadu, 

l) plniť povinnosti podľa písmen b) až g) tak, aby ne-

dochádzalo k sťaženiu opätovného použitia alebo re-

cyklácie elektroodpadu a bola podporená príprava na 

opätovné použitie, recyklácia komponentov alebo 

elektroodpadu ako celku a izolácia nebezpečných lá-

tok, a ak je to možné, zabezpečiť oddelenie elektro-

odpadu vhodného na prípravu na opätovné použitie 
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k) biztosítani a folyamatosságot a gyűjtés, szállítás, 

elektromoshulladék-feldolgozónak történő átadás és 

elektromoshulladék-feldolgozás végzése során, 

l) teljesíteni a b-g) pont szerinti kötelességeit úgy, 

hogy az elektromos hulladék újbóli felhasználása 

vagy reciklálása ne váljon nehezebbé és az egyes al-

kotóelemek vagy az elektromos hulladék egésze, va-

lamint a veszélyes anyagok szigetelése szempontjá-

ból az újrahasznosítás előkészítése, a recikláció tá-

mogatást kapjon, és amennyiben az lehetséges, biz-

tosítani az újbóli használatra alkalmas elektromos 

hulladék elkülönítését a többi elektromos hulladéktól 

a továbbszállítás előtt, 

m) biztosítani az ingyenes tájékoztatást az elektro-

mos hulladék újbóli használatra és környezetbarát 

feldolgozásra való előkészítéséről minden új típusú 

elektroberendezés esetében, mely első alkalommal 

kerül piacra, legkésőbb egy éven belül az elektro-

berendezés forgalomba helyezésétől, minden, enge-

déllyel rendelkező elektromoshulladék-feldolgozó 

számára a 89. § 1. bek. a) pontjának 4-6. alpontja sze-

rint; ezt a tájékoztatást az érintetett jogalanyoknak 

kézikönyv vagy elektronikus média közvetítésével 

kell biztosítani. 

(2) Az elektroberendezés távoli (’külföldi’) gyártójára 

nem vonatkoznak az elektroberendezés-gyártók az 1. be-

kezdésben és a negyedik rész első szakaszában felsorolt 

kötelességek, kivéve a 27. § 4. bek. b) és c) pontja sze-

rinti kötelességeket. 

(3) Az elektroberendezések távoli gyártója, aki más tag-

állam piacán hoz forgalomba elektroberendezést, köteles 

a neki mint gyártónak előírt kötelességek biztosítása ér-

dekében az adott tagállamban és kizárólag mindig arra 

az egy tagállamra vonatkozóan, ahol az elektroberende-

zést forgalomba hozza, egy általa kiválasztott, az ezen 

tagállamban székhellyel vagy vállalkozási hellyel ren-

delkező jogi személyt vagy természetes személy-vállal-

kozót felhatalmazni az ezen kötelességek teljesítésére. 

(4) Az elektroberendezés gyártója a 6. sz. melléklet sze-

rinti elektroberendezési kategóriák mindegyikére csak 

az elektroberendezés-gyártókat képviselő egy gyártó fe-

lelősségi szervezettel köthet szerződést. 

(5) Ha az elektroberendezés gyártója az elektroberende-

zést a végfogyasztónak postázóáruházi kereskedéssel – 

az elektronikus értékesítést is beleértve – értékesíti, kö-

teles legalább egy helyet biztosítani az elektromos hul-

ladék visszagyűjtésére a raktározás vagy az árukiadás 

helyszínén. 

(6) Az elektroberendezés gyártója, mely világítóberen-

dezéseket forgalmaz a piacon, köteles saját költségeire 

biztosítani az elektromos hulladék egyéni vagy közös 

kezelését függetlenül elektroberendezés piacra bocsátá-

sának helyétől és dátumától. 

 

od ostatného elektroodpadu pred jeho ďalšou prepra-

vou, 

m) zabezpečiť bezplatné poskytnutie informácií o 

príprave na opätovné použitie a správne a environ-

mentálne šetrné spracovanie elektroodpadu pre 

každý typ nového elektrozariadenia, ktoré prvýkrát 

uviedol na trh, najneskôr do jedného roku od uvede-

nia elektorozariadenia na trh všetkým spracovateľom 

elektroodpadov s vydanou autorizáciou podľa § 89 

ods. 1 písm. a) bodov 4 až 6; tieto informácie po-

skytnú výrobcovia príslušným subjektom vo forme 

manuálu alebo prostredníctvom elektronických mé-

dií. 

(2) Na diaľkového výrobcu elektrozariadení sa nevzťa-

hujú povinnosti výrobcu elektrozariadení uvedené v od-

seku 1 a v prvom oddiele štvrtej časti okrem povinnosti 

uvedenej v § 27 ods. 4 písm. b) a c). 

(3) Diaľkový výrobca elektrozariadení, ktorý uvádza 

elektrozariadenia na trh iného členského štátu, je po-

vinný na účely zabezpečenia plnenia povinností ulože-

ných mu ako výrobcovi elektrozariadení v uvedenom 

členskom štáte a vždy výhradne len pre jeden členský 

štát, na ktorého trh elektrozariadenia uvádza, splnomoc-

niť ním vybranú právnickú osobu alebo fyzickú osobu – 

podnikateľa so sídlom alebo miestom podnikania v 

tomto členskom štáte na plnenie týchto povinností. 

(4) Výrobca elektrozariadení môže mať zmluvu iba s 

jednou organizáciou zodpovednosti výrobcov zastupujú-

cou výrobcov elektrozariadení pre každú kategóriu elek-

trozariadenia podľa prílohy č. 6. 

(5) Ak výrobca elektrozariadení dodáva elektrozariade-

nia konečnému používateľovi v rámci zásielkového ob-

chodu vrátane elektronického predaja, je povinný zabez-

pečiť minimálne jedno miesto spätného zberu elektrood-

padu v mieste skladu alebo výdaja tovaru. 

(6) Výrobca elektrozariadení, ktorý uvádza na trh osvet-

ľovacie zariadenia, je povinný zabezpečiť na vlastné ná-

klady individuálne alebo kolektívne nakladanie s elek-

troodpadom bez ohľadu na miesto vzniku a dátum uve-

denia elektrozariadenia na trh. 
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35. § 

Háztartási elektromos hulladék kezelése 

(1) Az elektroberendezés gyártója köteles saját költsé-

gére biztosítani az egyéni vagy közös elektromoshulla-

dék-kezelést a háztartásokból leadott elektromos hulla-

dék esetében [34. § 1. bek. e) pont, első és harmadik al-

pont], ha az az általa gyártott, árusított, más tagországból 

a Szlovák Köztársaságba határátlépéssel behozott elekt-

roberendezésből származik vagy importból 2005. au-

gusztus 13-a után került forgalomba. 

(2) Az elektroberendezés gyártója köteles saját költsé-

gére biztosítani az egyéni vagy közös elektromoshulla-

dék-kezelést a háztartásokból leadott történelmi elektro-

mos hulladék esetében az elektroberendezés-gyártó pi-

aci részesedése arányában, melyet a koordinációs köz-

pont a 31. § 13. bekezdése szerint meghatároz az elekt-

roberendezések minden kategóriája vonatkozásában a 

naptári évben a 27. § 4. bek. h) pontja szerinti jelentés 

alapján. 

(3) Az elektroberendezés gyártója a többi elektroberen-

dezés-gyártó rovására nem biztosíthatja a közös törté-

nelmi háztartási elektromoshulladék-kezelést piaci ré-

szesedését meghaladóan az elektroberendezések minden 

kategóriája és alkategóriája vonatkozásában a naptári 

évben a 27. § 4. bek. h) pontja, a 28. § 4. bek. q) pontja 

szerinti kötelességeivel összhangban. 

 

  § 35 

Nakladanie s elektroodpadom z domácností 

(1) Výrobca elektrozariadení je povinný zabezpečiť na 

vlastné náklady individuálne alebo kolektívne naklada-

nie s odovzdaným elektroodpadom z domácností [§ 34 

ods. 1 písm. e) prvý a tretí bod], ak pochádza z elektro-

zariadení z jeho výroby, predaja, cezhraničnej prepravy 

z iného členského štátu do Slovenskej republiky alebo 

dovozu uvedených na trh po 13. auguste 2005. 

(2) Výrobca elektrozariadení je povinný zabezpečiť na 

vlastné náklady kolektívne nakladanie s historickým 

elektroodpadom z domácností, podľa podielu výrobcov 

elektrozariadení na trhu, ktorý určí koordinačné centrum 

podľa § 31 ods. 13 pre každú kategóriu elektrozariadení 

v kalendárnom roku na základe hlásení podľa § 27 ods. 

4 písm. h). 

(3) Výrobca elektrozariadení nesmie na úkor ostatných 

výrobcov elektrozariadení zabezpečovať kolektívne na-

kladanie s historickým elektroodpadom z domácností 

nad rozsah svojho podielu na trhu pre každú kategóriu a 

podkategóriu elektrozariadení v kalendárnom roku v sú-

lade s povinnosťami uvedenými v § 27 ods. 4 písm. j), § 

28 ods. 4 písm. q). 

 

36. § 

A nem háztartási  

elektromos hulladék kezelése 

(1) Az elektroberendezés gyártója köteles saját költsé-

gére biztosítani az egyéni vagy közös elektromoshulla-

dék-kezelést a leadott új elektromos hulladék vonatko-

zásában, mely nem háztartási elektromos hulladék [34. § 

1. bek. e) pont, második alpont], ha az az általa gyártott, 

árusított, más tagországból a Szlovák Köztársaságba ha-

tárátlépéssel behozott elektroberendezésből származik 

vagy importból 2005. augusztus 13-a után került forga-

lomba. 

(2) Az elektroberendezés gyártója köteles saját költsé-

gére biztosítani az egyéni vagy közös történelmi elektro-

moshulladék-kezelést, mely nem háztartási elektromos 

hulladék, ha az ilyen elektromos hulladék azonos kate-

góriájú vagy azonos rendeltetésű elektroberendezésből 

származik, mint a helyettesítő elektroberendezés, még-

pedig annak eladásakor [34. § 1. bek. e) pont, második 

alpont]. 

(3) A történelmi elektromos hulladék kezelését, mely 

nem háztartási elektromos hulladék és nem szerepel a 2. 

bekezdésben, a birtokosa biztosítja. 

(4) Az elektroberendezés gyártója és az elektroberende-

zés felhasználója az elektroberendezés értékesítésekor 

írásban kölcsönösen megállapodhatnak az elektroberen-

  § 36 

Nakladanie s elektroodpadom,  

ktorý nie je elektroodpadom z domácností 

(1) Výrobca elektrozariadení je povinný zabezpečiť na 

vlastné náklady individuálne nakladanie alebo kolek-

tívne nakladanie s odovzdaným novým elektroodpadom, 

ktorý nie je elektroodpadom z domácností [§ 34 ods. 1 

písm. e) druhý bod], ak pochádza z elektrozariadení z 

jeho výroby, predaja, cezhraničnej prepravy z iného 

členského štátu do Slovenskej republiky alebo dovozu 

uvedených na trh po 13. auguste 2005. 

(2) Výrobca elektrozariadení je povinný zabezpečiť na 

vlastné náklady individuálne nakladanie s historickým 

elektroodpadom, ktorý nie je elektroodpadom z domác-

ností, ak takýto elektroodpad pochádza z elektrozariade-

nia rovnakej kategórie alebo rovnakého funkčného urče-

nia, ako je nahradzujúce elektrozariadenie, a to pri jeho 

predaji [§ 34 ods. 1 písm. e) druhý bod]. 

(3) Nakladanie s historickým elektroodpadom, ktorý nie 

je elektroodpadom z domácností a nie je uvedený v od-

seku 2, zabezpečí jeho držiteľ. 

(4) Výrobca elektrozariadení a používateľ elektrozaria-

denia môžu na základe písomnej zmluvy pri predaji 

elektrozariadenia vzájomne dohodnúť podiel zodpoved-

nosti výrobcu elektrozariadení a držiteľa elektroodpadu 

z neho pochádzajúceho za nakladanie s elektroodpadom, 
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dezés gyártójának és az elektromos hulladék tulajdono-

sának felelősségi mértékéről a belőle származó elektro-

mos hulladék kezelésében, amennyiben az 1-3. bekez-

désben lefektetettől eltérő nem háztartási elektromos 

hulladékról van szó. 

 

ktorý nie je elektroodpadom z domácnosti inak, ako je 

ustanovené v odsekoch 1 až 3. 

 

37. § 

Az elektroberendezés-forgalmazó  

kötelességei és jogai 

(1) Az elektroberendezés forgalmazója köteles  

a) az elektroberendezés eladásakor feltüntetni az új-

rahasznosítási illetéket [34. § 1. bek. d) pont], ha azt 

az elektroberendezés gyártója a termék piaci beveze-

tésekor feltüntette, 

b) az elektroberendezés eladásakor jól látható és a 

nyilvánosságnak szabadon hozzáférhető helyen tájé-

koztatni a végfelhasználót az elektromos hulladék 

visszagyűjtésének lehetőségéről, 

c) biztosítani saját értékesítési helyein az elektromos 

hulladék visszagyűjtését az egész üzemidő alatt, 

d) biztosítani a visszagyűjtött elektromos hulladék 

leadását az elektroberendezés gyártójával kötött 

szerződéssel összhangban, mely megkülönböztetett 

kötelességeit egyénileg vagy az elektromos hulladék 

kezelését biztosító gyártói felelősség szervezete út-

ján biztosítja az elektromos hulladék gyűjtőhelyen 

vagy az elektromos hulladék feldolgozójának történő 

leadását; az elektroberendezés gyártójának kérésére 

mindig biztosítani az általa gyártott, árusított, más 

tagországból a Szlovák Köztársaságba határátlépés-

sel behozott elektroberendezésből vagy importból 

2005. augusztus 13-a után piaci forgalomba hozott 

háztartási elektromos hulladék leadását ennek az 

elektroberendezés-gyártónak vagy az általa megbí-

zott gyártói felelősségi szervezetnek, 

e) teljesíteni c) és d) pont szerinti kötelességét, hogy 

ne kerüljön sor az elektromos hulladék újbóli fel-

használásának vagy reciklálásának megnehezítésére 

és támogatást kapjon az összetevőnek vagy az elekt-

romos hulladéknak mint egésznek az újbóli felhasz-

nálásra, reciklálására való előkészítése és a veszélyes 

anyagok elkülönítése, és ha az lehetséges, biztosítva 

legyen az újbóli használatra alkalmas elektromos 

hulladék (40. §) elkülönítése a többi elektromos hul-

ladéktól még a továbbszállítás előtt, 

f) biztosítani az elektromos hulladék visszagyűjtését 

azon a helyen, ahol az elektroberendezés kiadásra ke-

rül, vagy olyan helyen, ahol a raktár van, amennyi-

ben az elektroberendezést a végfelhasználónak pos-

tázó kereskedés keretében forgalmazzák, beleértve 

az elektronikus értékesítést is; ha ilyen raktár nem lé-

tezik, az elektroberendezés gyártójával meghatáro-

zott helyen. 

(2) Az elektroberendezés forgalmazójának jogában áll 

  § 37 

Povinnosti a práva  

distribútora elektrozariadení 

(1) Distribútor elektrozariadení je povinný 

a) uvádzať pri predaji elektrozariadenia recyklačný 

poplatok [§ 34 ods. 1 písm. d)], ak bol uvedený vý-

robcom elektrozariadení pri uvedení elektrozariade-

nia na trh, 

b) informovať na mieste, ktoré je pri predaji elektro-

zariadení viditeľné a pre verejnosť prístupné, koneč-

ných používateľov o možnosti bezplatného spätného 

zberu elektroodpadu, 

c) zabezpečiť na svojich predajných miestach spätný 

zber elektroodpadu po celú prevádzkovú dobu, 

d) zabezpečiť odovzdanie vyzbieraného elektrood-

padu v súlade so zmluvou s výrobcom elektrozaria-

dení, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne 

alebo organizáciou zodpovednosti výrobcov zabez-

pečujúcou nakladanie s elektroodpadom na zberné 

miesto elektroodpadu, alebo spracovateľovi elektro-

odpadu; na žiadosť výrobcu elektrozariadení vždy 

zabezpečiť odovzdanie elektroodpadu z domácností 

pochádzajúceho z výroby, predaja, cezhraničnej pre-

pravy z iného členského štátu do Slovenskej repub-

liky alebo dovozu elektrozariadení ním uvedených 

na trh po 13. auguste 2005 tomuto výrobcovi elektro-

zariadení alebo ním poverenej organizácii zodpoved-

nosti výrobcov, 

e) plniť povinnosti podľa písmen c) a d) tak, aby ne-

dochádzalo k sťaženiu opätovného použitia alebo re-

cyklácie elektroodpadu a bola podporená príprava na 

opätovné použitie, recyklácia komponentov alebo 

elektroodpadu ako celku a izolácia nebezpečných lá-

tok, a ak je to možné, zabezpečiť oddelenie elektro-

odpadu vhodného na prípravu na opätovné použitie 

(§ 40) od ostatného elektroodpadu pred jeho ďalšou 

prepravou, 

f) zabezpečiť spätný zber elektroodpadu v mieste, 

kde vydáva elektrozariadenia, alebo na mieste, kde 

má sklad, ak distribuuje elektrozariadenia koneč-

nému používateľovi v rámci zásielkového obchodu 

vrátane elektronického predaja; ak takýto sklad 

nemá, tak na mieste dohodnutom s výrobcom elek-

trozariadení. 

(2) Distribútor elektrozariadenia je oprávnený 

a) odmietnuť prevzatie elektroodpadu v rámci spät-

ného zberu, ak odovzdávaný elektroodpad neobsa-
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a) elutasítani az elektromos hulladék átvételét visz-

szagyűjtés keretében, ha a leadandó elektromos hul-

ladék nem tartalmazza az elektroberendezés alapvető 

alkatrészeit, melyekből összeállításra került, vagy 

szennyeződés miatt veszélyt jelent a személyzet biz-

tonságára és egészségére, vagy ha más hulladékot is 

tartalmaz az elektromos hulladékon kívül; az elutasí-

tott elektromos hulladék további kezelésére a hulla-

déktulajdonos jelen törvény harmadik részében tag-

lalt kötelességei vonatkoznak, 

b) az elektromos hulladék 32. § 23. bek. b) pontja 

szerinti visszagyűjtését kiskereskedelmi üzlethelyi-

ségben vagy annak a közvetlen közelében végrehaj-

tani, ha az elektroberendezések árusítására fenntar-

tott bolti terület 400 m2-nél kevesebb, és ha ez a kö-

vetkezik az elektroberendezés gyártójával vagy a 

gyártót képviselő gyártói felelősség szervezetével 

megkötött szerződéséből. 

(3) Az elektroberendezés forgalmazójára, mely közvet-

lenül értékesít végfelhasználóknak elektroberendezést 

annak olyan gyártójától, mely nincs bejegyezve a Meg-

különböztetett Termékek Gyártóinak Nyilvántartásába, 

az érintett elektroberendezés és a belőle keletkezett hul-

ladék vonatkozásában rá ruházódnak át a jelen törvény 

szerint az elektroberendezések gyártóira kirótt köteles-

ségek. 

 

huje základné komponenty elektrozariadenia, z kto-

rého pochádza, alebo ak z dôvodu kontaminácie 

predstavuje riziko pre zdravie a bezpečnosť perso-

nálu alebo ak obsahuje iný odpad ako elektroodpad; 

na ďalšie nakladanie s odmietnutým elektroodpadom 

sa vzťahujú povinnosti držiteľa odpadu podľa tretej 

časti tohto zákona, 

b) uskutočňovať spätný zber elektroodpadu podľa § 

32 ods. 23 písm. b) v maloobchodnej predajni alebo 

v jej bezprostrednej blízkosti, ak jej predajná plocha 

vyhradená elektrozariadeniam je menej ako 400 m2, 

ak to vyplýva z jeho zmluvného vzťahu s výrobcom 

elektrozariadení alebo organizáciou zodpovednosti 

výrobcov zastupujúcou výrobcov elektrozariadení. 

(3) Na distribútora elektrozariadení, ktorý poskytuje 

priamo konečnému používateľovi elektrozariadenia po-

chádzajúce od výrobcu elektrozariadení, ktorý nie je za-

písaný v Registri výrobcov vyhradeného výrobku, pre-

chádzajú vo vzťahu k týmto elektrozariadeniam a od-

padu z nich pochádzajúcemu povinnosti výrobcu elek-

trozariadení podľa tohto zákona. 

 

38. § 

Az elektromos hulladék tulajdonosának kötelességei 

(1) A háztartási elektromos hulladék birtokosa köteles 

leadni az elektromos hulladékot 

a) a forgalmazónak az elektromos hulladék vissza-

gyűjtésére, 

b) a község által meghatározott helyen a háztartási 

hulladékból származó elektromos hulladék elkülöní-

tett gyűjtési rendszere keretében, melyet a községben 

az elektroberendezések gyártója vagy az elektro-

berendezések gyártóit képviselő gyártói felelősségi 

szervezet vezetett be, 

c) az elektromos hulladék gyűjtésére jogosult sze-

mélynek, 

d) ha fényforrásokból származó elektromos hulla-

dékról és nagyon kis méretű elektromos hulladékról 

van szó, az a)-c) pontokban taglalt helyeken kívül az 

elektromoshulladék-gyűjtő helyekre is. 

(2) A nem háztartási eredetű elektromos hulladék birto-

kosa köteles biztosítani az elektromos hulladék kezelé-

sét, amennyiben 

a) az elektroberendezés gyártója a értékesítéskor a 

végfelhasználóval írásban megállapodott az elektro-

berendezés gyártója és a berendezésből származó 

elektromos hulladék birtokosa közti, más módon tör-

  § 38 

Povinnosti držiteľa elektroodpadu 

(1) Držiteľ elektroodpadu z domácností je povinný odo-

vzdať elektroodpad 

a) distribútorovi do spätného zberu elektroodpadu, 

b) na miesto určené obcou v rámci systému oddele-

ného zberu elektroodpadu z komunálnych odpadov, 

ktorý bol zavedený v obci výrobcom elektrozaria-

dení alebo organizáciou zodpovednosti výrobcov za-

stupujúcou výrobcov elektrozariadení, 

c) osobe oprávnenej na zber elektroodpadu, 

d) ak ide o elektroodpad zo svetelných zdrojov a 

veľmi malý elektroodpad, okrem miest uvedených v 

písmenách a) až c) aj na zberné miesto elektrood-

padu. 

(2) Držiteľ elektroodpadu iného ako z domácností je po-

vinný zabezpečiť nakladanie s týmto elektroodpadom, 

ak 

a) výrobca elektrozariadení pri jeho predaji s jeho ko-

nečným používateľom písomne dohodol podiel zod-

povednosti výrobcu elektrozariadení a držiteľa elek-

troodpadu z neho pochádzajúceho za nakladanie s 

týmto elektroodpadom inak než je plná zodpoved-

nosť výrobcu elektrozariadení za toto nakladanie 

alebo 

b) ide o historický elektroodpad uvedený v § 36 ods. 

3. 
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ténő felelősségmegosztásról, mint az elektroberende-

zés gyártójának teljeskörű hulladékkezelési felelős-

sége, vagy 

b) történelmi elektromos hulladékról van szó a 38. § 

3. bek. értelmében. 

(3) A nem háztartási eredetű elektromos hulladék birto-

kosa köteles leadni ezt az elektromos hulladékot kizáró-

lag elektromos hulladék gyűjtésére jogosult személynek. 

Ha az ilyen elektromos hulladék birtokosa a 2. bekezdés-

ben taglalt személy, az elektromos hulladékot leadhatja 

elektromoshulladék-feldolgozónak is. 

 

(3) Držiteľ elektroodpadu iného ako z domácností je po-

vinný odovzdať tento elektroodpad iba osobe oprávne-

nej na zber elektroodpadu. Ak je takýmto držiteľom 

elektroodpadu osoba uvedená v odseku 2, môže odo-

vzdať tento elektroodpad aj spracovateľovi elektrood-

padu. 

 

39. § 

Az elektromos hulladék gyűjtése 

(1) A hulladék gyűjtése csak a másfajta hulladéktól el-

különítve lehetséges. 

(2) Az elektromos hulladék visszagyűjtése az elektro-

berendezések forgalmazója által és az elektromos hulla-

dék gyűjtőhelyének üzemeltetése nem engedélyköteles a 

97. § és nyilvántartásba vételre nem kötelezett a 98. § 

értelmében. 

(3) Az elektromos hulladék begyűjtését az elektro-

moshulladék-gyűjtő helyekről, a visszagyűjtést végző 

forgalmazóktól vagy közvetlenül a végfelhasználóktól 

csak az végezheti, aki szerződést kötött az elektroberen-

dezés gyártójával, mely az elektromos hulladékot egyé-

nileg kezeli, vagy az elektroberendezés gyártóit képvi-

selő gyártói felelősség szervezetével, mégpedig az e 

szerződésben meghatározott mértékben. 

(4) Az, aki elektromos hulladékgyűjtést végez elektro-

moshulladék-gyűjtő helyekről, visszagyűjtést végző for-

galmazóktól vagy közvetlenül a végfelhasználóktól, kö-

teles a 14. és 16. §-ban taglalt kötelességein kívül 

a) biztosítani az elektromos hulladék kezelését egyé-

nileg végző elektroberendezés gyártójával megkö-

tött, vagy az elektromos hulladék kezelését közösen 

végző gyártói felelősségi szervezettel megkötött 

szerződés alapján átvett elektromos hulladék leadá-

sát az elektromos hulladék feldolgozójának; a c) pont 

rendelkezéseit ez nem befolyásolja, 

b) biztosítani, hogy az elektromos hulladék begyűj-

tése és szállítása során optimális feltételek legyenek 

és támogatást nyerjen az egyes összetevők vagy az 

elektromos hulladék egészének újbóli felhasználása, 

reciklálása, valamint a veszélyes anyagok elkülöní-

tése, 

c) biztosítani az újrafelhasználásra való előkészítésre 

alkalmas elektromos hulladék elkülönítését a többi 

elektromos hulladéktól a továbbszállítás és az újra-

felhasználásra való előkészítés végzésére jogosult 

személynek történő átadás előtt, 

d) nyilvántartást vezetni és megőrizni az összegyűj-

tött elektromos hulladék mennyiségéről kilogram-

  § 39 

Zber elektroodpadu 

(1) Zber odpadu možno vykonávať len oddelene od os-

tatných druhov odpadov. 

(2) Na vykonávanie spätného zberu elektroodpadu dis-

tribútorom elektrozariadení a na prevádzkovanie zber-

ného miesta elektroodpadu sa nevyžaduje súhlas podľa 

§ 97 ani registrácia podľa § 98. 

(3) Zber elektroodpadu zo zberných miest elektrood-

padu, od distribútorov vykonávajúcich spätný zber elek-

troodpadu alebo priamo od konečných používateľov 

môže vykonávať len ten, kto má uzavretú zmluvu s vý-

robcom elektrozariadení, ktorý zabezpečuje nakladanie 

s elektroodpadom individuálne, alebo s organizáciou 

zodpovednosti výrobcov zastupujúcou výrobcov elek-

trozariadení, a to v rozsahu tejto zmluvy. 

(4) Ten, kto vykonáva zber elektroodpadu zo zberných 

miest elektroodpadu, od distribútorov vykonávajúcich 

spätný zber elektroodpadu alebo priamo od konečných 

používateľov, je okrem povinností podľa § 14 a 16 po-

vinný 

a) zabezpečiť odovzdanie prevzatého elektroodpadu, 

ktorý sa zaviazal prevziať na základe zmluvy s vý-

robcom elektrozariadení, ktorý zabezpečuje naklada-

nie s elektroodpadom individuálne, alebo s organizá-

ciou zodpovednosti výrobcov pre elektrozariadenia, 

ktorá zabezpečuje združené nakladanie s elektrood-

padom, spracovateľovi elektroodpadu; ustanovenie 

písmena c) nie je týmto dotknuté, 

b) zabezpečiť, aby počas zberu a prepravy elektrood-

padu boli vytvorené optimálne podmienky a bola 

podporená príprava na opätovné použitie, recyklácia 

komponentov alebo elektroodpadu ako celku a izolá-

cia nebezpečných látok, 

c) zabezpečiť oddelenie elektroodpadu vhodného na 

prípravu na opätovné použitie od ostatného elektro-

odpadu pred jeho ďalšou prepravou a odovzdať ho 

osobe oprávnenej na výkon prípravy na opätovné po-

užitie elektroodpadu, 
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mokban és kategóriák szerint; a háztartásokból szár-

mazó elektromos hulladék tömegét és kategóriáit kü-

lön feltüntetni, 

e) a d) pont szerinti nyilvántartás alapján negyed-

évente bejelenteni a meghatározott adatokat az elekt-

roberendezés gyártójának vagy a gyártói felelősségi 

szervezetnek, mellyel szerződéses jogviszonyban áll. 

(5) Az elektroberendezés gyártója vagy az elektroberen-

dezések gyártói felelősségi szervezete köteles biztosí-

tani, hogy a gyűjtőhelyi elektromoshulladék-gyűjtés a 

vele megkötött szerződés esetében összhangban álljon a 

jelen törvénnyel. 

 

d) viesť a uchovávať evidenciu o množstve vyzbie-

raného elektroodpadu v kilogramoch podľa kategó-

rií; množstvo a kategóriu elektroodpadu z domác-

ností uvádzať samostatne, 

e) ohlasovať ustanovené údaje z evidencie podľa pís-

mena d) štvrťročne výrobcovi elektrozariadení alebo 

organizácii zodpovednosti výrobcov pre elektroza-

riadenia, s ktorými má uzavretú zmluvu. 

(5) Výrobca elektrozariadení a organizácia zodpoved-

nosti výrobcov pre elektrozariadenia je povinná zabez-

pečiť, aby vykonávanie zberu elektroodpadu na zbernom 

mieste elektroodpadu, určenom na základe zmluvy s 

ňou, bolo v súlade s týmto zákonom. 

 

40. § 

Az elektromos hulladék  

előkészítése az újbóli használatra 

(1) Az elektromos hulladék újbóli használatra való elő-

készítésére szolgáló létesítmény (a továbbiakban csak 

„újbóli használatot előkészítő létesítmény”) természetes 

személy – vállalkozó vagy jogi személy által üzemelte-

tett létesítmény, melyben az arra alkalmas elektromos 

hulladékot újbóli használatra készítik elő, beleértve a 

raktározását, osztályozását, tesztelését, vagy kiválogatá-

sát más elektromos hulladék közül, mely már nem hasz-

nálható fel újra. 

(2) Az elektromos hulladék újbóli használatra való elő-

készítésére szolgáló létesítmény üzemeltetője a 14 és 17. 

§ szerinti kötelességeken kívül köteles 

a) átvenni az elektromos hulladékot az 1. bekezdés 

szerint az elektromos hulladék újbóli használatra 

való előkészítésére szolgáló létesítménybe és alá-

vetni a felsorolt tevékenységeknek 

b) az elektromos hulladék viszonylatában, mely új-

bóli használatra történő előkészítésen esett át és mint 

elektroberendezés újra piaci forgalomba kerül, el-

látni az elektroberendezés gyártójának kötelességeit 

a jelen törvény értelmében, valamint teljesíteni az 

elektroberendezések elektromos és környezetvé-

delmi biztonsági követelményeit a külön jogszabá-

lyok15) szerint. 

 

  § 40 

Príprava  

na opätovné použitie elektroodpadu 

(1) Zariadenie na výkon prípravy na opätovné použitie 

elektroodpadu (ďalej len „zariadenie prípravy na opä-

tovné použitie“) je zariadenie prevádzkované fyzickou 

osobou – podnikateľom alebo právnickou osobou, v kto-

rom sa elektroodpad vhodný na prípravu na opätovné 

použitie, pripravuje na opätovné použitie, vrátane jeho 

skladovania, triedenia alebo testovania, alebo jeho vy-

trieďovania od elektroodpadu, ktorý sa nedá opätovne 

použiť. 

(2) Prevádzkovateľ zariadenia prípravy na opätovné po-

užitie je okrem povinností podľa § 14 a 17 povinný 

a) prevziať elektroodpad podľa odseku 1 do zariade-

nia prípravy na opätovné použitie a podrobiť ho uve-

denej činnosti, 

b) plniť vo vzťahu k elektroodpadu, ktorý prešiel 

procesom prípravy na opätovné použitie a je ako 

elektrozariadenie opätovne uvádzané na trh, povin-

nosti výrobcu elektrozariadení podľa tohto zákona a 

podmienky elektrickej a environmentálnej bezpeč-

nosti elektrozariadení podľa osobitných predpisov.15) 

 

41. § 

Az elektromos hulladék feldolgozója 

Az elektromos hulladék feldolgozója a 14. és 17. §-ban 

taglalt kötelességeken kívül köteles 

a) feldolgozni az elektromos hulladékot a kiadott 

hozzájárulással [97. § 1. bek. c) pont] és engedéllyel 

összhangban [97. § 1. bek. a) pont 4. alpontja] és be-

tartani az elektromos hulladék feldolgozására vonat-

kozó követelményeket, 

b) nyilvántartást vezetni és a nyilvántartás alapján a 

meghatározott adatokat jelenteni a hulladékgazdál-

  § 41 

Spracovateľ elektroodpadu 

Spracovateľ elektroodpadu je okrem povinností podľa § 

14 a 17 povinný 

a) spracovávať elektroodpad v súlade s udeleným 

súhlasom [§ 97 ods. 1 písm. c)] a udelenou autorizá-

ciou [§ 89 ods. 1 písm. a) bod 4] a dodržiavať požia-

davky na spracovanie elektroodpadu, 

b) viesť evidenciu a na základe evidencie ohlasovať 

ustanovené údaje orgánu štátnej správy odpadového 

hospodárstva, výrobcovi elektrozariadení, ktorý plní 

vyhradené povinnosti individuálne, a organizácii 
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kodási államigazgatósági hatóságnak, a elektro-

berendezés gyártójának, mely megkülönböztetett kö-

telességeit egyénileg teljesíti, valamint az elektro-

berendezés gyártói felelősségi szervezetének, mely-

lyel szerződéses viszonyban áll, és megőrizni a nyil-

vántartást, benne a bejelentett adatokat is, 

c) üzemeltetési dokumentációt vezetni az elektromos 

hulladék feldolgozásáról és megőrizni azt írott for-

mában vagy elektronikus formában legalább öt éven 

át, 

d) közzétenni a feltételeket, melyek teljesülése ese-

tén átveszi feldolgozásra az elektromos hulladékot, 

e) teljesíteni a hulladékbirtokos kötelességeit az ál-

tala termelt hulladékkal kapcsolatosan, 

f) az elektromos hulladék feldolgozására szolgáló lé-

tesítmény megépítésekor vagy felújításakor az elér-

hető legjobb műszaki eszközöket kiválasztani, figye-

lembe véve a beszerzési és üzemeltetési költségek 

mértékét is, 

g) az elektromos hulladékfeldolgozó gépeket és tech-

nológiákat a hatályos dokumentációval, a kiadott 

hozzájárulással és az engedélyben feltüntetettekkel 

összhangban üzembe helyezni és üzemeltetni, 

h) biztosítani minden elektromos hulladék feldolgo-

zását, melyre kötelezettséget vállalt az elektroberen-

dezés gyártójával vagy az elektroberendezés gyártói 

felelősségi szervezetével megkötött szerződésben, 

i) teljes mértékben feldolgozni a h) pontban szereplő 

elektromos hulladékot, beleértve az újbóli felhaszná-

lásra alkalmas elektromoshulladék-részek újrahasz-

nálatának biztosítását, az elektromos hulladék feldol-

gozásából keletkezett hulladék hasznosítását főként 

reciklálással és a nem hasznosítható maradékok ár-

talmatlanításával, 

j) úgy kezelni az elektromos hulladékot, hogy azt 

mindenekelőtt megszabadítsa a környezetre ártalmas 

anyagoktól, elsősorban eltávolítva az elektromos 

hulladékból a cseppfolyós anyagokat és elemeket, és 

további intézkedésekkel csökkenteni a környezetká-

rosító hatásokat, 

k) a feldolgozás előtt és alatt a műszaki követelmé-

nyekkel összhangban tárolni és kezelni az elektro-

mos hulladékot, 

l) az elektromos hulladékból elsőbbséggel eltávolí-

tani a használt elemeket és akkumulátorokat, ha an-

nak részét képezik, és biztosítani ezek átadását a h) 

pont szerinti szerződésben meghatározottak szerint 

az érintett feldolgozónak, 

m) negyedévente jelenteni a használt elemek és ak-

kumulátorok hulladékárama koordinációs központ-

jának a begyűjtött használt elemek és akkumulátorok 

mennyiségét az l) pont szerint, ezek típusmegoszlá-

sát a 42. § 3. bek. értelmében, valamint a használt 

zodpovednosti výrobcov pre elektrozariadenia, s kto-

rými má uzavretú zmluvu, a uchovávať evidenciu 

vrátane ohlasovaných údajov, 

c) viesť prevádzkovú dokumentáciu o spracovaní 

elektroodpadu a uchovávať ju v písomnej forme 

alebo elektronickej forme najmenej päť rokov, 

d) zverejniť podmienky, za ktorých preberá elektro-

odpad na spracovanie, 

e) plniť povinnosti pôvodcu odpadu vo vzťahu k ním 

produkovaným odpadom, 

f) voliť pri výstavbe zariadenia na spracovanie elek-

troodpadu alebo jeho modernizácii najlepšie do-

stupné techniky s prihliadnutím na primeranosť vý-

davkov na ich obstaranie a prevádzku, 

g) uvádzať do prevádzky a prevádzkovať stroje a 

technológiu zariadenia na spracovanie elektrood-

padu v súlade s platnou dokumentáciou, s podmien-

kami určenými v udelenom súhlase a v udelenej au-

torizácii, 

h) zabezpečiť spracovanie všetkého elektroodpadu, 

ktorý sa zaviazal spracovať na základe zmluvného 

vzťahu s výrobcom elektrozariadení alebo organizá-

ciou zodpovednosti výrobcov pre elektrozariadenia, 

i) spracovať kompletne elektroodpad uvedený v pís-

mene h) vrátane zabezpečenia opätovného použitia 

častí elektroodpadu vhodných na prípravu na opä-

tovné použitie, zhodnotenia odpadov zo spracovania 

elektroodpadu najmä recykláciou a zneškodnenia ne-

využiteľných zvyškov, 

j) nakladať s elektroodpadom tak, aby bol predovšet-

kým zbavený látok nebezpečných pre životné pro-

stredie, prednostne odobrať z elektroodpadu všetky 

kvapaliny a komponenty, vykonať ďalšie opatrenia 

na zníženie negatívnych vplyvov na životné prostre-

die, 

k) skladovať a zaobchádzať s elektroodpadom pred 

jeho spracovaním a počas jeho spracovania v súlade 

s technickými požiadavkami, 

l) prednostne odobrať z elektroodpadu použité baté-

rie a akumulátory, ak sú jeho súčasťou, a zabezpečiť 

ich odovzdanie spracovateľovi určenému v zmluve 

podľa písmena h), 

m) ohlasovať štvrťročne koordinačnému centru pre 

prúd použitých batérií a akumulátorov množstvo 

odobratých použitých batérií a akumulátorov podľa 

písmena l), ich členenie na typy podľa § 42 ods. 3 a 

názov spracovateľa použitých batérií a akumuláto-

rov, ktorým ich odovzdal, a to do 20 dní po uplynutí 

kalendárneho štvrťroka a bez nároku na odplatu, 

n) ohlasovať štvrťročne koordinačnému centru pre 

prúd elektroodpadov množstvo a kategóriu elektro-

odpadu iného ako z domácností odobratého od jeho 

držiteľa v súlade s § 38 ods. 3 do 20 dní po uplynutí 

kalendárneho štvrťroka a bez nároku na odplatu. 
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elemek és akkumulátorok feldolgozójának megneve-

zését, melynek ezeket átadta, mégpedig 20 napon be-

lül és terítésmentesen a naptári negyedév leteltét kö-

vetően, 

n) negyedévente jelenteni az elektromos hulladék 

hulladékárama koordinációs központjának a nem 

háztartási eredetű hulladékbirtokostól a 38. § 3. bek. 

összhangban átvett elektromos hulladék mennyisé-

gét és kategóriáit 20 napon belül és terítésmentesen 

a naptári negyedév leteltét követően. 

 

 

Harmadik szakasz 

Elemek és akkumulátorok 

 

42. § 

Alapvető rendelkezések 

(1) A jelen szakasz vonatkozik a piacon forgalmazott 

elemre és akkumulátorra, alakjától, térfogatától, tömegé-

től, anyagi összetételétől vagy felhasználásától függetle-

nül, anélkül, hogy ez a használt gépkocsik és az elektro-

mos hulladék jogi szabályozását befolyásolná. A tör-

vény ezen része nem érinti az olyan berendezésekben 

használt elemek és akkumulátorok kezelését, amelyek a 

Szlovák Köztársaság fontos biztonsági érdekeinek vé-

delmével kapcsolatosak, fegyverekben, lőszerekben és 

hadianyagokban használatosak – azon termékek kivéte-

lével, amelyek nem katonai célokra szolgálnak –, vala-

mint a világűrbe történő kilövésre szolgáló berendezések 

részei, és az ezen elemekből és akkumulátorokból kelet-

kező hulladék kezelését. 

(2) Ha a jelen szakasz másként nem rendelkezik, a tör-

vény általános rendelkezései vonatkoznak az 1. bekez-

dés szerinti elemekre és akkumulátorokra, a használt ele-

mek és akkumulátorok feldolgozására, a használt ele-

mek és akkumulátorok kezelésére és a használt elemek 

és akkumulátorok feldolgozásából származó hulladékék 

kezelésére. 

(3) Az elem vagy az akkumulátor közvetlen vegyi ener-

gia átalakításával működő villamosenergia-forrás, egy 

vagy több elsődleges fel nem tölthető cellából, vagy egy 

vagy több másodlagos feltölthető cellából áll. Az elemek 

és akkumulátorok felosztása: 

a) hordozható, 

b) gépkocsi-akkumulátorok, 

c) ipari. 

(4) Megkülönböztetett termék alatt, ha elemről és akku-

mulátorról van szó, a jelen törvény céljaira az összes 

elem- és akkumulátortípust értjük, a 3. bekezdés szerinti 

felosztásban. 

(5) Az elemkészlet elemek vagy akkumulátorok kölcsö-

nösen összekötött vagy zárt külső tokban elhelyezett 

együttese, mely egységes egészet alkot, a végfelhasználó 

által szét nem szedhető.  

  Tretí oddiel 

Batérie a akumulátory 

 

§ 42 

Základné ustanovenia 

(1) Tento oddiel sa vzťahuje na všetky batérie a akumu-

látory uvádzané na trh bez ohľadu na ich tvar, objem, 

hmotnosť, materiálové zloženie alebo použitie bez toho, 

aby bola dotknutá právna úprava starých vozidiel a elek-

troodpadu. Táto časť zákona sa nevzťahuje na naklada-

nie s batériami a akumulátormi použitými v zariade-

niach, ktoré sú spojené s ochranou dôležitých záujmov 

týkajúcich sa bezpečnosti Slovenskej republiky, v zbra-

niach, munícii a vojenskom materiáli, okrem výrobkov, 

ktoré nie sú osobitne určené na vojenské účely, a v za-

riadeniach určených na vyslanie do vesmíru a na nakla-

danie s odpadom z týchto batérií a akumulátorov. 

(2) Ak v tomto oddiele nie je ustanovené inak, vzťahujú 

sa všeobecné ustanovenia tohto zákona na batérie a aku-

mulátory podľa odseku 1, na spracovanie použitých ba-

térií a akumulátorov, na nakladanie s použitými baté-

riami a akumulátormi a na nakladanie s odpadmi zo spra-

covania použitých batérií a akumulátorov. 

(3) Batéria alebo akumulátor je zdroj elektrickej energie 

vyrobenej priamou premenou chemickej energie, pozos-

távajúci z jedného alebo viacerých primárnych nedobí-

jateľných článkov alebo z jedného alebo viacerých se-

kundárnych dobíjateľných článkov. Batérie a akumulá-

tory sa členia na 

a) prenosné, 

b) automobilové, 

c) priemyselné. 

(4) Vyhradeným výrobkom, ak ide o batérie a akumulá-

tory, sa na účely tohto zákona rozumie každý jednotlivý 

typ batérií a akumulátorov v členení podľa odseku 3. 

(5) Sada batérií je súbor batérií alebo akumulátorov na-

vzájom prepojených alebo uzavretých vo vonkajšom 

obale tak, aby tvorili jeden celok, ktorý nie je určený na 

rozoberanie konečným používateľom. 

(6) Použitá batéria alebo akumulátor je batéria alebo 

akumulátor, ktoré sú odpadom podľa § 2 ods. 1. 

(7) Prenosná batéria alebo akumulátor je batéria, gombí-

kový článok, sada batérií alebo akumulátor, ktoré 
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(6) A használt elem vagy akkumulátor olyan elem vagy 

akkumulátor, mely a 2. § 1. bek. értelmében hulladék. 

(7) A hordozható elem vagy akkumulátor elem, gomb-

elem, elemegyüttes vagy akkumulátor, mely 

a) légmentesen zárt, 

b) kézileg áthelyezhető, 

c) nem ipari elem vagy akkumulátor, nem gépkocsi-

elem vagy -akkumulátor. 

(8) A gombelem kisméretű kerek hordozható elem vagy 

akkumulátor nagyobb átmérővel, mint magassággal, 

mely különleges rendeltetésű, elsősorban hallókészülé-

kekben, órákban, kisméretű hordozható berendezések-

ben és tartalék- energiaforrásokban használják. 

(9) A gépkocsi-elem vagy -akkumulátor elem vagy ak-

kumulátor, melyet az indítómű, a világítás vagy a gép-

kocsimotor-indító69) és ennek világítása használ. 

(10) Az ipari elem vagy akkumulátor olyan elem vagy 

akkumulátor, amely kizárólag ipari vagy professzionális 

használatra szolgál, vagy elektromos meghajtású gépko-

csiban kerül felhasználásra. 

(11) Használt elemek és akkumulátorok feldolgozása 

minden olyan tevékenység, melyet használt elemeken és 

akkumulátorokon végeznek azt követően, hogy azokat 

leadták az osztályozást, a reciklálásra való előkészítést 

vagy ártalmatlanítást végző létesítményben. 

(12) Használt elemek és akkumulátorok reciklálása a 

hulladékanyagok újrafeldolgozása gyártási folyamatban 

eredeti céloknak megfelelően vagy más célra, kivéve az 

energianyerést. 

(13) Használt elemek és akkumulátorok feldolgozója az 

a vállalkozó, aki engedélyt kapott a használt elemek és 

akkumulátorok feldolgozására és reciklálására. 

(14) Elemek és akkumulátorok gyártója az a személy, 

aki/amely vállalkozói tevékenysége keretében – tekintet 

nélkül az alkalmazott értékesítési technikára, beleértve a 

távolsági szerződéses értékesítési formát70) is – elsőként 

hoz piaci forgalomba a Szlovák Köztársaságban készült 

vagy külföldön beszerzett elemeket és akkumulátorokat, 

beleértve a műszerekbe vagy gépkocsikba beépítetett 

elemeket és akkumulátorokat. 

(15) Elemek és akkumulátorok forgalmazója az a sze-

mély, aki/amely vállalkozói tevékenysége keretében 

végfogyasztóknak juttat el elemeket és akkumulátoro-

kat. 

(16) Elemek és akkumulátorok piaci bevezetése az ele-

mek és akkumulátorok más személyeknek való szállítása 

vagy elérhetővé tétele térítés fejében vagy ingyenesen a 

Szlovák Köztársaságban. 

(17) A műszer olyan villamos berendezés, mely teljes 

egészében vagy részlegesen elemekből és akkumuláto-

rokból nyeri vagy nyerheti az energiát. 

(18) Vezeték nélküli villamos szerszám az elemmel vagy 

akkumulátorral táplált, karbantartást szolgáló, építkezést 

vagy kerti tevékenységet segítő kézi szerszám. 

a) sú hermeticky uzavreté, 

b) môžu sa ručne prenášať, 

c) nie sú priemyselnou batériou alebo akumulátorom 

ani automobilovou batériou alebo akumulátorom. 

(8) Gombíkový článok je malá okrúhla prenosná batéria 

alebo akumulátor s priemerom väčším ako ich výška, 

ktoré sa používajú na osobitné účely, najmä v prístrojoch 

pre nepočujúcich, hodinách, malých prenosných zaria-

deniach a záložných zdrojoch. 

(9) Automobilová batéria alebo akumulátor je batéria 

alebo akumulátor, ktoré sa používajú pre štartér, osvet-

lenie alebo spúšťanie motora vozidla69) a jeho osvetlenie. 

(10) Priemyselná batéria alebo akumulátor je batéria 

alebo akumulátor, ktoré sú určené výhradne na priemy-

selné alebo profesionálne použitie alebo sú použité v do-

pravnom prostriedku poháňanom elektrickou energiou. 

(11) Spracovanie použitých batérií a akumulátorov zna-

mená akúkoľvek činnosť vykonávanú na použitých ba-

tériách a akumulátoroch po tom, ako boli odovzdané do 

zariadenia na triedenie, prípravu na recykláciu alebo prí-

pravu na zneškodnenie. 

(12) Recyklácia použitých batérií a akumulátorov je opä-

tovné spracovanie odpadových materiálov vo výrobnom 

procese na ich pôvodný účel alebo na iné účely okrem 

spätného získavania energie. 

(13) Spracovateľ použitých batérií a akumulátorov je 

podnikateľ, ktorému bola udelená autorizácia na spraco-

vanie a recykláciu použitých batérií a akumulátorov. 

(14) Výrobca batérií a akumulátorov je osoba, ktorá v 

rámci svojej podnikateľskej činnosti bez ohľadu na pou-

žitú techniku predaja, vrátane predaja na základe zmluvy 

uzatváranej na diaľku,70) uvádza prvýkrát na trh batérie 

alebo akumulátory vyrobené na území Slovenskej re-

publiky alebo získané zo zahraničia vrátane batérií a 

akumulátorov začlenených do prístrojov alebo motoro-

vých vozidiel. 

(15) Distribútor batérií a akumulátorov je osoba, ktorá 

poskytuje batérie a akumulátory v rámci svojej podnika-

teľskej činnosti konečnému používateľovi. 

(16) Uvedenie batérií a akumulátorov na trh je dodáva-

nie alebo sprístupnenie batérií a akumulátorov inej 

osobe, za úhradu alebo bezplatne v Slovenskej repub-

like. 

(17) Prístroj je elektrozariadenie, ktoré je úplne alebo 

čiastočne napájané z batérií alebo akumulátorov alebo 

tak môže byť napájané. 

(18) Bezšnúrový elektrický nástroj je ručný prístroj na-

pájaný z batérie alebo akumulátora a určený na údržbu, 

výstavbu alebo záhradnícke činnosti. 

(19) Hospodársky subjekt je výrobca batérií a akumulá-

torov, distribútor batérií a akumulátorov, prevádzkova-

teľ zberného miesta použitých prenosných batérií a aku-

mulátorov, podnikateľ, ktorý je oprávnený vykonávať 
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(19) Gazdasági szereplő az elem és akkumulátor gyár-

tója, az elem és akkumulátor forgalmazója, a hordozható 

használt elemek és akkumulátorok gyűjtőhelyének üze-

meltetője, a vállalkozó, mely jogosult használt elemek és 

akkumulátorok gyűjtésére, valamint a használt elemek 

és akkumulátorok feldolgozója. 

(20) Az elemek és akkumulátorok gyártójának piaci ré-

szesedése az adott naptári évben a Szlovák Köztársaság 

területén az előző naptári évben általa piaci forgalomba 

hozott elemek és akkumulátorok hányada a Szlovák 

Köztársaság területén az előző naptári évben piaci for-

galomba hozott elemek és akkumulátorok összmennyi-

ségéből. Az elemek és akkumulátorok gyártójának piaci 

részesedését önállóan számítják ki az elemek és akku-

mulátorok egyes típusai szerint, a 3. bekezdésben taglalt 

felosztás értelmében. 

(21) A hordozható használt elemek és akkumulátorok 

gyűjtésének hányada a gyűjtési százalékarány az adott 

naptári évben a Szlovák Köztársaság területén, melyet 

úgy számítanak ki, hogy az adott naptári évben össze-

gyűjtött használt hordozható elemek és akkumulátorok 

össztömegét elosztják a használt hordozható elemek és 

akkumulátorok átlagos tömegével, melyet az elemek és 

akkumulátorok gyártói az adott naptári év folyamán és a 

két az előző naptári évben közvetlenül a végfelhaszná-

lóknak vagy az elemek és akkumulátorok forgalmazói-

nak értékesítettek. A gyűjtési hányadba beleszámítják 

azokat a hordozható elemeket és akkumulátorokat is, 

amelyek műszerek alkatrészeként kerültek piaci forga-

lomba. 

(22) A hordozható használt elemek és akkumulátorok 

gyűjtőhelye az elemek és akkumulátorok gyártóival, 

harmadik személlyel vagy az elemek és akkumulátorok 

gyártói felelősségi szervezetével megkötött szerződés 

alapján kijelölt hely, mely szabadon hozzáférhető helyen 

van, a végfelhasználó közelében, ahol a végfelhasználó 

térítésmentesen leadhatja a hordozható használt eleme-

ket és akkumulátorokat az e célra szolgáló edénybe; nem 

minősül gyűjtőhelynek az a hely, ahol visszagyűjtést vé-

geznek. 

(23) A hordozható használt elemek és akkumulátorok 

visszagyűjtése a hordozható használt elemek és akkumu-

látorok, valamint használt, nem üzleti célokat szolgáló, 

természetes személy tulajdonában lévő gépkocsik már 

nem használt gépkocsi-akkumulátorainak térítésmentes 

gyűjtése a hordozható használt elemek és akkumuláto-

rok birtokosától, melyet az ezen elemek és akkumuláto-

rok forgalmazója végez új elem vagy akkumulátor vagy 

más árucikk vásárlásának kötelezettsége nélkül. 

 

zber použitých batérií a akumulátorov, a spracovateľ po-

užitých batérií a akumulátorov. 

(20) Trhový podiel výrobcu batérií a akumulátorov pre 

príslušný kalendárny rok je podiel množstva batérií a 

akumulátorov ním uvedených na trh Slovenskej repub-

liky v predchádzajúcom kalendárnom roku a celkového 

množstva batérií a akumulátorov uvedených na trh Slo-

venskej republiky v predchádzajúcom kalendárnom 

roku. Trhový podiel výrobcu batérií a akumulátorov sa 

vypočítava samostatne pre jednotlivý typ batérií a aku-

mulátorov podľa členenia uvedeného v odseku 3. 

(21) Miera zberu použitých prenosných batérií a akumu-

látorov na území Slovenskej republiky je percentuálny 

podiel na zbere pre daný kalendárny rok vypočítaný tak, 

že sa celková hmotnosť použitých prenosných batérií a 

akumulátorov zozbieraných v danom kalendárnom roku 

vydelí priemernou hmotnosťou prenosných batérií a 

akumulátorov, ktoré výrobcovia batérií a akumulátorov 

priamo predali konečným používateľom alebo dodali 

distribútorom batérií a akumulátorov počas daného ka-

lendárneho roka a počas dvoch predchádzajúcich kalen-

dárnych rokov. Do miery zberu sa započítavajú aj pre-

nosné batérie a akumulátory, ktoré sú uvádzané na trh 

ako súčasť prístrojov. 

(22) Zberné miesto použitých prenosných batérií a aku-

mulátorov je miesto určené na základe zmluvy s výrob-

com batérií a akumulátorov, treťou osobou alebo orga-

nizáciou zodpovednosti výrobcov pre batérie a akumu-

látory, zriadené na dostupnom mieste, v blízkosti koneč-

ného používateľa, kde môže konečný používateľ bez-

platne odovzdať použité prenosné batérie a akumulátory 

do nádoby určenej na tento účel; zberným miestom nie 

je miesto, kde sa vykonáva spätný zber. 

(23) Spätný zber použitých batérií a akumulátorov je 

bezplatný zber použitých prenosných batérií a akumulá-

torov od ich držiteľa a použitých automobilových batérií 

z motorových vozidiel nevyužívaných na komerčné 

účely vo vlastníctve fyzickej osoby, ktorý vykonáva dis-

tribútor týchto batérií a akumulátorov bez viazania tohto 

zberu na kúpu novej batérie alebo akumulátora alebo 

iného tovaru. 

 

43. § 

Tilalmak 

(1) Tilos piaci forgalomba hozni 

  § 43 

Zákaz 

(1) Zakazuje sa uvádzať na trh 
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a) elemeket és akkumulátorokat, beleértve a műsze-

rek alkatrészét képezőket is, melyek 0,0005 tömeg-

százaléknál több higanyt tartalmaznak; ez a tilalom 

201. október 1-ig nem vonatkozik a két tömegszáza-

léknyi higanytartalmat meg nem haladó gombele-

mekre, 

b) hordozható elemeket és akkumulátorokat, bele-

értve a műszerek alkatrészét képezőket is, melyek 

0,002 tömegszázaléknál több kadmiumot tartalmaz-

nak; ez a tilalom nem vonatkozik a vészjelző és ri-

asztóberendezésekben, a vészvilágításokban, az 

egészségügyi műszerekben használt hordozható ele-

mekre és akkumulátorokra, valamint 2016. december 

31-ig a vezeték nélküli villamos szerszámokban 

használt hordozható elemekre sem, 

c) hordozható elemeket és akkumulátorokat, melyek 

nem felelnek meg a jelen törvény követelményeinek. 

(2) Az elemeket és akkumulátorokat, melyek 2008. 

szeptember 26-a előtt kerültek piaci forgalomba és nem 

felelnek meg az 1. bekezdésben lefektetett követelmé-

nyeknek, a készletek kimerítéséig lehet forgalmazni. 

(3) Tilos 

a) keverni a használt elemeket és akkumulátorokat 

más hulladékfajtákkal, 

b) használt elemeket és akkumulátorokat ártalmatla-

nítani vagy energianyerésre használni, kivéve a 2. sz. 

melléklet D1-es és D10-es tevékenységével feldol-

gozáson és recikláláson átesett használt elemek és 

akkumulátorok hasznosíthatatlan maradékainak ár-

talmatlanítását,  

c) megbontani az elemek és akkumulátorok, bele-

értve a használt elemek és akkumulátorok külső bur-

kolatát; a tilalom nem vonatkozik a használt elemek 

és akkumulátorok feldolgozóira. 

 

a) batérie alebo akumulátory vrátane tých, ktoré sú 

súčasťou prístrojov, ktoré obsahujú viac ako 0,0005 

hmotnostného percenta ortuti; tento zákaz sa do 1. 

októbra 2015 nevzťahuje na gombíkové články s ob-

sahom ortuti neprevyšujúcim dve hmotnostné per-

centá, 

b) prenosné batérie alebo akumulátory vrátane tých, 

ktoré sú súčasťou prístrojov, ktoré obsahujú viac ako 

0,002 hmotnostného percenta kadmia; tento zákaz sa 

nevzťahuje na prenosné batérie a akumulátory ur-

čené na použitie v núdzových a poplašných systé-

moch vrátane núdzového osvetlenia, zdravotníckych 

prístrojov a do 31. decembra 2016 na prenosné baté-

rie určené na použitie v bezšnúrových elektrických 

nástrojoch, 

c) batérie alebo akumulátory, ktoré nespĺňajú požia-

davky tohto zákona. 

(2) Batérie a akumulátory, ktoré boli uvedené na trh pred 

26. septembrom 2008 a nespĺňajú požiadavky uvedené v 

odseku 1, sa môžu uvádzať do obehu až do vyčerpania 

zásob. 

(3) Zakazuje sa 

a) zmiešavať použité batérie a akumulátory s ostat-

nými druhmi odpadov, 

b) zneškodňovať alebo energeticky zhodnocovať po-

užité batérie a akumulátory okrem zneškodňovania 

nezhodnotiteľných zvyškov použitých batérií a aku-

mulátorov, ktoré prešli procesom spracovania a re-

cyklácie, činnosťami D1 a D10 podľa prílohy č. 2, 

c) narúšať celistvosť batérií a akumulátorov vrátane 

použitých batérií a akumulátorov; zákaz neplatí pre 

spracovateľa použitých batérií a akumulátorov. 

 

44. § 

Különleges rendelkezések  

a megkülönböztetett kötelességek teljesítéséről 

(1) Harmadik személy a Szlovák Köztársaságban szék-

hellyel bíró vállalkozó, mely jogosult a használt elemek 

és akkumulátorok gyűjtésére, illetve feldolgozására és 

reciklálására, és amely engedélyt kapott harmadik sze-

mélyi tevékenységre és a megkülönböztetett kötelessé-

gek teljesítéséről megkötött szerződés alapján biztosítja 

a megkülönböztetett kötelességek teljesítését az elemek 

és akkumulátorok gyártója nevében. 

(2) A megkülönböztetett kötelességek teljesítéséről 

szóló szerződés megkötésével a harmadik személy és az 

elemek és akkumulátorok gyártója között ennek a gyár-

tónak a megkülönböztetett kötelességei erre a harmadik 

személyre szállnak át, kivéve a 27. § 4. bek. e) és g) 

pontja szerinti kötelességeket. 

  § 44 

Osobitné ustanovenia  

o plnení vyhradených povinností 

(1) Tretia osoba je podnikateľ so sídlom v Slovenskej 

republike, ktorý je oprávnený na zber alebo spracovanie 

a recykláciu použitých batérií a akumulátorov a ktorej 

bola udelená autorizácia na činnosť tretej osoby a ktorá 

na základe zmluvy o plnení vyhradených povinností za-

bezpečuje plnenie vyhradených povinností pre výrobcu 

batérií a akumulátorov. 

(2) Uzatvorením zmluvy o plnení vyhradených povin-

ností medzi treťou osobou a výrobcom batérií a akumu-

látorov prechádza zodpovednosť tohto výrobcu za spl-

nenie vyhradených povinností na túto tretiu osobu, s vý-

nimkou povinností podľa § 27 ods. 4 písm. e) a g). 

(3) Výrobca batérií a akumulátorov, ktorý si vyhradené 

povinnosti plní prostredníctvom tretej osoby, je voči nej 

povinný plniť povinnosti uvedené v § 27 ods. 12. 
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(3) Az elemek és akkumulátorok gyártója, mely megkü-

lönböztetett kötelességeit harmadik személy útján telje-

síti, köteles vele szemben teljesíteni a 27. § 12. bekezdé-

sében taglalt kötelességeit. 

(4) Az elemek és akkumulátorok gyártója jogosult fel-

mondani a megkülönböztetett kötelességei teljesítéséről 

harmadik személlyel megkötött szerződést 

a) 30 naptári napon belül azt követően, hogy megál-

lapítja, sérültek a 8. bek. a), b), e), f), k) vagy l) pontja 

szerinti kötelességei; a felmondási idő 30 naptári 

nap, 

b) a naptári év december hónap 31. napjával indoklás 

nélkül. 

(5) Ha a községnek hatályos szerződése van harmadik 

személlyel és használt hordozható elemek és akkumulá-

torok, vagy használt gépkocsielemek és -akkumulátorok 

kezeléséről van szó, a szerződéses jogviszonyra a 27. § 

15. bek. rendelkezései vonatkoznak. 

(6) A 4. bekezdés b) és az 5. bekezdés szerinti felmon-

dást a harmadik személynek legkésőbb 60 naptári nappal 

a szerződéses jogviszony megszűnése előtt kell kézbesí-

teni. 

(7) A 27. § 17. bekezdésében taglalt kötelesség vonatko-

zik a harmadik személyre is, amennyiben használt hor-

dozható elemek és akkumulátorok, valamint használt 

gépkocsielemek és -akkumulátorok kezeléséről van szó. 

(8) A harmadik személy köteles 

a) létrehozni, finanszírozni, üzemeltetni és fenntar-

tani a használt elemek és akkumulátorok kezelésének 

működőképes rendszerét jogosultságának teljes idő-

tartama során, 

b) betartani a kiadott engedélybe foglalt feltételeket, 

c) az összes képviselt gyártó nevében együttesen tel-

jesíteni azok megkülönböztetett kötelességeit, és 

1. a nyilvántartási és bejelentési kötelesség eseté-

ben 

1.1 önálló nyilvántartást is vezetni az egyes 

képviselt gyártók nevében, 

1.2 összegező jelentést benyújtani az összes 

képviselt gyártó nevében és megőrizni a beje-

lentetett adatokat, 

1.3 az állami hulladékgazdálkodási hatóság 

kérésére bemutatni az egyes képviselt gyártók 

önálló nyilvántartásait, 

2. biztosítani a képviselt gyártók használt eleme-

inek és akkumulátorainak kezelését az ezen sza-

kaszban előírtak szerint és akkora mértékben, 

amely megfelel a megkülönböztetett kötelessé-

gek együttes nagyságának, és amely biztosítja a 

27. § 4. bek. e)-g) pontjai szerinti kötelességeik 

teljesítését, 

d) szerződést kötni az adott megkülönböztetett hulla-

dékáram koordinációs központjával, ha ilyen létezik, 

és teljesíteni az ebből fakadó kötelességeket, 

(4) Výrobca batérií a akumulátorov je oprávnený vypo-

vedať zmluvu o plnení vyhradených povinností s treťou 

osobou 

a) do 30 kalendárnych dní po zistení porušenia jej 

povinnosti vyplývajúcej z odseku 8 písm. a), b), e), 

f), k) alebo l); výpovedná doba je 30 kalendárnych 

dní, 

b) k 31. decembru kalendárneho roka bez udania dô-

vodu. 

(5) Ak má obec uzavretú zmluvu s treťou osobou a ide o 

nakladanie s použitými prenosnými batériami a akumu-

látormi alebo použitými automobilovými batériami a 

akumulátormi, vzťahuje sa na tento zmluvný vzťah usta-

novenie § 27 ods. 15. 

(6) Výpoveď podľa odseku 4 písm. b) a odseku 5 musí 

byť doručená tretej osobe najneskôr 60 kalendárnych dní 

pred ukončením zmluvného vzťahu. 

(7) Povinnosť uvedená v § 27 ods. 17 sa vzťahuje aj na 

tretiu osobu, ak ide o nakladanie s použitými prenosnými 

batériami a akumulátormi a s použitými automobilo-

vými batériami a akumulátormi. 

(8) Tretia osoba je povinná 

a) vytvoriť, financovať, prevádzkovať a udržiavať 

funkčný systém nakladania s použitými batériami a 

akumulátormi počas celej doby jej oprávneného pô-

sobenia, 

b) dodržiavať podmienky udelenej autorizácie, 

c) plniť spoločne za všetkých zastúpených výrobcov 

ich vyhradené povinnosti a v prípade 

1. evidenčných a ohlasovacích povinností 

1.1. viesť evidenciu aj samostatne za jednot-

livých zastúpených výrobcov, 

1.2. podávať sumárne hlásenie za všetkých 

zastúpených výrobcov a uchovávať ohlaso-

vané údaje, 

1.3. na vyžiadanie orgánu štátnej správy od-

padového hospodárstva predložiť evidenciu 

vedenú samostatne za jednotlivého zastúpe-

ného výrobcu, 

2. zabezpečenie nakladania s použitými batériami 

a akumulátormi za zastúpených výrobcov spôso-

bom uvedeným v tomto oddiele a v rozsahu, 

ktorý zodpovedá súhrnnému objemu týchto vy-

hradených povinností a ktorý im zabezpečí splne-

nie povinností podľa § 27 ods. 4 písm. e) až g), 

d) uzatvoriť zmluvu s koordinačným centrom prí-

slušným podľa vyhradeného prúdu odpadu, ak je 

zriadené, a plniť povinnosti z nej vyplývajúce, 

e) vykonávať propagačné a vzdelávacie aktivity s ce-

loslovenským pôsobením so zameraním na koneč-

ného používateľa o nakladaní s týmto odpadom, 

f) doručiť ministerstvu každoročne do 31. januára ka-

lendárneho roka aktuálny zoznam zastúpených vý-

robcov, 
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e) országos lefedettségű népszerűsítő és oktató tevé-

kenységet folytatni a végfelhasználók közt az ilyen 

hulladék kezeléséről, 

f) kézbesíteni a minisztériumnak évente a naptári év 

januárjának 31. napjáig a képviselt gyártók frissíte-

tett jegyzékét, 

g) a naptári év márciusának 31. napjáig tájékoztatni 

a képviselt gyártót megkülönböztetett kötelességei 

teljesítésének mértékéről a 27. § 4. bek. e)-g) pontjai 

szerint, melyet neki biztosított az előző naptári év-

ben, 

h) kézbesíteni a minisztériumnak évente a naptári év 

júliusának 31. napjáig az előző naptári év vonatkozá-

sában a Harmadik személy jelentését a 12. bekezdés 

értelmében, 

i) haladéktalanul tájékoztatni a minisztériumot, ha 

olyan körülmények következtek be, melyek miatt be-

fejezi tevékenységét, 

j) megőrizni az adatokat, melyek alapján a 12. bekez-

dés szerinti jelentést kidolgozta, legalább három 

éven át a minisztériumnak történt kézbesítést köve-

tően, 

k) közzétenni a 12. bekezdés szerinti jelentés adatait 

a 13. bekezdés szerinti terjedelemben a honlapján 

évente a naptári év júliusának 31. napjáig az előző 

naptári évre vonatkozóan, 

l) haladéktalanul tájékoztatni a képviselt gyártókat 

azon bírságokról, melyeket a jelen törvényi szakasz 

megsértése miatt kiróttak rá, 

m) szerződést kötni az engedélyezett tevékenységi 

körébe tartozó elem és akkumulátor gyártójával disz-

kriminációmentes feltételek mellett a megkülönböz-

tetett kötelességei teljesítéséről; a 28. § 8. bekezdé-

sének rendelkezése megfelelő mértékben érvényesí-

tendő, 

n) évente, legkésőbb a naptári év áprilisának 30. nap-

jáig benyújtani a minisztériumnak a községek jegy-

zékét, melyekkel az adott naptári évre megkötötte a 

szerződést a használt elemek és akkumulátorok ke-

zelési rendszerében való részvételről, valamint azon 

községek jegyzékét, melyekben biztosítja a használt 

elemek és akkumulátorok gyűjtését, 

o) jelenteni az illetékes koordinációs központnak 

minden képviselt gyártót, mely késik a vele fennálló 

szerződéses jogviszonyból fakadó térítési kötelessé-

gének teljesítésével 30 naptári napnál hosszabb ideje, 

p) biztosítani az azon község háztartási hulladékából 

szelektíven összegyűjtött teljes használt elem- és ak-

kumulátormennyiség átvételét, melyben a megkü-

lönböztetett hulladékáramért felel, 

q) jelenteni a koordinációs központnak a többlet-

mennyiséget; a d) pont szerinti szerződéses feltételek 

mellett ezeket a mennyiségeket felkínálhatja a koor-

dinációs központ többi ügyfelének, 

g) informovať do 31. marca kalendárneho roka za-

stúpeného výrobcu o rozsahu splnenia vyhradených 

povinností podľa § 27 ods. 4 písm. e) až g), ktoré za 

neho zabezpečila v predchádzajúcom kalendárnom 

roku, 

h) doručiť ministerstvu každoročne najneskôr do 31. 

júla kalendárneho roka za predchádzajúci kalendárny 

rok Správu o činnosti tretej osoby podľa odseku 12, 

i) bezodkladne informovať ministerstvo o tom, že na-

stali skutočnosti, ktoré vedú k ukončeniu výkonu jej 

činnosti, 

j) uchovávať údaje, ktoré boli podkladom na vypra-

covanie správy podľa odseku 12, najmenej počas 

troch rokov od jej doručenia ministerstvu, 

k) zverejniť údaje zo správy podľa odseku 12 v roz-

sahu odseku 13 na svojom webovom sídle každo-

ročne do 31. júla kalendárneho roka za predchádza-

júci rok, 

l) bezodkladne informovať zastúpených výrobcov o 

sankcii, ktorá jej bola uložená za porušenie tejto časti 

zákona, 

m) uzavrieť za nediskriminačných podmienok s vý-

robcom batérií a akumulátorov patriacich do pred-

metu jeho autorizácie, ak o to tento výrobca prejaví 

záujem, zmluvu o plnení vyhradených povinností; 

ustanovenie § 28 ods. 8 sa uplatní primerane, 

n) každoročne, najneskôr do 30. apríla kalendárneho 

roka zaslať ministerstvu zoznam obcí, s ktorými má 

na príslušný kalendárny rok uzatvorené zmluvy o 

účasti v systéme nakladania s použitými batériami a 

akumulátormi a zoznam miest, z ktorých zabezpe-

čuje zber použitých batérií a akumulátorov, 

o) ohlasovať príslušnému koordinačnému centru 

každého zastúpeného výrobcu, ktorý mešká s úhra-

dou záväzku vyplývajúceho zo zmluvného vzťahu s 

ňou v trvaní dlhšom ako 30 kalendárnych dní, 

p) zabezpečiť odobratie celého množstva použitých 

batérií a akumulátorov oddelene vyzbieraných z ko-

munálneho odpadu z obce, v ktorej zodpovedá za 

tento vyhradený prúd odpadu, 

q) oznámiť presahujúce množstvá koordinačnému 

centru; na základe zmluvných podmienok podľa pís-

mena d) môže tieto množstvá poskytnúť v prospech 

ostatných klientov koordinačného centra, 

r) splniť úlohy vyplývajúce z rozdelenia zodpoved-

nosti určeného koordinačným centrom vo vzťahu k 

presahujúcemu množstvu použitých batérií a akumu-

látorov podľa § 31 ods. 11 písm. c) a z jej určenia za 

osobu zodpovednú za zabezpečenie náhradného od-

vozu podľa § 31 ods. 11 písm. d). 

(9) Vytvorenie, financovanie, prevádzkovanie a udržia-

vanie funkčného systému nakladania s použitými baté-

riami a akumulátormi preukazuje tretia osoba počas ce-
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r) teljesíteni a koordinációs központ által meghatáro-

zott felelősség-megosztásból fakadó feladatokat a 

használt elemek és akkumulátorok többletmennyisé-

geivel kapcsolatosan a 31. § 11. bek. c) pontja értel-

mében, és felelős személlyé való kijelölése alapján 

biztosítani a pótlólagos elszállítást a 31. § 11. bek. d) 

pontja szerint. 

(9) A használt elemek és akkumulátorok kezelése műkö-

dőképes rendszerének létrehozását, finanszírozását, üze-

meltetését és fenntartását a harmadik személy jogosult 

tevékenykedése teljes időtartama alatt bizonyítja a mi-

nisztériumnak, legelőször azonban a harmadik személy-

ként való tevékenységének engedélye kiadásakor, első-

sorban 

a) azon használt elemek és akkumulátorok típusának 

pontosításával a 42. § 3. bek. szerinti felosztásban, 

melyeknek a kezelését biztosítja, 

b) a képviselt gyártók jegyzékének bemutatásával, 

c) a használt elemek és akkumulátorok kezelési rend-

szerében biztosított tevékenységek adatainak feltün-

tetésével, mégpedig 

1. a biztosításuk módjának leírásával, beleértve a 

technikai kapacitásokat, melyek alátámasztják a 

műszaki alkalmasságot a végzett tevékenység 

megvalósítására legalább a begyűjtés, a szállítás, 

a reciklálás, a használt elemek és akkumulátorok 

hasznosítása és ártalmatlanítása, egyben újbóli 

használatuk és reciklálásuk előkészítése terjedel-

mében, 

2. a gyűjtés vonatkozásában, kivéve az első pont-

ban felsoroltakat, a gyűjtés módjának, a gyűjtő-

kapacitásoknak és gyűjtőhelyeknek feltüntetésé-

vel, valamint a gyűjtési célok teljesíthetőségének 

alátámasztásával vagy a használt elemek és akku-

mulátorok 3. sz. mellékletében meghatározott kö-

telező határértékeinek bizonyításával, 

d) a harmadik személy számára a használt elemek és 

akkumulátorok gyűjtését, szállítását, újbóli haszná-

latra való előkészítését, hasznosítását, feldolgozását 

és reciklációját, valamint a megkülönböztetett hulla-

dékáram feldolgozását biztosító szerződéses partne-

rek jegyzékének benyújtásával, 

e) azon községek jegyzékének benyújtásával, me-

lyekkel a harmadik személy szerződéses jogviszony-

ban áll a községi háztartási hulladékból elkülönítet-

ten begyűjtött használt elemek és akkumulátorok ke-

zelésére, 

f) a kiadott engedéllyel összhangban álló használt 

elem és akkumulátor kezelésének biztosítására szol-

gáló pontosított költségek; a minisztérium kérésére 

be kell nyújtani a használt elemek és akkumulátorok 

kezelési rendszerén belüli egyes tevékenységek pon-

tosított költségeit is; a külön jogszabályok20) rendel-

kezéseit ez nem érinti, 

lej doby jej oprávneného pôsobenia ministerstvu, prvý-

krát však pri žiadosti o udelenie autorizácie na činnosť 

tretej osoby, najmä 

a) špecifikovaním typu použitých batérií a akumulá-

torov v členení podľa § 42 ods. 3, pre ktoré zabezpe-

čuje nakladanie, 

b) predložením zoznamu zastúpených výrobcov, 

c) uvedením údajov o činnostiach zabezpečovaných 

v rámci systému nakladania s použitými batériami a 

akumulátormi, a to 

1. opisom spôsobu ich zabezpečenia vrátane 

opisu technických kapacít, ktoré preukazujú tech-

nickú spôsobilosť na realizáciu činnosti vykoná-

vanej minimálne v rozsahu zberu, prepravy, spra-

covania, recyklácie, zhodnotenia a zneškodnenia 

použitých batérií a akumulátorov vrátane ich prí-

pravy na opätovné použitie a recykláciu, 

2. vo vzťahu k zberu, okrem skutočností uvede-

ných v prvom bode, uvedením spôsobu zberu, 

zberových kapacít a miest zberu, ako aj preuká-

zaním spôsobu plnenia cieľov zberu alebo záväz-

ných limitov ustanovených pre použité batérie a 

akumulátory v prílohe č. 3, 

d) predložením zoznamu zmluvných partnerov za-

bezpečujúcich pre tretiu osobu zber, prepravu, prí-

pravu na opätovné použitie, zhodnotenie, spracova-

nie a recykláciu použitých batérií a akumulátorov a 

zneškodnenie vyhradeného prúdu odpadu, 

e) predložením zoznamu obcí, s ktorými je tretia 

osoba v zmluvnom vzťahu vo veci zabezpečenia na-

kladania s použitými batériami a akumulátormi od-

delene vyzbieranými z komunálneho odpadu z obce, 

f) špecifikáciou nákladov na zabezpečenie naklada-

nia s použitými batériami a akumulátormi v súlade s 

udelenou autorizáciou; na vyžiadanie ministerstva 

predložiť aj špecifikáciu nákladov na činnosti vyko-

návané v systéme nakladania s použitými batériami 

a akumulátormi; ustanovenia osobitného predpisu20) 

týmto nie sú dotknuté, 

g) špecifikovaním opatrení na podporu budovania 

systémov triedeného zberu komunálneho odpadu a 

preukázanie ich realizácie, ak zabezpečuje naklada-

nie s použitými batériami a akumulátormi patriacimi 

do komunálneho odpadu; ustanovenia osobitného 

predpisu20) nie sú týmto dotknuté, 

h) údajmi o rozsahu územného pokrytia Slovenskej 

republiky na účely zabezpečenia zberu použitých ba-

térií a akumulátorov. 

(10) Pri podaní žiadosti o udelenie autorizácie na činnosť 

tretej osoby sa preukázanie podmienok uvedených v od-

seku 9 písm. c) až h) uskutočňuje vo vzťahu k pod-

mienke podľa 
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g) a háztartási hulladék osztályozott gyűjtési rend-

szere létrehozásának támogatására meghozott intéz-

kedések pontosítása és megvalósításának alátámasz-

tása, ha háztartási hulladékból származó használt ele-

mek és akkumulátorok kezeléséről van szó; a külön 

jogszabályok20) változatlanul érvényesek, 

h) az adatokkal a Szlovák Köztársaság területei lefe-

dettsége vonatkozásában a használt elemek és akku-

mulátorok gyűjtésének biztosítása céljából. 

(10) A harmadik személyi tevékenység végzésének en-

gedélyezési kérvénye benyújtásakor a 9. bekezdés c)-h) 

pontjaiban felsorolt feltételek alátámasztása a feltétel 

vonatkozásában valósul meg,  

a) a c) pont esetében az ezen feltételek teljesítésének 

szándékolt módjáról, elsősorban előszerződések 

megkötésével, 

b) a d) pont esetében az a) pont szerinti szerződéses 

partnerek jegyzékének felsorolásával, 

c) az e) pont esetében a szerződéses partnerekkel 

megkötött előszerződések bemutatásával, 

d) az f) pont a becsült költségek részletezésével, 

e) a g) pont esetében a tervezett intézkedések részle-

tezésével, 

f) a h) pont esetében a becsült területi lefedettség 

adataival. 

(11) A feltételek teljesítésének 10. bekezdés szerinti alá-

támasztását követően a harmadik személy a minisztéri-

umi engedély hatályba lépésének napját követő három 

hónapon belül köteles a minisztériumnak bizonyítani a 

feltételek teljesítését a 9. bekezdés c)-h) pontjai szerint. 

(12) A harmadik személy köteles kézbesíteni a minisz-

tériumnak a Harmadik személy tevékenységéről szóló 

jelentését az előző naptári évről, mely mindenképpen 

tartalmazza 

a) az adatokat a használt elemekről és akkumuláto-

rokról, megkülönböztetve a hordozható, ipari és gép-

kocsiba szerelhető fajtákat, melyeknek a gyűjtését, 

szállítását, reciklálását és feldolgozását biztosította,  

b) a személyek azonosítóit, melyek közreműködésé-

vel biztosította az a) pontban felsorolt tevékenysége-

ket, tételesen feltüntetve a használt elemek és akku-

mulátorok fajtáját és mennyiségét külön-külön min-

den személynél; ez a kitétel vonatkozik a Szlovák 

Köztársaság területén kívül működő személyek azo-

nosító adataira is, ha a közvetítésükkel biztosította az 

érintett tevékenységek teljesítését, 

c) a tájékoztatást a használt elemek és akkumuláto-

rok gyűjtési, szállítási, feldolgozási és reciklálási 

módjának biztosításáról, 

d) a tájékoztatást az elemek és akkumulátorok meny-

nyiségéről, melyet az általa képviselt gyártók piaci 

forgalomba hoztak a 42. § 3. bek. szerinti bontásban, 

a) písm. c) uvedením zamýšľaného spôsobu plnenia 

týchto podmienok, a to najmä uzavretím zmlúv o bu-

dúcej zmluve, 

b) písm. d) predložením zoznamu zmluvných partne-

rov podľa zmlúv uvedených v písmene a), 

c) písm. e) preukázaním uzavretia zmlúv o budúcej 

zmluve so zmluvnými partnermi, 

d) písm. f) špecifikáciou predpokladaných nákladov, 

e) písm. g) špecifikáciou zamýšľaných opatrení, 

f) písm. h) údajmi o predpokladanom rozsahu územ-

ného pokrytia. 

(11) Po preukázaní splnenia podmienok postupom podľa 

odseku 10 je tretia osoba povinná do troch mesiacov odo 

dňa platnosti autorizácie udelenej ministerstvom preuká-

zať splnenie podmienok podľa odseku 9 písm. c) až h). 

(12) Tretia osoba je povinná doručiť ministerstvu Správu 

o činnosti tretej osoby za predchádzajúci kalendárny rok, 

ktorá obsahuje najmä 

a) údaje o množstve použitých batérií a akumuláto-

rov s rozlíšením na prenosné, priemyselné a automo-

bilové, pre ktoré zabezpečila zber, prepravu, recyk-

láciu a spracovanie použitých batérií a akumuláto-

rov, 

b) identifikáciu osôb, prostredníctvom ktorých za-

bezpečila činnosti uvedené v písmene a) s konkrét-

nym uvedením druhu a množstva použitých batérií a 

akumulátorov pri jednotlivej osobe; uvedené sa vzťa-

huje aj na identifikáciu osôb pôsobiacich mimo úze-

mia Slovenskej republiky, ak si prostredníctvom nich 

zabezpečila plnenie uvedených činností, 

c) informácie o spôsobe zabezpečenia zberu, spraco-

vania a recyklácie použitých batérií a akumulátorov, 

d) informácie o množstve batérií a akumulátorov 

uvedených na trh ňou zastúpenými výrobcami v čle-

není podľa § 42 ods. 3, 

e) výšku finančných prostriedkov vynaložených na 

propagačné a vzdelávacie aktivity a stručný popis 

týchto aktivít, 

f) zoznam miest a zariadení, prostredníctvom kto-

rých zabezpečuje zber použitých batérií a akumulá-

torov, 

g) informácie o splnení cieľov a záväzných limitov 

uvedených v prílohe č. 3 a o presahujúcom množstve, 

h) informácie o spôsobe financovania systému nakla-

dania s použitými batériami a akumulátormi tretej 

osoby a nákladoch na činnosti vykonávané v tomto 

systéme. 

(13) Tretia osoba je povinná zverejniť Správu o činnosti 

tretej osoby v rozsahu odseku 12 okrem písm. b) a f). 

Tým nie sú dotknuté osobitné predpisy o ochrane osob-

ných údajov.59) 

(14) Tretia osoba je povinná umožniť obci, v ktorej za-

bezpečuje zber použitých batérií a akumulátorov pochá-
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e) a népszerűsítésre és képzési tevékenységre fordí-

tott pénzeszközöket, valamint a tevékenységek rövid 

leírását, 

f) a helyszíneket és létesítményeket, melyeken ke-

resztül a használt elemek és akkumulátorok gyűjtését 

biztosítja, 

g) a tájékoztatást a 3. sz. mellékletben felsorolt célok 

és kötelező határértékek teljesítéséről, valamint a 

többletmennyiségekről, 

h) a tájékoztatást a harmadik személy használt ele-

meket és akkumulátorokat kezelő rendszerének fi-

nanszírozási módjáról és a rendszerben végzett tevé-

kenységek költségeiről. 

(13) A harmadik személy köteles közzétenni a Harmadik 

személy tevékenységéről szóló jelentését a 12. bekezdés 

szerinti terjedelemben, kivéve a b) és f) pontokat. Ez a 

kötelezettség nem érinti a külön jogszabály59) szerinti 

személyesadat-védelmi kötelességet. 

(14) A harmadik személy köteles lehetővé tenni a köz-

ségnek, melyben a háztartási hulladékból származó 

használt elemek és akkumulátorok gyűjtését biztosítja, 

hogy a község helyi háztartásihulladék-gyűjtő rendszer-

ével bekapcsolódjon a harmadik személy használt ele-

meket és akkumulátorokat kezelő rendszerébe. 

 

dzajúcich z komunálneho odpadu, zapojenie jej miest-

neho systému nakladania s komunálnym odpadom do 

systému nakladania s použitými batériami a akumulá-

tormi tretej osoby. 

 

45. § 

Az elemek és akkumulátorok  

gyártóinak kötelességei 

(1) Az elemek és akkumulátorok gyártója összhangban 

a 24. § 4. bekezdésében felsorolt kötelességekkel köteles 

a) grafikai jelzéssel [105. § 3. bek. l) pont] megjelölni 

az elemeket, akkumulátorokat és elemtelepeket, 

b) a gépkocsielemeken és -akkumulátorokon, vala-

mint a hordozható elemeken és akkumulátorokon lát-

hatóan, olvashatóan és eltávolíthatatlanul feltüntetni 

az adatot a kapacitásukról a külön jogszabályoknak 

megfelelően,71) 

c) a piaci forgalomba jellel ellátott elemeket, akku-

mulátorokat és gombelemeket hozni, Hg, Cd vagy Pb 

vegyjellel, a végrehajtó rendelkezésekben [105. § 3. 

bek. l) pont], meghatározott esetekben és módon, 

d) az elemek és akkumulátorok piaci bevezetésekor 

a használt elemek és akkumulátorok kérésére hala-

déktalanul megadni az elemek és akkumulátorok ve-

gyi összetételét és anyagait a feldolgozásuk és recik-

lálásuk technológiai és műszaki eljárásának megha-

tározhatósága érdekében, 

e) biztosítani az összegyűjtött használt elemek és ak-

kumulátorok átadását a használt elemek és akkumu-

látorok feldolgozójának, 

f) biztosítani, hogy a használt elemek és akkumulá-

torok gyűjtése, feldolgozása és reciklálása az emberi 

egészségvédelem és környezetvédelem szempontjá-

ból az elérhető legjobb technikával történjen, 

  § 45 

Povinnosti výrobcov  

batérií a akumulátorov 

(1) Výrobca batérií a akumulátorov je v súlade s povin-

nosťami podľa § 27 ods. 4 povinný 

a) označovať batérie, akumulátory a sady batérií gra-

fickým symbolom [§ 105 ods. 3 písm. l)], 

b) uvádzať na automobilových batériách a akumulá-

toroch a prenosných batériách a akumulátoroch údaj 

o ich kapacite viditeľne, čitateľne a neodstrániteľne 

podľa osobitného predpisu,71) 

c) uvádzať na trh označované batérie, akumulátory a 

gombíkové články chemickou značkou Hg, Cd alebo 

Pb v ustanovených prípadoch a ustanoveným spôso-

bom vykonávacím predpisom [§ 105 ods. 3 písm. l)], 

d) pri uvedení batérií a akumulátorov na trh bezod-

kladne na žiadosť spracovateľa použitých batérií a 

akumulátorov dodať chemické zloženie a materiá-

lové zloženie batérií a akumulátorov pre potreby ur-

čenia technologického postupu a technického po-

stupu ich spracovania a recyklácie, 

e) zabezpečiť odovzdanie vyzbieraných použitých 

batérií a akumulátorov spracovateľovi použitých ba-

térií a akumulátorov, 

f) zabezpečiť, aby sa zber, spracovanie a recyklácia 

použitých batérií a akumulátorov vykonávala s pou-

žitím najlepších dostupných techník z hľadiska 

ochrany zdravia ľudí a životného prostredia, 



80 
 

 
www.torvenytar.sk Pro Civis PT 

g) haladéktalanul jelenteni a koordinációs központ-

nak az adott naptári évre vonatkozó, a 3. sz. melléklet 

feltüntetett gyűjtési cél elérését. 

(2) A műszerek gyártója köteles 

a) biztosítani, hogy a műszer, melyet piaci forga-

lomba hoz, úgy legyen megtervezve és legyártva, 

hogy a benne használt elemek és akkumulátorok 

könnyen kivehetők legyenek, 

b) biztosítani, hogy a gyártótól független szakember 

könnyen ki tudja venni a felhasznált elemeket és ak-

kumulátorokat, amennyiben azokat a végfelhasználó 

nem tudja egyszerűen eltávolítani, 

c) használati utasítást mellékelni a műszerhez, hogy 

az a) és b) pontok szerinti esetekben hogyan lehet az 

elemeket és akkumulátorokat biztonságosan eltávo-

lítani, és ha az szükséges, a tájékoztatást a végfel-

használónak a műszer alkatrészét képező elem és ak-

kumulátor típusáról. 

(3) A 2. bekezdés szerinti kötelességek nem vonatkoz-

nak azon műszerek  gyártójára, melyek esetén bizton-

sági, teljesítményi vagy gyógyászati okokból, illetve az 

adategyesítés okán folyamatos villamosenergia-ellátásra 

van szükség és állandó kapcsolatnak kell lennie a készü-

lék és az elem vagy akkumulátor között. 

(4) Az elem és akkumulátor gyártója megkülönböztetett 

kötelességét egyénileg, közösségben vagy harmadik sze-

mély beiktatásával teljesíti; a gyártó a megkülönbözte-

tett kötelességteljesítésnek csak az egyik módját választ-

hatja az adott megkülönböztetett termék vonatkozásá-

ban, a megválasztott mód pedig a teljesítés kizárólagos 

módja. 

 

g) bezodkladne oznámiť koordinačnému centru spl-

nenie cieľa zberu uvedeného v prílohe č. 3 na prí-

slušný kalendárny rok. 

(2) Výrobca prístrojov je povinný 

a) zabezpečiť, aby bol prístroj, ktorý je uvádzaný na 

trh, navrhnutý a vyrobený tak, aby sa použité batérie 

a akumulátory dali jednoducho vybrať, 

b) ak sa použité batérie a akumulátory nedajú jedno-

ducho vybrať konečným používateľom, zabezpečiť, 

aby ich mohol jednoducho vybrať kvalifikovaný od-

borník nezávislý od výrobcu, 

c) priložiť k prístroju návod, ako možno v prípadoch 

podľa písmen a) a b) batérie a akumulátory z prístroja 

bezpečne vybrať, a ak je to potrebné aj informácie 

pre konečného spotrebiteľa o type batérie a akumu-

látora, ktoré sú súčasťou prístroja. 

(3) Povinnosti podľa odseku 2 sa nevzťahujú na výrobcu 

prístrojov, pri ktorých je z dôvodov bezpečnosti, vý-

konu, z medicínskych dôvodov alebo z dôvodu integrity 

údajov potrebný stály prísun elektrickej energie a vyža-

duje sa stále spojenie medzi prístrojom a batériou alebo 

akumulátorom. 

(4) Výrobca batérií a akumulátorov zabezpečuje plnenie 

vyhradených povinností individuálne, kolektívne alebo 

prostredníctvom tretej osoby; výrobca si môže zvoliť iba 

jeden spôsob plnenia vyhradených povinností pre tento 

vyhradený výrobok, pričom zvolený spôsob ich plnenia 

je výlučným spôsobom. 

 

46. § 

A hordozható elemek  

és akkumulátorok gyártójának kötelességei 

(1) A hordozható elemek és akkumulátorok gyártója a 

45. §-ban meghatározott kötelességeken kívül és a 27. § 

4. bekezdése szerinti kötelességekkel összhangban köte-

les biztosítani 

a) a használt hordozható elemek és akkumulátorok 

végfelhasználóktól való begyűjtését a Szlovák Köz-

társaság egész területén 

1. a használt hordozható elemek visszagyűjtésé-

vel, 

2. a használt hordozható elemek és akkumuláto-

rok gyűjtőhelyen történő gyűjtésével, 

b) az a) pont szerinti helyeken leadott összes használt 

hordozható elem és akkumulátor begyűjtésével és to-

vábbi kezelésével, 

c) a gyűjtési hányadának teljesítésével, mely megfe-

lel a 3. sz. mellékletben feltüntetett gyűjtési célnak, 

d) az összes használt hordozható elem és akkumulá-

tor feldolgozását és reciklálását, melynek a begyűj-

tését köteles biztosítani, 

  § 46 

Povinnosti výrobcu  

prenosných batérií a akumulátorov 

(1) Výrobca prenosných batérií a akumulátorov je okrem 

povinností podľa § 45 a v súlade s povinnosťami podľa 

§ 27 ods. 4 povinný zabezpečiť 

a) zber použitých prenosných batérií a akumulátorov 

od konečných používateľov v každom okrese Slo-

venskej republiky 

1. spätným zberom použitých prenosných batérií, 

2. zberom na zbernom mieste použitých batérií a 

akumulátorov, 

b) zber všetkých použitých prenosných batérií a aku-

mulátorov odovzdaných na miestach podľa písmena 

a) a ďalšie nakladanie s nimi, 

c) splnenie svojho zberového podielu, ktorý zodpo-

vedá cieľu zberu uvedenému v prílohe č. 3, 

d) spracovanie a recykláciu všetkých použitých pre-

nosných batérií a akumulátorov, ktorých zber je po-

vinný zabezpečiť, 

e) spracovanie a recykláciu použitých prenosných 

batérií a akumulátorov zozbieraných v Slovenskej 
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e) a Szlovák Köztársaságban a hordozható elemek és 

akkumulátorok gyártóira a c) pont szerint kirótt és a 

koordinációs központnak bejelentett összesített be-

gyűjtési kötelesség feletti használt hordozható elem- 

és akkumulátormennyiség feldolgozását és reciklálá-

sát, mégpedig a piaci részesedésük arányában. 

(2) A hordozható elemek és akkumulátorok gyártója az 

új hordozható elemek és akkumulátorok végfogyasztó-

nak történő értékesítésekor nem tüntetheti fel külön té-

telként a gyűjtés, feldolgozás és recikláció költségeit. 

 

republike nad súhrnný rozsah zberových povinností 

výrobcov prenosných batérií a akumulátorov podľa 

písmena c) a ohlásených koordinačnému centru, a to 

v rozsahu svojho trhového podielu. 

(2) Výrobca prenosných batérií a akumulátorov nesmie 

pri predaji nových prenosných batérií a akumulátorov 

konečnému používateľovi uvádzať oddelene náklady na 

zber, spracovanie a recykláciu. 

 

47. § 

A gépkocsielem- és akkumulátorgyártók,  

valamint az ipari elem-  

és akkumulátorgyártók kötelességei 

(1) A gépkocsielem- és akkumulátorgyártó a 45. §-ban 

lefektetett kötelességein kívül és a 27. § 4. bekezdésében 

meghatározott kötelességeivel összhangban köteles biz-

tosítani 

a) a használt gépkocsielemek és -akkumulátorok be-

gyűjtését a végfelhasználóktól a Szlovák Köztársa-

ság minden járásában 

1. a gépkocsielemek és -akkumulátorok vissza-

gyűjtésével, 

2. legalább egy olyan személy általi gyűjtéssel, 

mely jogosult a használt gépkocsielemek és -ak-

kumulátorok gyűjtésére, de más személy, mint a 

gépkocsielemek és -akkumulátorok forgalma-

zója, 

b) az összes használt gépkocsielem és -akkumulátor 

begyűjtését, melyet az a) pont szerinti helyeken lead-

tak, valamint azok további kezelését, 

c) gyűjtési részesedését teljesíteni, mely megfelel a 

3. sz. mellékletben meghatározott gyűjtési célnak, 

d) az összes használt gépkocsielem és -akkumulátor 

feldolgozását és reciklálását, melynek begyűjtését 

biztosítania kell, 

e) a használt gépkocsielemek és akkumulátorok fel-

dolgozását és reciklálását a Szlovák Köztársaságban 

a gépkocsielem- és -akkumulátorgyártók összesített 

gyűjtési kötelezettségén felüli, a c) pont szerint be-

gyűjtött és a koordinációs központnak bejelentett 

mennyiséget, mégpedig a piaci részesedése arányá-

ban.  

(2) Az ipari elem- és akkumulátorgyártó a 45. §-ban le-

fektetett kötelességein kívül és a 27. § 4. bekezdésében 

meghatározott kötelességeivel összhangban köteles biz-

tosítani 

a) a használt ipari elemek és akkumulátorok gyűjté-

sét a végfelhasználótól történő átvétellel a Szlovák 

Köztársaság egész területén, tekintet nélkül annak 

vegyi összetételére és eredetére, használt elemek és 

akkumulátorok gyűjtésére feljogosított személy köz-

vetítésével, 

  § 47 

Povinnosti výrobcu  

automobilových batérií a akumulátorov  

a priemyselných batérií a akumulátorov 

(1) Výrobca automobilových batérií a akumulátorov je 

okrem povinností podľa § 45 a v súlade s povinnosťami 

podľa § 27 ods. 4 povinný zabezpečiť 

a) zber použitých automobilových batérií a akumulá-

torov od konečných používateľov v každom okrese 

Slovenskej republiky 

1. spätným zberom použitých automobilových 

batérií a akumulátorov, 

2. zberom najmenej jednou osobou oprávnenou 

na zber použitých automobilových batérií a aku-

mulátorov, ktorou je iná osoba ako distribútor au-

tomobilových batérií a akumulátorov, 

b) zber všetkých použitých automobilových batérií a 

akumulátorov odovzdávaných na miestach podľa 

písmena a) a ďalšie nakladanie s nimi, 

c) splnenie svojho zberového podielu, ktorý zodpo-

vedá cieľu zberu uvedenému v prílohe č. 3, 

d) spracovanie a recykláciu všetkých použitých au-

tomobilových batérií a akumulátorov, ktorých zber je 

povinný zabezpečiť, 

e) spracovanie a recykláciu použitých automobilo-

vých batérií a akumulátorov zozbieraných v Sloven-

skej republike nad súhrnný rozsah zberových povin-

ností výrobcov automobilových batérií a akumuláto-

rov podľa písmena c) a ohlásených koordinačnému 

centru, a to v rozsahu svojho trhového podielu. 

(2) Výrobca priemyselných batérií a akumulátorov je 

okrem povinností podľa § 45 a v súlade s povinnosťami 

podľa § 27 ods. 4 povinný zabezpečiť 

a) zber použitých priemyselných batérií a akumulá-

torov odobratím od konečného používateľa na celom 

území Slovenskej republiky bez ohľadu na ich che-

mické zloženie a pôvod prostredníctvom osoby 

oprávnenej na zber týchto použitých batérií a akumu-

látorov, 

b) zber všetkých použitých priemyselných batérií a 

akumulátorov odovzdávaných osobe podľa písmena 

a) a ďalšie nakladanie s nimi, 
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b) az összes használt ipari elem és akkumulátor gyűj-

tését az a) pont szerinti személynek történő leadással, 

és ezek további kezelését, 

c) gyűjtési hányadának teljesítését, mely megfelel a 

3. sz. mellékletben lefektetett gyűjtési célnak, 

d) a használt ipari elemek és akkumulátorok – me-

lyek összegyűjtését biztosítani köteles – feldolgozá-

sát és reciklálását, 

e) a Szlovák Köztársaságban összegyűjtött használt 

ipari elemek és akkumulátorok c) pont szerinti, ipari 

elem- és akkumulátorgyártói kötelességen felüli és a 

koordinációs központnak bejelentett többletmennyi-

ségének feldolgozását és reciklálását piaci részesedé-

sének arányában. 

 

c) splnenie svojho zberového podielu, ktorý zodpo-

vedá cieľu zberu uvedenému v prílohe č. 3, 

d) spracovanie a recykláciu všetkých použitých prie-

myselných batérií a akumulátorov, ktorých zber je 

povinný zabezpečiť, 

e) spracovanie a recykláciu použitých priemyselných 

batérií a akumulátorov zozbieraných v Slovenskej 

republike nad súhrny rozsah zberových povinností 

výrobcov priemyselných batérií a akumulátorov 

podľa písmena c) a ohlásených koordinačnému cen-

tru, a to v rozsahu svojho trhového podielu. 

 

48. § 

Az elemek és akkumulátorok  

forgalmazóinak kötelességei 

(1) A hordozható elemek és akkumulátorok forgalma-

zója köteles a használt elemek és akkumulátorok vonat-

kozásában 

a) biztosítani azok visszagyűjtését az értékesítési he-

lyein, tekintet nélkül ezek gyártási márkájára és pi-

acra helyezésük időpontjára a teljes üzemelési idő 

alatt, 

b) tájékoztatni a végfelhasználót az ingyenes vissza-

gyűjtési lehetőségről honlapján keresztül, ha ilyennel 

rendelkezik, valamint azon a helyen, amely a hordoz-

ható elemek és akkumulátorok árusításakor jól lát-

ható és nyilvánosan hozzáférhető, 

c) biztosítani a visszagyűjtést azon a helyen, ahol a 

hordozható elemek és akkumulátorok kiadásra kerül-

nek vagy olyan helyen, ahol raktára van, ha kizárólag 

postázó áruházként – az elektronikus kereskedést be-

leértve – forgalmaz végfelhasználóknak hordozható 

elemeket és akkumulátorokat; ha ilyen hellyel vagy 

raktárral nem rendelkezik, a hordozható elemek és 

akkumulátorok gyártójával egyeztetett helyen, 

d) mellőzni a használt hordozható elemek és akku-

mulátorok árusításakor a gyűjtési, feldolgozási és re-

ciklációs költségek különálló feltüntetését, 

e) biztosítani az összegyűjtött használt hordozható 

elemek és akkumulátorok átadását a hordozható ele-

mek és akkumulátorok megkülönböztetett kötelessé-

geket teljesítő gyártóival, az érintett harmadik sze-

méllyel vagy az érintett gyártói felelősségi szervezet-

tel megkötött szerződéssel összhangban a használt 

hordozható elemek és akkumulátorok gyűjtőhelyé-

nek vagy a használt elemek és akkumulátorok feldol-

gozójának; ha ilyen szerződése nincs, akkor bárme-

lyik használt hordozható elemeket és akkumulátort 

gyűjtő helynek vagy bármely használt elemet és ak-

kumulátort feldolgozó vállalkozásnak. 

  § 48 

Povinnosti distribútorov  

batérií a akumulátorov 

(1) Distribútor prenosných batérií a akumulátorov je po-

vinný vo vzťahu k použitým prenosným batériám a aku-

mulátorom 

a) zabezpečiť ich spätný zber na svojich predajných 

miestach bez ohľadu na ich výrobnú značku a na dá-

tum ich uvedenia na trh po celú prevádzkovú dobu, 

b) informovať konečných používateľov o možnosti 

ich bezplatného spätného zberu na svojom webovom 

sídle, ak ho má zriadené, a na mieste, ktoré je pri pre-

daji prenosných batérií a akumulátorov viditeľné a 

pre verejnosť prístupné, 

c) zabezpečiť ich spätný zber v mieste, kde vydáva 

prenosné batérie a akumulátory alebo na mieste, kde 

má sklad, ak distribuuje prenosné batérie a akumulá-

tory konečnému používateľovi výlučne v rámci zá-

sielkového obchodu vrátane elektronického predaja; 

ak také miesto alebo taký sklad nemá, tak na mieste 

dohodnutom s výrobcom prenosných batérií a aku-

mulátorov, 

d) neuvádzať oddelene náklady na zber, spracovanie 

a recykláciu použitých prenosných batérií a akumu-

látorov pri predaji prenosných batérií a akumuláto-

rov, 

e) zabezpečiť odovzdanie vyzbieraných použitých 

prenosných batérií a akumulátorov v súlade so zmlu-

vou s výrobcom prenosných batérií a akumulátorov, 

ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne, prí-

slušnou treťou osobou alebo príslušnou organizáciou 

zodpovednosti výrobcov na zberné miesto použitých 

prenosných batérií a akumulátorov, alebo spracova-

teľovi použitých batérií a akumulátorov; ak takú 

zmluvu nemá, tak na ktorékoľvek zberné miesto po-

užitých prenosných batérií a akumulátorov alebo 

ktorémukoľvek spracovateľovi použitých batérií a 

akumulátorov. 
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(2) A gépkocsielemek és -akkumulátorok forgalmazója 

köteles a használt gépkocsielemek és -akkumulátorok 

vonatkozásában 

a) teljesíteni az 1. bekezdés a)-c) pontja szerinti kö-

telességeket, 

b) biztosítani az összegyűjtött használt gépkocsiele-

mek és -akkumulátorok átadását a gépkocsielemek 

és -akkumulátorok megkülönböztetett kötelessége-

ket egyénileg teljesítő gyártóival, az érintett harma-

dik személlyel vagy az érintett gyártói felelősségi 

szervezettel megkötött szerződéssel összhangban a 

használt gépkocsielemek és -akkumulátorok gyűjté-

sére jogosult személynek vagy a használt gépkocsi-

elemek és -akkumulátorok feldolgozójának; ha ilyen 

szerződése nincs, akkor bármelyik használt elemek 

és akkumulátorok gyűjtésére jogosult személynek 

vagy bármelyik feldolgozónak. 

(3) Az elem és akkumulátor forgalmazójára, mely köz-

vetlenül értékesít végfelhasználónak elemet és akkumu-

látort, mely a Megkülönböztetett Termékek Gyártóinak 

Nyilvántartásában nem szereplő elem- és akkumulátor-

gyártótól származik, átruházódnak az ezen elemekhez és 

akkumulátorokhoz, valamint a belőlük keletkező hulla-

dékhoz kapcsolódó gyártói kötelességek. 

 

(2) Distribútor automobilových batérií a akumulátorov 

je povinný vo vzťahu k použitým automobilovým baté-

riám a akumulátorom 

a) plniť povinnosti uvedené v odseku 1 písm. a) až 

c), 

b) zabezpečiť odovzdanie vyzbieraných použitých 

automobilových batérií a akumulátorov v súlade so 

zmluvou s výrobcom automobilových batérií a aku-

mulátorov, ktorý plní vyhradené povinnosti indivi-

duálne, príslušnou treťou osobou alebo príslušnou 

organizáciou zodpovednosti výrobcov osobe opráv-

nenej na ich zber alebo spracovateľovi použitých au-

tomobilových batérií a akumulátorov; ak takú 

zmluvu nemá, tak ktorejkoľvek osobe oprávnenej na 

ich zber alebo ktorémukoľvek spracovateľovi použi-

tých batérií a akumulátorov. 

(3) Na distribútora batérií a akumulátorov, ktorý dodáva 

priamo konečnému používateľovi batérie a akumulátory, 

pochádzajúce od výrobcu batérií a akumulátorov neza-

písaného v Registri výrobcov vyhradeného výrobku, 

prechádzajú vo vzťahu k týmto batériám a akumuláto-

rom a odpadu z nich pochádzajúcemu povinnosti vý-

robcu batérií a akumulátorov podľa tohto zákona. 

 

49. § 

A használt elemek  

és akkumulátorok tulajdonosának kötelességei 

A használt elemek és akkumulátorok tulajdonosa köteles 

leadni ezeket, amennyiben használt 

a) hordozható elemről és akkumulátorról van szó a 

46. § 1. bek. a) pontjában kijelölt helyen vagy a gyűj-

tésükre jogosult személynek, 

b) gépkocsielemről vagy -akkumulátorról van szó, a 

47. § 1. bek. a) pontjában kijelölt helyen, 

c) ipari elemről vagy akkumulátorról van szó, a 47. § 

2. bek. a) pontjában kijelölt helyen. 

 

  § 49 

Povinnosti držiteľa  

použitých batérií a akumulátorov 

Držiteľ použitých batérií a akumulátorov je povinný ich 

odovzdať, ak ide o použité 

a) prenosné batérie a akumulátory, na mieste uvede-

nom v § 46 ods. 1 písm. a) alebo osobe oprávnenej 

na ich zber, 

b) automobilové batérie a akumulátory, na mieste 

uvedenom v § 47 ods. 1 písm. a), 

c) priemyselné batérie a akumulátory, osobe uvede-

nej v § 47 ods. 2 písm. a). 

 

50. § 

Használt elemek és akkumulátorok gyűjtése 

(1) Használt elemet és akkumulátort gyűjteni csak az 

egyéb hulladékfajtáktól elkülönítve lehet, kivéve azokat 

az eseteket, amikor ezek elektromos hulladék vagy hasz-

nált gépjármű részét képezik és e hulladékkal együtt ke-

rülnek gyűjtésre. 

(2) A használt gépkocsielemek és -akkumulátorok gyűj-

tését az üzleti célokra nem használt, természetes személy 

tulajdonában lévő gépkocsikból nem lehet új elem vagy 

akkumulátor, esetleg más árucikk megvásárlásához 

kötni, esetükben a végfelhasználótól való gyűjtés ingye-

nes. 

(3) A használt elemek és akkumulátorok forgalmazó ál-

tali visszagyűjtéséhez és a használt hordozható elemek 

  § 50 

Zber použitých batérií a akumulátorov 

(1) Použité batérie a akumulátory možno zbierať len od-

delene od ostatných druhov odpadov s výnimkou prí-

padu, ak sú súčasťou elektroodpadu alebo starého vo-

zidla, keď sa zbierajú spolu s týmto odpadom. 

(2) Zber použitých automobilových batérií a akumuláto-

rov z motorových vozidiel nevyužívaných na komerčné 

účely vo vlastníctve fyzickej osoby nemožno viazať na 

kúpu novej batérie alebo akumulátora, alebo iného to-

varu a musí byť pre konečného používateľa bezplatný. 

(3) Na vykonávanie spätného zberu použitých batérií a 

akumulátorov distribútorom batérií a akumulátorov a na 

prevádzkovanie zberného miesta použitých prenosných 

batérií a akumulátorov sa nevyžaduje súhlas podľa § 97 

ani registrácia podľa § 98. 
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és akkumulátorok forgalmazó általi gyűjtőhelyének üze-

meltetéséhez nem szükséges a 97. § szerinti jóváhagyás, 

sem a 98. § szerinti nyilvántartásba vétel. 

(4) A használt hordozható elemek és akkumulátorok 

gyűjtőhelyének üzemeltetője és a használt elemek és ak-

kumulátorok gyűjtésére jogosult személy a 14. és 16. §-

ban lefektetett kötelességeken kívül köteles 

a) nyilvántartást vezetni és azt megőrizni az össze-

gyűjtött használt elemek és akkumulátorok mennyi-

ségéről kilogrammokban, elemek és akkumulátorok 

szerinti felosztásban a 42. § 3. bek. értelmében, 

b) negyedévente bejelenteni a nyilvántartás megha-

tározott adatait az a) pont szerint, a negyedév leteltét 

követő 20 napon belül az elemek és akkumulátorok 

gyártójának, az érintett gyártói felelősségi szervezet-

nek vagy a harmadik személynek, mellyel szerződé-

ses viszonyban áll, valamint a koordinációs központ-

nak. 

 

(4) Prevádzkovateľ zberného miesta použitých prenos-

ných batérií a akumulátorov a osoba oprávnená na zber 

použitých batérií a akumulátorov je okrem povinností 

podľa § 14 a 16 povinná 

a) viesť a uchovávať evidenciu o množstvách vyzbie-

raných použitých batérií a akumulátorov v kilogra-

moch v členení batérií a akumulátorov podľa § 42 

ods. 3, 

b) ohlasovať štvrťročne ustanovené údaje z eviden-

cie podľa písmena a) do 20 dní po uplynutí kalendár-

neho štvrťroka výrobcovi batérií a akumulátorov, 

príslušnej organizácii zodpovednosti výrobcov alebo 

tretej osobe, s ktorými má uzavretú zmluvu, a koor-

dinačnému centru. 

 

51. § 

Használt elemek és akkumulátorok  

feldolgozása és reciklálása 

A használt elemek és akkumulátorok feldolgozója a 14. 

és 17. §-ban lefektetett kötelességeken kívül köteles 

a) feldolgozni és reciklálni a használt elemeket és ak-

kumulátorokat a neki megadott jóváhagyással (97. § 

1. bek. c) pont) és engedéllyel (89. § 1. bek. a) pont 

1. alpontja) összhangban, valamint betartani a hasz-

nált elemek és akkumulátorok feldolgozására és re-

ciklálására vonatkozó követelményeket, 

b) a használt elemek és akkumulátorok feldolgozá-

sára és reciklálására építendő létesítmények esetében 

vagy a meglévő létesítmények korszerűsítésekor a 

leginkább elérhető technikákat választani, különös 

tekintettel a beszerzési és üzemeltetési költségeik 

arányosságára, 

c) a használt elemek és akkumulátorok feldolgozá-

sára és reciklálására szolgáló gépeket és berendezé-

seket a hatályos dokumentációval, a kiadott enge-

déllyel és jogosítványba foglalt feltételek mellett 

üzembe helyezni, 

d) végrehajtani az illetékes állami hulladékgazdálko-

dási hatóság által előírt jobbító intézkedéseket, 

e) üzemeltetési dokumentációt vezetni a használt ele-

mek és akkumulátorok feldolgozásáról és reciklálá-

sáról, 

f) nyilvántartást vezetni és a nyilvántartás alapján az 

állami hulladékgazdálkodási hatóságnak, valamint a 

megkülönböztetett kötelességeit egyénileg teljesítő 

elem- és akkumulátorgyártónak, az akkumulátor- és 

elemgyártók gyártói felelősségi szervezetének és a 

vele szerződésben álló harmadik személynek jelen-

teni a meghatározott adatokat, 

  § 51 

Spracovanie a recyklácia  

použitých batérií a akumulátorov 

Spracovateľ použitých batérií a akumulátorov je okrem 

povinností podľa § 14 a 17 povinný 

a) spracovávať a recyklovať použité batérie a aku-

mulátory v súlade s udeleným súhlasom [§ 97 ods. 1 

písm. c)] a udelenou autorizáciou [§ 89 ods. 1 písm. 

a) prvý bod] a dodržiavať požiadavky na spracovanie 

a recykláciu použitých batérií a akumulátorov, 

b) zvoliť pri výstavbe nových zariadení na spracova-

nie a recykláciu použitých batérií akumulátorov 

alebo pri modernizácii existujúcich zariadení najlep-

šie dostupné techniky s prihliadnutím na primeranosť 

výdavkov na ich obstaranie a prevádzku, 

c) uvádzať do prevádzky a prevádzkovať stroje a za-

riadenia na spracovanie a recykláciu použitých baté-

rií a akumulátorov v súlade s platnou dokumentá-

ciou, s podmienkami určenými v udelenom súhlase a 

v udelenej autorizácii, 

d) vykonať opatrenia na nápravu uložené príslušným 

orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva, 

e) viesť prevádzkovú dokumentáciu o spracovaní a 

recyklácii použitých batérií a akumulátorov, 

f) viesť evidenciu a na základe evidencie ohlasovať 

ustanovené údaje orgánu štátnej správy odpadového 

hospodárstva a výrobcovi batérií a akumulátorov, 

ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne, orga-

nizácii zodpovednosti výrobcov pre batérie a akumu-

látory a tretej osobe, s ktorými má uzavretú zmluvu, 

g) uchovávať evidenciu podľa písmena f) vrátane 

ohlasovaných údajov, 

h) plniť povinnosti pôvodcu odpadu vo vzťahu k ním 

produkovaným odpadom, 
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g) köteles megőrizni az f) pont szerinti nyilvántartást, 

a továbbított adatokat beleértve, 

h) teljesíteni a hulladékbirtokosi kötelességeket az 

általa előállított hulladék viszonylatában, 

i) kiszámítani és biztosítani a minimális reciklációs 

hatékonyságot,72) 

j) bejelenteni a minimális reciklációs hatékonysági 

értéket a minisztériumnak. 

 

i) vypočítať a zabezpečiť minimálnu recyklačnú 

efektivitu,72) 

j) oznamovať recyklačnú efektivitu ministerstvu. 

 

Negyedik szakasz 

Csomagolások és csomagolási hulladékok 

 

52. § 

Alapvető rendelkezések 

(1) Jelen szakasz szabályozza a csomagolások összetéte-

lére, tulajdonságaira és megjelölésére vonatkozó köve-

telményeket, valamint a csomagolások kezeléséhez kap-

csolódó jogokat és kötelességeket azon célból, hogy 

a) megelőzze a csomagolási hulladék keletkezését és 

ártalmait, csökkentse a mennyiségét és környezeti 

veszélyeit, 

b) korlátozza a kereskedelmi akadályokat, a gazda-

sági verseny megsértését és korlátozását. 

(2) Amennyiben a jelen szakasz másként nem rendelke-

zik, a jelen törvény általános érvényű rendelkezései vo-

natkoznak az összes csomagolásfajtára és a csomagolási 

hulladék kezelésére, mely a Szlovák Köztársaságban pi-

acra vagy forgalmazásra kerül, tekintet nélkül a keletke-

zése helyére, a használatára és a felhasznált anyagára. 

(3) A csomagolás olyan termék, mely az áru csomagolá-

sára, megóvására, mozgathatóságára, szállítására és be-

mutatására használnak, a nyersanyagtól kezdve a kész-

termékig, a gyártótól a felhasználóig vagy fogyasztóig, 

és amely megfelel a 7. sz. mellékletben feltüntetett kö-

vetelményeknek; csomagolásnak tekintendők az ugyan-

azon célra használt vissza nem váltható (egyutas) cso-

magolásrészek is. 

(4) Fogyasztói csomagolás az a termék, mely az áru vagy 

árucsoport közvetlen védelmét szolgálja, és amely az ér-

tékesítés helyszínén az áruval értékesítési egységet ké-

pez a felhasználó vagy végfogyasztó számára. 

(5) Gyűjtőcsomagolás az a csomagolás. Mely az értéke-

sítés helyszínén meghatározott számú értékesítési egysé-

get foglal magában, tekintet nélkül arra, hogy felhaszná-

lónak vagy végfogyasztónak kerül-e értékesítésre, vagy 

ezek az egységek csupán a kínálat feltöltésére szolgálnak 

az árusítás folyamán; a termékről a termék tulajdonsága-

inak megváltoztatása nélkül el lehet távolítani. 

(6) Szállítási csomagolás az a csomagolás, amely meg-

könnyíti bizonyos mennyiségű értékesítési áruegység 

vagy gyűjtőcsomagolás mozgatását és szállítását annak 

érdekében, hogy a fizikai károsodástól megóvja mozga-

  Štvrtý oddiel 

Obaly a odpady z obalov 

 

§ 52 

Základné ustanovenie 

(1) Tento oddiel upravuje požiadavky na zloženie, vlast-

nosti a označovanie obalov a práva a povinnosti pri na-

kladaní s obalmi s cieľom 

a) predchádzať vzniku a škodlivosti odpadov z oba-

lov a znižovať ich množstvo a nebezpečnosť pre ži-

votné prostredie, 

b) zamedziť prekážkam v obchodovaní, narušeniu a 

obmedzeniu hospodárskej súťaže. 

(2) Ak v tomto oddiele nie je ustanovené inak, vzťahujú 

sa všeobecné ustanovenia tohto zákona na všetky druhy 

obalov a na nakladanie s odpadmi z obalov, ktoré sa uvá-

dzajú na trh alebo do distribúcie v Slovenskej republike, 

bez ohľadu na miesto ich vzniku, na ich používanie a na 

použitý materiál. 

(3) Obalom je výrobok, ktorý sa používa na balenie to-

varu, jeho ochranu, manipuláciu s ním, dodávanie a pre-

zentáciu, od surovín po výrobky, od výrobcu po použí-

vateľa alebo spotrebiteľa, ktorý spĺňa kritériá uvedené v 

prílohe č. 7; za obaly sa považujú aj nevratné časti oba-

lov používané na tie isté účely. 

(4) Spotrebiteľským obalom je obal určený na bezpro-

strednú ochranu tovaru alebo skupiny tovarov, ktorý v 

mieste nákupu tvorí tovarovú jednotku pre konečného 

používateľa alebo pre spotrebiteľa. 

(5) Skupinovým obalom je obal určený na to, aby tvoril 

v mieste nákupu skupinu určitého počtu tovarových jed-

notiek bez ohľadu na to, či sa predáva konečnému pou-

žívateľovi alebo spotrebiteľovi, alebo slúži ako prostrie-

dok na dopĺňanie tovarov do ponuky počas predaja; 

môže sa z tovaru odstrániť bez porušenia jeho vlastností. 

(6) Prepravným obalom je obal určený na uľahčenie ma-

nipulácie a prepravu určitého množstva tovarových jed-

notiek alebo skupinových balení s cieľom predchádzať 

fyzickému poškodeniu pri manipulácii a preprave; pre-

pravným obalom nie je cestný kontajner, železničný 

kontajner, lodný kontajner ani letecký kontajner. 

(7) Opakovane použiteľným obalom je obal určený na 

vykonanie najmenej dvoch ciest alebo obehov počas 

svojej životnosti, ktorý sa opakovane plní alebo opako-

vane použije na ten istý účel, na ktorý bol určený; taký 
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tás és szállítás közben; nem tekinthető szállítási csoma-

golásnak a közúti, vasúti, vízi és légi közlekedésben 

használatos konténer. 

(7) Ismételten felhasznált csomagolás az a csomagolás, 

mely legalább két szállítási út alkalmával vagy teljes 

életciklusa során ismételten ugyanazon célt teljesíti vagy 

ugyanarra a célra használatos, mint amelyre előállítot-

ták; az ilyen csomagolás akkor válik csomagolási hulla-

dékká, amikor már nem használják fel újra, mégpedig a 

leselejtezése pillanatában. 

(8) Ismételt felhasználás az a tevékenység az ismételten 

felhasznált használt csomagolás esetében, mely során a 

csomagolást ismételten újratöltik vagy ugyanarra a célra 

használják, melyre az első felhasználás előtt szánták, 

mégpedig az újratöltést vagy újrahasználatot elősegítő 

piaci forgalomban lévő melléktermékek felhasználásá-

val, vagy a nélkül.  

(9) Betétdíjas csomagolás az áru azon csomagolása, 

mely esetében az értékesítéskor az áru árán kívül az áru 

csomagolásához kötődő különleges pénzösszeget szá-

molnak fel (a továbbiakban csak „betétdíj”), melynek 

célja a használt csomagolás visszaszolgáltatása. Betétdí-

jas 

a) az italok újrahasználható csomagolása, 

b) az italok azon csomagolása, mely ismételten nem 

használható fel, de mennyisége és tulajdonságai mi-

att, vagy mennyisége és összetétele miatt ártalmas a 

környezetre. 

(10) A csomagolás betétdíjassá tétele olyan tevékenység 

az áru betétdíjas csomagolásban történő eladása során, 

mellyel az áru árát megtérítő személynek betétdíjat szá-

molnak fel és a betétdíjas csomagolás visszaszolgáltatá-

sakor ezt a betétdíjat visszaadják annak a személynek, 

aki a csomagolás visszaadását biztosítja; a betétdíj visz-

szaadásának minősül annak beszámítása más pénzügyi 

követelés teljesítésébe. 

(11) A csomagolás gyártója természetes személy-vállal-

kozó vagy jogi személy, mely  

a) csomagolást használt árucsomagolásra vagy árut 

tölt csomagolásba, és ezt az árut saját kereskedelmi 

jelzése alatt hozza piaci forgalomba, 

b) olyan személy, melynek árut csomagol vagy tölt 

csomagolásba, és amelynek kereskedelmi jelzése 

alatt az piaci forgalomba kerül, 

c) árut hoz piaci forgalomba az a) és b) pontokba fog-

laltaktól eltérő módon, 

d) mint forgalmazó térítéses vagy térítésmentes for-

mában csomagolást ad át a végfelhasználónak áru 

csomagolására, 

e) mint forgalmazó csomagolást használ fel a forgal-

mazott áru vagy árurész csomagolására, vagy a cso-

magolás forgalmazott áruval való feltöltésére, vagy 

obal sa stane odpadom z obalov, ak sa už opakovane ne-

použije, a to okamihom jeho vyradenia. 

(8) Opakovaným použitím je činnosť s použitým opako-

vane použiteľným obalom, pri ktorej sa taký obal opa-

kovane naplní alebo použije na ten istý účel, na ktorý bol 

pred prvým použitím určený, a to s využitím alebo bez 

využitia pomocných výrobkov prítomných na trhu, ktoré 

umožňujú opakované naplnenie alebo použitie obalu. 

(9) Zálohovaným obalom je obal tovaru, pri ktorého pre-

daji sa okrem ceny za tovar účtuje osobitná peňažná 

čiastka viazaná na obal tovaru (ďalej len „záloh“), ktorej 

účelom je zabezpečiť vrátenie použitého obalu. Zálohujú 

sa 

a) opakovane použiteľné obaly na nápoje, 

b) obaly na nápoje, ktoré nie sú opakovane použi-

teľné a ktoré sú z hľadiska ich množstva a vlastností 

alebo množstva a zloženia nebezpečné pre životné 

prostredie. 

(10) Zálohovaním obalu je činnosť pri predaji tovaru v 

zálohovanom obale, ktorou je naúčtovanie zálohu osobe 

uhrádzajúcej cenu tovaru a činnosť pri vrátení zálohova-

ného obalu spočívajúca vo vydaní tohto zálohu osobe, 

ktorá zabezpečuje vrátenie použitého obalu; za vrátenie 

zálohu sa považuje aj jeho započítanie na účely vyspo-

riadania inej peňažnej pohľadávky. 

(11) Výrobcom obalov je fyzická osoba – podnikateľ 

alebo právnická osoba, ktorá 

a) používa obaly na balenie tovaru alebo plní tovar 

do obalov a uvádza na trh tento tovar pod svojou ob-

chodnou značkou, 

b) je osobou, pre ktorú sa tovar balí alebo plní a pod 

ktorej obchodnou značkou sa tovar uvádza na trh, 

c) uvádza na trh tovar v obaloch iným spôsobom, ako 

podľa písmen a) a b), 

d) ako distribútor uskutočňuje odplatné alebo bezod-

platné odovzdanie obalu konečnému používateľovi 

na bezprostredné zabalenie tovaru, 

e) ako distribútor používa obal na zabalenie distribu-

ovaného tovaru alebo jeho časti alebo na naplnenie 

distribuovaným tovarom, alebo 

f) uvádza na trh obaly s výnimkou osoby, ktorá do-

dáva nepoužité prázdne obaly osobám uvedeným v 

písmene a), b) c), d) alebo e) alebo osobe, ktorá balí 

alebo plní tovar pre osobu podľa písmena b). 

(12) Uvedením obalov na trh v Slovenskej republike je 

okamih, keď obal alebo tovar v obale prvýkrát prechádza 

odplatne alebo bezodplatne z etapy výroby, cezhraničnej 

prepravy z iného členského štátu do Slovenskej repub-

liky alebo dovozu z iného ako členského štátu do Slo-

venskej republiky do etapy distribúcie alebo použitia. 

(13) Distribúciou obalov je odplatné alebo bezodplatné 

odovzdanie obalu alebo tovaru v obale inej osobe na 

účely dodania, predaja alebo použitia obalu alebo tovaru 
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f) csomagolást hoz piaci forgalomba, kivéve azon 

személyeket, melyek új üres csomagolásokat szállí-

tanak az a), b), c), d) vagy e) pontban taglalt szemé-

lyeknek, vagy azon személynek, mely a b) pont sze-

rinti személy számára árut csomagol vagy csomago-

lást áruval tölt fel. 

(12) A csomagolás piaci forgalomba hozása a Szlovák 

Köztársaság területén az a pillanat, amikor a csomagolás 

vagy a csomagolt áru első alkalommal kerül térítéses 

vagy térítésmentes formában a gyártási szakaszból, más 

tagállamból a Szlovák Köztársaságba határon átlépő 

szállítással vagy nem tagállamból a Szlovák Köztársa-

ságba történő behozatallal forgalmazásra vagy felhasz-

nálásra. 

(13) A csomagolás forgalmazása a csomagolás vagy cso-

magolt áru térítéses vagy térítésmentes átadása más sze-

mélynek leszállítás, értékesítés céljából vagy a csoma-

golás vagy a csomagolt áru felhasználása céljából a ke-

reskedelmi hálózatban, beleértve a végfogyasztónak tör-

ténő értékesítést, kivéve a piaci forgalomba hozást. 

(14) A csomagolás forgalmazója az, aki tevékenysége 

körének keretében csomagolásforgalmazást végez. 

(15) Csomagolási hulladék a csomagolás vagy a csoma-

golási anyag, mely hulladékká vált, kivéve a csomago-

lásgyártásból származó hulladékot és az árucsomagolás-

ból származó hulladékot. 

(16) A csomagolás kezelése a csomagolás gyártása, a 

csomagolás vagy csomagolt áru piaci forgalomba ho-

zása, forgalmazása, a csomagolás felhasználása, az is-

mételten felhasználható csomagolások átvétele, a cso-

magolások javítása és csomagolások ismételt felhaszná-

lása. 

(17) A használt, ismételten felhasználható csomagolások 

átvétele a fogyasztóktól vagy végfogyasztóktól történő 

átvétel a Szlovák Köztársaság területén az ismételt fel-

használás céljából vagy az ismételt felhasználási folya-

matból történő kivonás céljából. 

(18) A csomagolási hulladék reciklálása a gyártási folya-

mat hulladékanyagainak minden újbóli feldolgozása az 

eredeti célnak megfelelően vagy más célokra, beleértve 

a szerves reciklálást is, kivéve azonban az energetikai 

hasznosítást. 

(19) Szerves reciklálás a biológiailag lebomló csomago-

lási hulladékrészek irányított kezelése levegő jelenlété-

ben (komposztálással) vagy levegő kizárásával (biogáz-

előállító) mikroorganizmusok felhasználásával, amelyek 

állandósult szerves maradékot vagy metánt termelnek; a 

hulladéklerakón történő elhelyezés nem jelent szerves 

reciklációs formát.  

(20) Energetikai hasznosítás az éghető csomagolási hul-

ladék felhasználása energia előállítására közvetlen ége-

téssel, más hulladékkal együtt vagy csak magában, a hő-

energia felhasználásával. 

v obale v obchodnej sieti vrátane predaja konečnému po-

užívateľovi s výnimkou uvedenia na trh. 

(14) Distribútorom obalov je ten, kto v rámci predmetu 

svojej činnosti uskutočňuje distribúciu obalov. 

(15) Odpadom z obalov je obal alebo obalový materiál, 

ktorý sa stal odpadom, okrem odpadu z výroby obalov a 

odpadu z procesu balenia tovarov. 

(16) Nakladaním s obalmi je výroba obalov, uvedenie 

obalov alebo tovarov v obaloch na trh, ich distribúcia, 

použitie obalov, odber opakovane použiteľných obalov, 

úprava obalov a opakované použitie obalov. 

(17) Odberom použitých opakovane použiteľných oba-

lov je ich odber od spotrebiteľov alebo konečných pou-

žívateľov na území Slovenskej republiky na účely ich 

opakovaného použitia alebo vyradenia z procesu opako-

vaného používania. 

(18) Recykláciou odpadov z obalov je každé opätovné 

spracovanie odpadových materiálov vo výrobnom pro-

cese na pôvodné určenie alebo na iné účely vrátane or-

ganickej recyklácie, ale okrem energetického zhodnoco-

vania. 

(19) Organickou recykláciou je aeróbne (kompostova-

nie) alebo anaeróbne (biometanizácia) nakladanie s bio-

degradovateľnou časťou odpadov z obalov za riadených 

podmienok s využitím mikroorganizmov, ktoré produ-

kujú stabilizované organické zvyšky alebo metán; ukla-

danie na skládku sa nepovažuje za formu organickej re-

cyklácie. 

(20) Energetické zhodnocovanie je použitie spaľovateľ-

ných odpadov z obalov s cieľom získavať energiu pro-

stredníctvom priameho spaľovania s iným odpadom 

alebo bez neho s využitím tepla. 

(21) Materiálový tok odpadov z obalov je pohyb odpadu 

z obalov z miesta jeho pôvodu do prvého zariadenia na 

zhodnocovanie odpadov niektorou z činností R1 až R11 

podľa prílohy č. 1 alebo do prvého iného zariadenia na 

území iného štátu, v ktorom je zabezpečené, že výsledok 

zhodnotenia odpadov bude rovnocenný s výsledkom 

zhodnotenia odpadov niektorou z činností R1 až R11 

podľa prílohy č. 1. 

(22) Miesto pôvodu odpadov z obalov je miesto jeho 

vzniku u pôvodného pôvodcu odpadu; ak ide o súčasť 

komunálnych odpadov, je takým miestom obec. 

(23) Hospodárske subjekty vo vzťahu k obalom sú do-

dávatelia obalových materiálov, osoby, ktoré dovážajú 

alebo menia povahu a vlastnosti obalov, výrobcovia oba-

lov, distribútori obalov, obchodníci s obalmi, používate-

lia obalov, orgány a verejnoprávne organizácie. 

(24) Trhový podiel výrobcu obalov pre príslušný kalen-

dárny rok je percentuálny podiel množstva obalov uve-

dených na trh výrobcom obalov v predchádzajúcom ka-

lendárnom roku k celkovému množstvu obalov uvede-

ných na trh v predchádzajúcom kalendárnom roku. 
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(21) A csomagolási hulladék anyagárama a csomagolási 

hulladék mozgása a keletkezés helyétől az első hulladék-

hasznosító létesítményig az 1. sz. melléklet R1-R11-es 

tevékenységeinek valamelyikével, vagy az első hulla-

dékhasznosító létesítményig más állam területén, mely-

ben biztosítható, hogy a hulladék hasznosításának ered-

ménye egyenértékű az 1. sz. melléklet R1-R11-es tevé-

kenységeinek valamelyikével elérhető hasznosítási ered-

ménnyel. 

(22) A csomagolási hulladék keletkezési helye az eredeti 

hulladékbirtokosnál lévő keletkezési hely; ha háztartási 

hulladék összetevőjéről van szó, az ilyen hely a község. 

(23) A csomagolás viszonylatában gazdasági szereplők 

a csomagolóanyagok szállítói, azok a személyek, me-

lyek csomagolásokat behoznak, azok jellegét módosít-

ják, a csomagolások gyártói, a csomagolások forgalma-

zói, a csomagoláskereskedők, a csomagolásfelhaszná-

lók, a hatóságok és a közhasznú szervezetek. 

(24) A csomagolásgyártó piaci részesedése az adott nap-

tári évben a csomagolásgyártó által az előző naptári év-

ben piaci forgalomba hozott csomagolásmennyiség szá-

zalékos aránya az előző naptári évben piaci forgalomba 

hozott csomagolás összmennyiségéből.  

(25) A csomagolási hulladék gyűjtési hányada az adott 

naptári évre a háztartási hulladék összetevője vonatko-

zásában, a Szlovák Köztársaságban a háztartási hulla-

dékból összegyűjtött csomagoláshulladék összmennyi-

ségének és a csomagolásgyártó megfelelő naptári évi pi-

aci részesedésének szorzata. 

(26) A műanyag polimer,72a) amely adalékanyagokat és 

más anyagokat tartalmazhat és képes a tasakok fő szer-

kezeti összetevőjeként működni. 

(27) A műanyag hordtasak olyan, műanyagból készült, 

fogófüllel ellátott vagy fogófül nélküli hordtasak, ame-

lyet az áruk vagy termékek értékesítési pontján biztosí-

tanak a fogyasztók részére. 

(28) A könnyű műanyag hordtasak olyan műanyag hord-

tasak, amelynek falvastagsága 50 mikronnál kevesebb. 

(29) A nagyon könnyű műanyag hordtasak olyan mű-

anyag hordtasak, amelynek falvastagsága 15 mikronnál 

kevesebb, és amelynek felhasználása higiéniai célokat 

szolgál, vagy amelyet ömlesztett élelmiszerek elsődle-

ges csomagolására használnak az élelmiszerpazarlás 

megelőzésének céljából. 

(30) A minisztérium honlapján közzéteszi a Szlovák 

Köztársaságban piaci forgalomba hozott csomagolások 

összmennyiségét, valamint a háztartási hulladékból ki-

gyűjtött csomagolási hulladék mennyiségét az előző 

naptári év vonatkozásában, mégpedig legkésőbb július 

15-ig. 

 

(25) Zberový podiel pre odpady z obalov, ktoré sú sú-

časťou komunálnych odpadov pre príslušný kalendárny 

rok, je súčin celkového množstva vyzbieraných odpadov 

z obalov z komunálnych odpadov v Slovenskej repub-

like v predchádzajúcom kalendárnom roku a trhového 

podielu výrobcu obalov za príslušný kalendárny rok. 

(26) Plast je polymér,72a) ktorý môže obsahovať prídavné 

látky alebo iné látky a ktorý je schopný fungovať ako 

hlavná štrukturálna zložka tašiek. 

(27) Plastová taška je taška s uchami alebo bez nich, vy-

robená z plastu, ktorá sa poskytuje spotrebiteľom na 

mieste predaja tovaru alebo výrobkov. 

(28) Ľahká plastová taška je plastová taška s hrúbkou 

steny menšou ako 50 mikrometrov. 

(29) Veľmi ľahká plastová taška je plastová taška s hrúb-

kou steny menšou ako 15 mikrometrov, ktorá sa vyža-

duje z hygienických dôvodov alebo sa poskytuje ako pri-

márny obal pre nebalené potraviny, s cieľom predchá-

dzať plytvaniu potravinami. 

(30) Ministerstvo zverejní na svojom webovom sídle 

celkové množstvo obalov uvedených na trh Slovenskej 

republiky, ako aj celkové množstvo vyzbieraných odpa-

dov z obalov z komunálnych odpadov za predchádzajúci 

kalendárny rok, a to najneskôr do 15. júla. 

 

53. § 

A csomagolások összetételére  

és tulajdonságaira vonatkozó követelmények 

  § 53 

Požiadavky  

na zloženie a vlastnosti obalov 
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(1) A csomagolásokat úgy kell megtervezni, legyártani 

és piacra vinni vagy forgalmazni, hogy megfeleljenek az 

összetételükre és tulajdonságaikra vonatkozó alapköve-

telményeknek, és hogy lehetővé tegyék az ismételt hasz-

nálatukat vagy hasznosításukat, reciklációjukat és szer-

ves reciklálásukat, az energetikai hasznosítást beleértve, 

és teljesítsék a harmonizált szabványokat.73) 

(2) Ólom, kadmium, higany és hat vegyértékű krómöt-

vözet szándékos hozzáadása (a továbbiakban csak „ne-

hézfém”) ezeknek a felhasználása a jelenlétüket megkí-

vánó csomagolás gyártásakor egy meghatározott tulaj-

donság, megjelenés vagy minőség biztosítása érdeké-

ben; nem tekinthető nehézfém szándékos hozzáadásának 

az újrahasznosításából származó nehézfém-tartalmú 

anyagok csomagolási alapanyagként történő felhaszná-

lása. 

(3) Tilos olyan csomagolást gyártani vagy piaci forga-

lomba hozni, melyeknek a nehézfém-tartalma összessé-

gében meghaladja a 100 mg/kg tömegértéket (a további-

akban csak „határérték”). 

(4) A 3. bekezdés szerinti tilalom nem vonatkozik 

a) a kizárólag ólomkristályból készült csomagolásra, 

b) a műanyag rekeszekre és raklapokra, amennyiben 

1. a gyártási folyamatban nem kerül sor szándé-

kos nehézfém-hozzáadásra, 

2. ellenőrzött újrahasznosító eljárással kerültek 

legyártásra, melyben az újrahasznosított anyag 

kizárólag műanyag rekeszből vagy raklapból 

származik és amelyben az egyéb felhasznált 

anyagok legfeljebb az össztömeg 20 %-át teszik 

ki, vagy 

3. a nehézfémek határértékének túllépésére kizá-

rólag nehézfém-tartalmú újrahasznosított anya-

gok hozzáadása miatt került sor, 

c) a csomagolási célú üvegre, ha 

1. a gyártási folyamatban szándékos nehézfém-

hozzáadásra nem kerül sor, 

2. határérték túllépését kizárólag az előállításhoz 

felhasznált újrahasznosított anyagok nehézfém-

tartalma okozza, vagy  

3. ha a csomagolás gyártója rendszeres havi el-

lenőrző méréseket végez a gyártási folyamatban 

az üvegolvasztó kemencékben a nehézfém-kon-

centráció megállapítása céljából; a mérési ered-

ményeknek és a felhasznált mérési módszerek-

nek bármikor az állami hulladékgazdálkodási ha-

tóság rendelkezésére kell állniuk. 

(5) A nehézfém-tartalom határértékét meghaladó nehéz-

fém-tartalmú műanyag rekeszeket és műanyag raklapo-

kat jól láthatóan és tartósan meg kell jelölni a külön jog-

szabály értelmében.74) 

(6) A 4. bekezdés b) pontja szerinti nehézfém-tartalmú 

műanyag rekeszeket és raklapokat, melyek hulladékká 

(1) Obaly musia byť navrhnuté, vyrábané a uvádzané na 

trh alebo do distribúcie tak, aby spĺňali základné požia-

davky na ich zloženie a vlastnosti a aby umožňovali ich 

opakované použitie alebo zhodnocovanie vrátane ener-

getického využitia, recyklácie a organickej recyklácie a 

spĺňali požiadavky ustanovené harmonizovanými nor-

mami.73) 

(2) Zámerným zavedením olova, kadmia, ortuti a zlúče-

nín šesťmocného chrómu (ďalej len „ťažké kovy“) je ich 

použitie pri výrobe z dôvodu potreby ich prítomnosti v 

obale na zabezpečenie požadovanej vlastnosti, vzhľadu 

alebo kvality obalu; za zámerné zavedenie ťažkých ko-

vov sa nepovažuje využívanie recyklovaných materiálov 

s obsahom ťažkých kovov ako suroviny na výrobu oba-

lových materiálov. 

(3) Zakazuje sa vyrábať a uvádzať na trh obaly, v kto-

rých obsah ťažkých kovov presahuje sumárne 100 

mg/kg hmotnosti (ďalej len „limitná hodnota“). 

(4) Zákaz podľa odseku 3 sa nevzťahuje na 

a) obaly vyrábané výlučne z oloveného krištáľového 

skla, 

b) plastové debny a plastové palety, ak 

1. počas výrobného procesu nedochádza k zámer-

nému zavedeniu ťažkých kovov, 

2. boli vyrobené v kontrolovanom recyklačnom 

procese, v ktorom recyklovaný materiál pochá-

dza len z takých plastových debien alebo plasto-

vých paliet a v ktorom použitie iných materiálov 

tvorí najviac 20 % z celkovej hmotnosti alebo 

3. je limitná hodnota ťažkých kovov prekročená 

výlučne pridávaním recyklovaných materiálov s 

obsahom ťažkých kovov, 

c) obaly zo skla, ak 

1. počas výrobného procesu nedochádza k zámer-

nému zavedeniu ťažkých kovov, 

2. je limitná hodnota ťažkých kovov prekročená 

výlučne pridávaním recyklovaných materiálov s 

obsahom ťažkých kovov alebo 

3. ten, kto obaly vyrába, vykonáva pravidelné 

mesačné kontroly výrobnej činnosti na sklárskej 

peci zamerané na zistenie koncentrácie ťažkých 

kovov; výsledky meraní a použité metódy mera-

nia musia byť orgánu štátnej správy odpadového 

hospodárstva na požiadanie kedykoľvek k dispo-

zícii. 

(5) Plastové debny a plastové palety s obsahom ťažkých 

kovov vyšším ako je limitná hodnota musia byť vidi-

teľne a trvalo označené v súlade s osobitným predpi-

som.74) 

(6) Plastové debny a plastové palety s obsahom ťažkých 

kovov podľa odseku 4 písm. b), ktoré sa stanú odpadom, 

musia byť recyklované v recyklačnom procese, v ktorom 

sa recyklovaný materiál vyrába len z plastových debien 
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válnak, kötelezően fel kell dolgozni újrahasznosítási fo-

lyamatban, melyben az újrahasznosított anyag csak mű-

anyag rekeszekből vagy műanyag raklapokból szárma-

zik, vagy amelyben a más felhasznált anyag csak az 

össztömeg 20 százalékát teszi ki. 

(7) Az, aki a 4. bekezdés b) pontjában taglalt csomago-

lást gyártja vagy a gyártó meghatalmazott képviselője, 

köteles megőrizni a csomagolás piaci forgalomba tör-

ténő bevezetése feltételeinek teljesítését igazoló mű-

szaki dokumentumokat56) legalább négy éven keresztül. 

(8) Az üvegből csomagolószereket gyártó személy, vagy 

ha ilyen személy a Szlovák Köztársaságban nincs, akkor 

az üveg csomagolószerekbe árut töltő gyártó köteles je-

lenteni a nehézfém-tartalom mennyiségét az üvegcso-

magolásokban az állami hulladékgazdálkodási hatóság-

nak, amennyiben az átlagos nehézfém-tartalom a 4. be-

kezdés c) pontjának 3. alpontja szerint elvégzett 12 egy-

mást követő ellenőrzés alkalmával meghaladta a 200 

mg/kg össztömeg határértéket. Az üvegcsomagolások 

nehézfém-tartalmáról szóló jelentésben feltüntetik a ne-

hézfém-össztartalom mért értékeit, a használt mérési 

módszereket, az összesített nehézfém-tartalom feltétele-

zett forrásait és a meghozott intézkedések részletes leírá-

sát, melyekkel a nehézfém-tartalom csökkentését céloz-

ták meg. 

(9) A csomagolásokra és csomagolóanyagok tulajdonsá-

gaira, valamint használatukra vonatkozó különleges kö-

vetelményeket külön jogszabályok írják elő.75) 

 

alebo plastových paliet a v ktorom použitie iných mate-

riálov tvorí najviac 20 % z celkovej hmotnosti. 

(7) Ten, kto obaly uvedené v odseku 4 písm. b) vyrába 

alebo jeho splnomocnený zástupca je povinný uchová-

vať technickú dokumentáciu56) potrebnú na preukázanie 

splnenia požiadaviek na uvedenie obalov na trh po dobu 

najmenej štyroch rokov. 

(8) Osoba vyrábajúca obaly zo skla, alebo ak taká osoba 

nie je v Slovenskej republike, tak výrobca tovarov plne-

ných do obalov zo skla je povinný podávať hlásenie o 

množstvách ťažkých kovov v obaloch zo skla orgánu 

štátnej správy odpadového hospodárstva, ak priemerné 

úrovne koncentrácie ťažkých kovov počas 12 po sebe 

nasledujúcich kontrol vykonaných podľa odseku 4 písm. 

c) tretieho bodu prekročia limit 200 mg/kg hmotnosti. V 

hlásení o množstvách ťažkých kovov v obaloch zo skla 

sa uvedú namerané hodnoty súčtu obsahu ťažkých ko-

vov, použité metódy merania, predpokladané zdroje prí-

tomnosti hladiny súčtu obsahu ťažkých kovov a po-

drobný opis prijatých opatrení na zníženie úrovne ob-

sahu ťažkých kovov. 

(9) Osobitné požiadavky na vlastnosti obalov a obalo-

vých materiálov a požiadavky na podmienky ich použí-

vania ustanovujú osobitné predpisy.75) 

 

54. § 

A csomagolások gyártóinak kötelességei 

(1) A gyártó összhangban a 27. § 4. bekezdésében meg-

határozott kötelességeivel, köteles biztosítani 

a) a csomagolást az anyagösszetételét jelző adattal 

megjelölni a külön jogszabály szerint,74) ha a csoma-

golás megjelölése mellett dönt; a csomagolást a ke-

zelés módjára vonatkozó adattal is megjelölheti [105. 

§, 3. bek. m) pont], 

b) a betétdíjas (’visszaváltható’) csomagolás megje-

lölését, ha betétdíjas italcsomagolásban helyez piaci 

forgalomba árut, kivéve a 0 eurós betétdíjú csomago-

lásokat, 

c) hogy az a) és b) pont szerinti jelölés jól látható és 

könnyen olvasható legyen, párhuzamosan megfele-

lően tartós és állandó, a csomagolás felnyitása után 

is, 

d) az általa piacra helyezett vagy forgalmazott cso-

magolásból származó csomagolási hulladék gyűjté-

sét, szállítását, hasznosítását és újrafelhasználását 

teljes mértékben, legalább azonban a 3. sz. mellék-

letben meghatározott gyűjtési hányada mértékében, 

e) a háztartási hulladékból elkülönítetten összegyűj-

tött összetevőkből származó csomagolási hulladék 

  § 54 

Povinnosti výrobcu obalov 

(1) Výrobca obalov je v súlade s povinnosťami uvede-

nými v § 27 ods. 4 povinný zabezpečiť 

a) označenie obalu údajom o materiálovom zložení 

obalu v súlade s osobitným predpisom,74) ak sa roz-

hodne obal označiť; obal môže označiť aj údajom o 

spôsobe nakladania s ním [§ 105 ods. 3 písm. m)], 

b) označenie obalu ako zálohovaný obal, ak uvádza 

na trh tovary v zálohovaných obaloch na nápoje 

okrem zálohovaných obalov, ktorých výška zálohu je 

0 eur, 

c) aby označenie podľa písmen a) a b) bolo viditeľné 

a ľahko čitateľné, pričom musí byť primerane trvalé 

a stále aj po otvorení obalu, 

d) zber, prepravu, zhodnocovanie a recykláciu odpa-

dov pochádzajúcich z obalov, ktoré uviedol na trh 

alebo distribuoval, a to v plnom rozsahu, najmenej 

vo výške miery zhodnocovania a recyklácie ustano-

vených v prílohe č. 3, 

e) zber, prepravu, zhodnocovanie a recykláciu odpa-

dov z obalov, ktoré sú súčasťou oddelene zbieraných 

zložiek komunálnych odpadov, v plnom rozsahu, 

najmenej vo výške jeho zberového podielu, 
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gyűjtését, szállítását, hasznosítását és újrafelhaszná-

lását teljes mértékben, legalább azonban a gyűjtési 

hányada mértékében, 

f) tájékoztatni a fogyasztókat a csomagolási hulladék 

gyűjtésének módjáról. 

(2) Ha a csomagolószerek gyártója nem igazolja, hogy 

az általa piacra helyezett vagy forgalmazott csomagolá-

sok felhasználásuk után nem a háztartási hulladék közé 

kerülnek, az ilyen csomagolási hulladék a háztartási hul-

ladék részének tekintendő. 

(3) A csomagolószerek gyártója megkülönböztetett kö-

telességeit csak akkor teljesítheti egyénileg, ha az általa 

piacra helyezett vagy forgalmazott csomagolásból szár-

mazó hulladék nem válik a háztartási hulladék részévé; 

a megkülönböztetett kötelességeinek 27. § 7. bekezdése 

szerinti teljesítésének lehetőségét ez nem befolyásolja. 

(4) Az ismételten felhasználható csomagolások az 1. be-

kezdés d) pontja szerinti kötelességek teljesítése szem-

pontjából csak egyszer számítandók bele abba a csoma-

golásmennyiségbe, melyet a gyártó piacra helyezett 

vagy forgalmazott, mégpedig az első használatuk idő-

pontjában; a fentiek nem vonatkoznak a fa raklapokra, 

melyeket akkor számítanak bele a csomagolásmennyi-

ségbe, amikor hulladékká válnak. 

 

f) informovanie spotrebiteľov o spôsobe zabezpeče-

nia zberu odpadov z obalov. 

(2) Ak výrobca obalov nepreukáže, že ním uvedené 

obaly na trh alebo do distribúcie nebudú po ich spotrebe 

tvoriť súčasť komunálnych odpadov, považuje sa odpad 

z týchto obalov za súčasť komunálnych odpadov. 

(3) Výrobca obalov môže plniť vyhradené povinnosti in-

dividuálne, len ak odpad z obalov ním uvedených na trh 

alebo do distribúcie nebude súčasťou komunálneho od-

padu; možnosť plnenia vyhradených povinností v súlade 

s § 27 ods. 7 nie je tým dotknutá. 

(4) Opakovane použiteľné obaly sa na účel plnenia po-

vinností podľa odseku 1 písm. d) započítavajú do množ-

stva obalov, ktoré výrobca obalov uviedol na trh alebo 

distribuoval, len raz, a to v čase ich prvého použitia; uve-

dené sa nevzťahuje na drevené palety, ktoré sa započíta-

vajú do množstva obalov, až keď sa stanú odpadom. 

 

55. § 

A csomagolások gyártóinak  

kötelességei betétdíjas csomagolás esetén 

(1) Ha a csomagolás gyártója betétdíjas csomagolásban 

helyez piacra vagy forgalmaz árut, köteles a csomago-

lásra betétdíjat kivetni és betartani a betétdíj megszabott 

nagyságát [105. §, 3. bek. m) pont]. 

(2) Ha a csomagolás gyártója ismételten használatos be-

tétdíjas csomagolásban helyez piacra vagy forgalmaz 

árut, köteles visszavenni az azonos fajtájú és azonos tí-

pusú ismételten használatos betétdíjas csomagolásokat 

mennyiségi korlátozás, nélkül és nem kötheti a visszavé-

telt áruvásárláshoz, és köteles teljes összegben visszafi-

zetni a betétdíjat; ez akkor is érvényes, ha az addig hasz-

nálatos betétdíjas csomagolás használatát megszünteti, 

mégpedig legalább hat hónapon át attól a naptól kezdve, 

amikor az 5. bekezdés szerinti tájékoztatást közzétette. 

(3) Ha a csomagolás gyártója ismételten használatos be-

tétdíjas csomagolásban helyez piacra árut a fogyasztók-

nak, az üzemben történő értékesítéssel, köteles a csoma-

golás visszavételét biztosítani ebben az üzemben a 2. be-

kezdés rendelkezései szerint, a teljes üzemelési időszak 

alatt, valamint megfelelő módon tájékoztatni a fogyasz-

tót az egyes ismételten használatos betétdíjas csomago-

lások betétdíjának nagyságáról és az egyes ismételten 

használatos betétdíjas csomagolások fajtáinak változása-

iról. A betétdíj visszafizetése a fogyasztónak a betétdíjas 

  § 55 

Povinnosti výrobcu  

obalov pri zálohovaní obalov 

(1) Ak výrobca obalov uvádza na trh tovary v zálohova-

ných obaloch, je povinný zálohovať obaly a dodržiavať 

ustanovenú výšku zálohu [§ 105 ods. 3 písm. m)]. 

(2) Ak výrobca obalov uvádza na trh tovary v zálohova-

ných opakovane použiteľných obaloch, je povinný odo-

berať zálohované opakovane použiteľné obaly rovna-

kého druhu a rovnakého typu, ktoré uviedol na trh, bez 

obmedzenia množstva a bez viazania tohto odberu na ná-

kup tovaru a vrátiť záloh v plnej výške; to platí aj vtedy, 

ak prestane používať doteraz zálohovaný obal, a to po 

dobu najmenej šiestich mesiacov odo dňa zverejnenia 

oznamu podľa odseku 5. 

(3) Ak výrobca obalov uvádza na trh tovary v zálohova-

ných opakovane použiteľných obaloch predajom spotre-

biteľovi v prevádzkarni, je povinný zabezpečiť odber 

obalov podľa odseku 2 v tejto prevádzkarni po celý čas 

prevádzky a vhodným spôsobom informovať spotrebi-

teľa o výške zálohu pre jednotlivé druhy zálohovaných 

opakovane použiteľných obalov a o zmenách druhov zá-

lohovaných opakovane použiteľných obalov. Vrátenie 

zálohu spotrebiteľovi sa pri vrátení zálohovaného obalu 

zaručuje a spotrebiteľ nie je pri vrátení zálohovaného 

obalu na nápoje povinný preukázať úhradu zálohu. 

(4) Ak výrobca obalov, ktorý uvádza na trh tovary v zá-

lohovaných opakovane použiteľných obaloch inak ako 
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csomagolás leadásakor szavatolt, és a fogyasztó a betét-

díjas csomagolás leadásakor nem köteles igazolni, hogy 

a betétdíjat kifizette. 

(4) Ha a csomagolás gyártója, mely betétdíjas ismételten 

használatos csomagolásban helyez piacra árut más mó-

don, mint fogyasztónak történő értékesítéssel, változást 

tervez az áruk csomagolásfajtájában, köteles tájékoztatni 

a csomagolások forgalmazóit, melyek ilyen csomagolá-

sokban forgalmaznak árut, a csomagolásfajta készülő 

változásáról legalább három hónappal az ilyen változás 

végrehajtása előtt. 

(5) Ha a csomagolás gyártója, mely betétdíjas italcsoma-

golásban helyez piacra árut, az addigi betétdíjas csoma-

golás használatát megszünteti, köteles ezt a tényt hala-

déktalanul és megfelelő módon nyilvánosságra hozni, 

elsősorban a médiában vagy közvetlen értesítéssel a bol-

tokban. 

(6) A csomagolás gyártója, mely betétdíjas ismételten 

használatos csomagolásban helyez piacra árut, köteles 

biztosítani a visszagyűjtött csomagolások ismételt fel-

használását, amennyiben azok az ismételt használatra al-

kalmas állapotban vannak. 

 

predajom spotrebiteľovi, pripravuje zmenu druhu oba-

lov tých tovarov, je povinný informovať distribútorov 

obalov, ktorí distribuujú tovary v takých obaloch, o pri-

pravovanej zmene druhu obalu najmenej tri mesiace 

pred vykonaním takej zmeny. 

(5) Ak výrobca obalov, ktorý uvádza na trh tovary v zá-

lohovaných obaloch, prestane používať doteraz záloho-

vaný obal, je povinný túto skutočnosť bezodkladne zve-

rejniť vhodným spôsobom, najmä v médiách a oznamom 

priamo v predajni. 

(6) Výrobca obalov, ktorý uvádza na trh tovary v zálo-

hovaných opakovane použiteľných obaloch, je povinný 

zabezpečiť opakované použitie odobratých obalov, ak sú 

spôsobilé na ďalšie opakované použitie. 

 

56. § 

A csomagolások forgalmazóinak kötelességei 

(1) A csomagolások forgalmazója, mely betétdíjas cso-

magolásban forgalmaz árut, köteles betétdíjat kivetni a 

csomagolásra és betartani a betétdíj meghatározott nagy-

ságát [105. §, 3. bek. m) pont]. 

(2) A csomagolás forgalmazója, mely ismételten hasz-

nálatos betétdíjas csomagolásban forgalmaz árut, köteles 

visszavenni az azonos fajtájú és azonos típusú ismételten 

használatos betétdíjas csomagolásokat mennyiségi kor-

látozás, nélkül és nem kötheti a visszavételt áruvásárlás-

hoz, és köteles teljes összegben visszafizetni a betétdíjat; 

ez akkor is érvényes, ha az addig használatos betétdíjas 

csomagolás használatát megszünteti, mégpedig legalább 

hat hónapon át attól a naptól kezdve, amikor az 5. bekez-

dés szerinti tájékoztatást közzétette. Az első mondat sze-

rinti kötelessége teljesítésekor a csomagolás forgalma-

zója köteles úgy eljárni, hogy elegendő és elérhető elfo-

gadási helyet biztosítson, s ennek meg kell felelnie a cso-

magolásokban forgalmazott áruk értékesítési helyei szá-

mának. 

(3) A csomagolás forgalmazója, mely ismételten hasz-

nálatos betétdíjas csomagolásban forgalmaz árut a fo-

gyasztóknak, az üzemben történő értékesítéssel, köteles 

a csomagolás visszavételét biztosítani ebben az üzemben 

a 2. bekezdés rendelkezései szerint, a teljes üzemelési 

időszak alatt, valamint megfelelő módon tájékoztatni a 

fogyasztót az egyes ismételten használatos betétdíjas 

csomagolások betétdíjának nagyságáról és az egyes is-

mételten használatos betétdíjas csomagolások fajtáinak 

változásairól. A betétdíj visszafizetése a fogyasztónak a 

  § 56 

Povinnosti distribútora obalov 

(1) Distribútor obalov, ktorý distribuuje tovary v záloho-

vaných obaloch, je povinný zálohovať obaly a dodržia-

vať ustanovenú výšku zálohu [§ 105 ods. 3 písm. m)]. 

(2) Distribútor obalov, ktorý distribuuje tovary v záloho-

vaných opakovane použiteľných obaloch, je povinný 

odoberať zálohované opakovane použiteľné obaly rov-

nakého druhu a rovnakého typu, ktoré distribuuje, bez 

obmedzenia množstva a bez viazania tohto odberu na ná-

kup tovaru a vrátiť záloh v plnej výške; to platí aj vtedy, 

ak prestane používať doteraz zálohovaný obal, a to po 

dobu najmenej šiestich mesiacov odo dňa zverejnenia 

oznamu podľa odseku 5. Pri plnení povinnosti podľa pr-

vej vety je distribútor obalov povinný postupovať tak, 

aby zabezpečil dostatočné množstvo miest odberu a ich 

dostupnosť, ktoré musí zodpovedať množstvu miest pre-

daja tovarov v obaloch. 

(3) Distribútor obalov, ktorý distribuuje tovary v záloho-

vaných opakovane použiteľných obaloch predajom spo-

trebiteľovi v prevádzkarni, je povinný zabezpečiť odber 

obalov podľa odseku 2 v tejto prevádzkarni po celý čas 

prevádzky a vhodným spôsobom informovať spotrebi-

teľa o výške zálohu pre jednotlivé druhy zálohovaných 

opakovane použiteľných obalov a o zmenách druhov zá-

lohovaných opakovane použiteľných obalov. Vrátenie 

zálohu spotrebiteľovi sa pri vrátení zálohovaného obalu 

zaručuje a spotrebiteľ nie je pri vrátení zálohovaného 

obalu na nápoje povinný preukázať úhradu zálohu. 
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betétdíjas csomagolás leadásakor szavatolt, és a fo-

gyasztó a betétdíjas csomagolás leadásakor nem köteles 

igazolni, hogy a betétdíjat kifizette. 

(4) A csomagolás forgalmazója, mely betétdíjas ismétel-

ten használatos csomagolásban forgalmaz árut más mó-

don, mint fogyasztónak történő értékesítéssel, köteles tá-

jékoztatni azon más forgalmazókat, melyek ilyen cso-

magolásban forgalmaznak árut az ismételten használatos 

csomagolásfajta tervezett változásáról legalább három 

hónappal az ilyen változás végrehajtása előtt. 

(5) A csomagolás forgalmazója, mely betétdíjas italcso-

magolásban forgalmaz árut, ha megszünteti az addig 

használt betétdíjas csomagolást, köteles ezt a tényt hala-

déktalanul és megfelelő módon nyilvánosságra hozni, 

elsősorban a médiában vagy közvetlen értesítéssel a bol-

tokban. Az értesítésnek a csomagolások visszavételének 

teljes időszaka alatt nyilvánosnak kell lennie. 

(6) A csomagolás forgalmazója, mely betétdíjas ismétel-

ten használatos csomagolásban forgalmaz árut, köteles 

biztosítani a visszavett ismételten használatos csomago-

lás átadását annak a csomagolásgyártónak vagy csoma-

golásforgalmazónak, mely betétdíjat számolt fel érte. 

(7) A csomagolás forgalmazója, mely italt forgalmaz 

más, mint ismételten használatos csomagolásban fo-

gyasztónak történő értékesítéssel, köteles az árusítás he-

lyén azonos fajtájú italt ismételten használatos csomago-

lásban is forgalmazni, ha ilyen italokat abban is piacra 

helyeztek a Szlovák Köztársaságban. Ez a kötelezettség 

nem vonatkozik a csomagolások azon forgalmazójára, 

mely ezeket az italokat 200 m2-nél kisebb alapterületű 

üzlethelyiségben értékesíti. 

(8) A csomagolás forgalmazójára, mely közvetlenül a 

végfogyasztónak forgalmaz olyan csomagolásgyártótól 

származó csomagolást, mely nincs bejegyezve a Megkü-

lönböztetett Termékek Gyártóinak Nyilvántartásába, 

ezen csomagolás és a belőle keletkező hulladék vonat-

kozásában átruházódnak a csomagolásgyártó jelen tör-

vény szerinti kötelességei. 

(9) A 8. bekezdés szerinti kötelesség teljesítésének cél-

jából a csomagolás gyártója az ő 8. bekezdés szerinti kö-

telességeit helyette teljesítő csomagolás forgalmazójá-

nak írásbeli kérésére köteles kiadni a 27. § 4. bekezdésé-

nek h) pontja szerinti adatokat. 

(10) A csomagolás forgalmazója, mely biztosította az is-

mételten használatos csomagolások kivitelét a Szlovák 

Köztársaság területéről, vagy annak kivonását az ismé-

telt felhasználás alól, köteles e tényről haladéktalanul tá-

jékoztatni a csomagolás gyártóját, mely ezt a csomago-

lást piacra helyezte vagy forgalmazta, abban az esetben, 

ha a csomagolás gyártójának azonosító adatai ezen cso-

magolásról megállapíthatók. 

 

(4) Distribútor obalov, ktorý distribuuje tovary v záloho-

vaných opakovane použiteľných obaloch inak ako pre-

dajom spotrebiteľovi, je povinný informovať iných dis-

tribútorov obalov, ktorí distribuujú tovary v takých oba-

loch, o pripravovanej zmene druhu zálohovaného opa-

kovane použiteľného obalu najmenej tri mesiace pred 

vykonaním takej zmeny. 

(5) Distribútor obalov, ktorý distribuuje tovary v záloho-

vaných obaloch na nápoje, prestane používať doteraz zá-

lohovaný obal, je povinný túto skutočnosť bezodkladne 

zverejniť vhodným spôsobom, najmä v médiách a ozna-

mom priamo v predajni. Oznam musí byť zverejnený po-

čas celej doby odberu týchto obalov. 

(6) Distribútor obalov, ktorý distribuuje tovary v záloho-

vaných opakovane použiteľných obaloch, je povinný za-

bezpečiť odovzdanie odobratých opakovane použiteľ-

ných obalov tomu výrobcovi obalov alebo distribútorovi 

obalov, ktorý mu účtoval záloh. 

(7) Distribútor obalov, ktorý distribuuje nápoje v iných 

ako opakovane použiteľných obaloch predajom spotre-

biteľovi, je povinný v mieste ich predaja distribuovať ná-

poje rovnakého druhu aj v opakovane použiteľných oba-

loch, ak sa také nápoje v nich na trh v Slovenskej repub-

like uvádzajú. Táto povinnosť sa nevzťahuje na distribú-

tora obalov, ktorý distribuuje tieto nápoje na predajnej 

ploche menšej ako 200 m2. 

(8) Na distribútora obalov, ktorý poskytuje priamo ko-

nečnému používateľovi obalov pochádzajúcich od vý-

robcu obalov, ktorý nie je zapísaný v Registri výrobcov 

vyhradeného výrobku, prechádzajú vo vzťahu k týmto 

obalom a odpadu z nich povinnosti výrobcu obalov 

podľa tohto zákona. 

(9) Na účely plnenia povinností podľa odseku 8 je vý-

robca obalov povinný na základe písomného vyžiadania 

poskytnúť distribútorovi obalov, ktorý za neho zabezpe-

čuje plnenie povinností podľa odseku 8, údaje podľa § 

27 ods. 4 písm. h). 

(10) Distribútor obalov, ktorý zabezpečil vývoz opako-

vane použiteľného obalu mimo územia Slovenskej re-

publiky alebo jeho vyradenie z opakovaného používa-

nia, je povinný o tom bezodkladne informovať výrobcu 

obalov, ktorý tento obal uviedol na trh alebo do distribú-

cie, za predpokladu, že identifikačné údaje o výrobcovi 

obalov je možné zistiť z tohto obalu. 

 

57. § 

A csomagolási hulladék gyűjtése és hasznosítása 

  § 57 

Zber a zhodnocovanie odpadov z obalov 
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(1) A csomagolási hulladék keletkezési helyét és meny-

nyiségét gyűjtési bizonylat céljára és az anyagáram ki-

mutatásának céljára az eredeti hulladékbirtokos, ha ház-

tartási hulladékról van szó, a község, vagy amennyiben 

felvásárolt háztartási hulladékról van szó a 16. § 4. be-

kezdésében feltüntetett személy mutatja ki; ha felvásá-

rolt háztartási hulladékról van szó; egy csomagolási hul-

ladékmennyiség csak egy anyagáramban mutatható ki. 

(2) Az 54. § 1. bek. d) pontja szerinti kötelességek telje-

sítésének céljából a gyűjtést, hasznosítást és reciklálást a 

csomagolási anyagáramból származó iratokkal igazol-

ják; a csomagolási hulladékból összegyűjtött mennyiség 

csak a hasznosítás vagy reciklálás évében számítható 

bele a csomagolási hulladék anyagáramába. Az 54. § 1. 

bek. e) pontja szerinti kötelességek teljesítését kizárólag 

a község által a nála összegyűjtött mennyiségként visz-

szaigazolt mennyiség szolgál, valamint a háztartási hul-

ladék mennyisége, melyről értesítést kapott a 16. § 4. 

bek. szerint; a csomagolásból összegyűjtött hulladék-

mennyiség a csomagolási hulladékgyűjtési hányadba 

csak az összegyűjtés évében számítható be. 

(3) A hulladékhasznosító létesítmények által átvett cso-

magolási hulladék mennyisége a 2. bek. szerinti köteles-

ségek teljesítésének tekintendő a csomagolási hulladék 

hasznosított mennyisége szempontjából, amennyiben e 

létesítmény üzemeltetési és műszaki intézkedései bizto-

sítják, hogy a szétválogatott csomagolási hulladék 

mennyisége nagyobb veszteségek nélkül bekerül az új-

rahasznosítási vagy reciklálási folyamatba. 

(4) Az ismételten felhasználható csomagolás, mely nem 

alkalmas újbóli használatra, hulladékként kezelendő. 

(5) Az újrahasznosítási és reciklálási mérték megállapí-

tásánál a 3. sz. melléklet szerint figyelembe veszik az 

energetikai hasznosítás támogatását, ha environmentális 

és gazdasági okokból ez élvez előnyt a reciklálással 

szemben. 

 

(1) Miesto pôvodu odpadov z obalov a ich množstvo vy-

kazuje na účely preukázania zberu a na účely preukáza-

nia materiálového toku priamo pôvodný pôvodca odpa-

dov, obec, ak ide o komunálny odpad, alebo osoba uve-

dená v § 16 ods. 4, ak ide o vykúpený komunálny odpad; 

jedno množstvo odpadu z obalov možno vykázať len v 

jednom materiálovom toku. 

(2) Na účely plnenia povinnosti podľa § 54 ods. 1 písm. 

d) sa zber, zhodnocovanie a recyklácia preukazuje do-

kladmi o materiálovom toku odpadov z obalov; množ-

stvo zozbieraných odpadov z obalov možno zahrnúť do 

materiálového toku odpadu z obalov len v roku ich zhod-

notenia alebo recyklácie. Na účely plnenia povinnosti 

podľa § 54 ods. 1 písm. e) slúžia výlučne množstvá vy-

kázané obcou ako množstvá v nej vyzbierané a množstvá 

komunálneho odpadu, o ktorých bolo doručené oznáme-

nie podľa § 16 ods. 4; množstvo zozbieraných odpadov 

z obalov možno zahrnúť do zberového podielu pre od-

pady z obalov len v roku ich zozbierania. 

(3) Množstvo odpadov z obalov prevzatých do zariade-

nia na zhodnocovanie odpadov sa považuje za množstvo 

zhodnotených odpadov z obalov na účely plnenia povin-

ností podľa odseku 2, pokiaľ prevádzkové a technické 

opatrenia v tomto zariadení zabezpečujú, že sa vytrie-

dené množstvo odpadov z obalov dostane do procesu 

zhodnotenia alebo recyklácie bez väčších strát. 

(4) S opakovane použiteľným obalom, ktorý nie je spô-

sobilý na opakované použitie, sa nakladá ako s odpa-

dom. 

(5) Pri ustanovení miery zhodnocovania a miery recyk-

lácie podľa prílohy č. 3 sa zohľadní podpora energetic-

kého zhodnocovania, ak sa z environmentálnych dôvo-

dov a ekonomických dôvodov uprednostní pred recyklá-

ciou. 

 

59. § 

A csomagolási gyártói felelősségi szervezetek  

kötelességei és jogai 

(1) A csomagolások gyártói felelősségi szervezete, mely 

a csomagolási hulladék közös kezelésének rendszerét 

működteti, a 28. § 4. bekezdésében taglalt kötelessége-

ken kívül köteles 

a) ebbe a rendszerbe befogadni a nem csomagolási 

termékek hulladékának kezelését a jelen törvénysza-

kasz hetedik szakasza szerint, 

b) ebbe a rendszerbe befogadni a csomagolási és a 

nem csomagolási termékek hulladékának kezelését, 

mely a háztartási hulladék elkülönítetten gyűjtött 

összetevőiből származik, beleértve ennek a gyűjtését 

is, 

  § 59 

Povinnosti a práva  

organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly 

(1) Organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly, za-

bezpečujúca systém združeného nakladania s odpadmi z 

obalov je okrem povinností podľa § 28 ods. 4 povinná 

a) zahrnúť do tohto systému aj nakladanie s odpadmi 

z neobalových výrobkov podľa siedmeho oddielu 

tejto časti zákona, 

b) zahrnúť do tohto systému aj nakladanie s odpadmi 

z obalov a odpadmi z neobalových výrobkov, ktoré 

sú súčasťou oddelene zbieraných zložiek komunál-

neho odpadu, vrátane ich zberu, 

c) zabezpečiť činnosti podľa § 27 ods. 4 písm. f) a k) 

prostredníctvom toho, kto vykonáva v obci triedený 

zber. 
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c) biztosítani a 27. § 4. bek. f) és k) pontja szerinti 

tevékenységeket annak közvetítésével, aki a község-

ben az osztályozott gyűjtést végzi. 

(2) A csomagolások gyártói felelősségi szervezete, mely 

a háztartási hulladékból elkülönítetten összegyűjtött cso-

magolási hulladék és nem csomagolás jellegű termékek 

hulladékának közös kezelési rendszerét működteti, a 

községben ezt a tevékenységet csak a községgel megkö-

tött szerződés alapján biztosíthatja. 

(3) A 2. bekezdés szerinti szerződésnek az általános kö-

vetelmények mellett tartalmaznia kell még 

a) az osztályozott gyűjtési rendszer leírását, beleértve 

az osztályozott gyűjtés tevékenységeinek végrehajtá-

sát, 

b) a csomagolásból és nem csomagolás jellegű ter-

mékekből a háztartási hulladékból elkülönítve össze-

gyűjtött összetevők hányada megállapításának mód-

szertanát; az adott hányadmegállapítás az érintett 

gyártói felelősségi szervezet költségére történik, 

c) a csomagolásból és nem csomagolás jellegű ter-

mékekből származó anyagáram kimutatási módját és 

formáját, 

d) a község területén megvalósításra kerülő tájékoz-

tató tevékenység végrehajtásának feltételeit, 

e) az osztályozott gyűjtés költségeinek nagyságát a 

községben. 

(4) A csomagolásból és nem csomagolás jellegű termé-

kekből származó hulladék gyártói felelősségi szervezete, 

mely a csomagolásból és nem csomagolás jellegű termé-

kekből származó hulladék osztályozott gyűjtését végzi a 

községben, a szerződést a költségek nagyságáról szóló 

megállapodás szerint köti meg a 2. bekezdés rendelkezé-

sei értelmében, a szokásos üzleti szabályok betartása 

mellett, s az elsősorban tartalmazza: 

a) az osztályozott gyűjtés költségeiről szóló tételes 

megállapodást, annak nagyságát, térítési feltételeit és 

számlázási módját, 

b) a háztartási hulladékból szétválasztva összegyűj-

tött összetevők mennyiségének és az osztályozott 

gyűjtés során végzett tevékenységek hitelesítési 

módját, 

c) A csomagolásból és nem csomagolás jellegű ter-

mékekből származó hulladék anyagáramának kimu-

tatási módját és formáját. 

(5) A csomagolások gyártói felelősségi szervezete jogo-

sult a községben, melyben mint szerződéses partner a 31. 

§ 12. bek. c) pontja szerint került kijelölésre, megbizo-

nyosodni az osztályozott gyűjtés működőképességéről 

és költségességéről (a továbbiakban csak „az osztályo-

zott gyűjtés működőképességének vizsgálata”) annál az 

alanynál, mely az adott községben az 1. bekezdés b) 

pontja értelmében a gyűjtést végzi, az osztályozott gyűj-

tés, szállítás, a háztartási hulladékból osztályozva ki-

(2) Organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly, pre-

vádzkujúca systém združeného nakladania s odpadmi z 

obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov, oddelene 

vyzbieraných z komunálnych odpadov, môže takú čin-

nosť zabezpečovať v obci len na základe zmluvy s ob-

cou. 

(3) Zmluva podľa odseku 2 musí okrem všeobecných ná-

ležitostí zmluvy obsahovať najmä 

a) popis systému triedeného zberu vrátane požiada-

viek na výkon činností triedeného zberu, 

b) spôsob zisťovania podielu odpadov z obalov a od-

padu z neobalových výrobkov v oddelene vyzbiera-

ných zložkách komunálnych odpadov; uvedené zis-

ťovanie sa uskutočňuje na náklady tejto organizácie 

zodpovednosti výrobcov, 

c) spôsob a formu preukazovania materiálového toku 

odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrob-

kov, 

d) podmienky uskutočňovania informačných aktivít 

na území obce, 

e) výšku nákladov na triedený zber v obci. 

(4) Zmluva medzi organizáciou zodpovednosti výrob-

cov pre obaly a tým, kto vykonáva triedený zber odpa-

dov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov v obci, 

sa uzatvára v rozsahu výšky nákladov dohodnutých v 

zmluve podľa odseku 2, pri dodržaní bežných obchod-

ných zvyklostí, a obsahuje najmä 

a) dohodu o špecifikácii nákladov na triedený zber, 

ich výške, podmienkach úhrad a spôsob fakturácie, 

b) spôsob verifikovania množstva oddelene vyzbie-

raných zložiek komunálneho odpadu a vykonaných 

činností v rámci triedeného zberu, 

c) spôsob a formu preukazovania materiálového toku 

odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrob-

kov. 

(5) Organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly je 

oprávnená vykonávať v obci, v ktorej bola ako zmluvný 

partner určená podľa § 31 ods. 12 písm. c), overenie 

funkčnosti a nákladovosti triedeného zberu obce (ďalej 

len „overenie funkčnosti triedeného zberu“) u toho, kto 

vykonáva v tejto obci zber podľa odseku 1 písm. b), s 

cieľom zistenia primeranosti vynakladaných nákladov 

na triedený zber, prepravu, zhodnocovanie a recykláciu 

odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov 

nachádzajúcich sa v oddelene zbieraných zložkách ko-

munálnych odpadov. 

(6) Ten, kto vykonáva v obci podľa odseku 5 zber odpa-

dov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov patria-

cich medzi oddelene vyzbierané zložky komunálneho 

odpadu, je povinný pri overovaní funkčnosti triedeného 

zberu umožniť jeho výkon a poskytnúť súčinnosť orga-

nizácii zodpovednosti výrobcov pre obaly, ktorá vyko-

náva overenie funkčnosti triedeného zberu. 



96 
 

 
www.torvenytar.sk Pro Civis PT 

gyűjtött csomagolások és nem csomagolási jellegű ösz-

szetevők hasznosítása és újrahasznosítása költségeinek 

arányossága megállapításának céljából. 

(6) Az, aki az 5. bekezdés értelmében a községben a ház-

tartási hulladékból szétválasztva kigyűjtött csomagolá-

sok és nem csomagolási jellegű összetevők gyűjtését 

végzi, köteles az osztályozott gyűjtés működőképessé-

gének felülvizsgálatakor biztosítani annak végrehajtását 

és együttműködni a csomagolási gyártói felelősségi 

szervezettel, mely az osztályozott gyűjtés működőképes-

ségét vizsgálja. 

(7) A csomagolási gyártói felelősségi szervezetnek jogá-

ban áll az osztályozott hulladékgyűjtési rendszer műkö-

dőképességének felülvizsgálata alapján az 5. bekezdés 

szerint javaslatot tenni a községnek és annak, aki a terü-

letén az osztályozott gyűjtést végzi, az osztályozott gyűj-

tési rendszer megváltoztatását az 1. bekezdés b) pontja 

értelmében a jobb működtetés céljából. 

(8) Ha a község vagy az, aki a háztartási hulladék osztá-

lyozott gyűjtését végzi a községben, nem hajtja végre a 

7. bekezdés alapján javasolt változásokat, a csomagolási 

gyártói felelősségi szervezetnek jogában áll a községi 

osztályozott gyűjtést végző szervezetnek csak az adott 

régióban szokásos összegű költségtérítést fizetni, az át-

lagos régiós költségszintet meghaladó kiadásokért ennek 

a személynek a község köteles megfizetni. 

(9) A csomagolási gyártói felelősségi szervezetnek jogá-

ban áll folyamatosan ellenőrizni a háztartási hulladékból 

elkülönítetten gyűjtött elemek valós összetételét a neki 

szánt gyűjtőedényekben; ha megállapítja, hogy annak 50 

%-nál nagyobb arányban más háztartási hulladék is a ré-

sze, mint amire az adott gyűjtőedény ki van jelölve, a 

gyűjtőedényben lévő így összegyűjtött háztartásihulla-

dék-összetevő kezeléséért ez a gyártói felelősségi szer-

vezet nem felelős. 

(10) A községi osztályozott hulladékgyűjtés működőké-

pességének javítására tett javaslatok nem állhatnak el-

lentétben a háztartási hulladék osztályozott gyűjtésének 

követelményeivel. 

 

(7) Organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly je 

oprávnená na základe vykonaného overenia funkčnosti 

triedeného zberu podľa odseku 5 navrhovať obci a tomu, 

kto vykonáva na jej území triedený zber, zmeny systému 

triedeného zberu podľa odseku 1 písm. b) za účelom 

zlepšenia jeho funkčnosti. 

(8) Ak obec alebo ten, kto vykonáva v obci triedený zber 

komunálneho odpadu, neuskutoční zmeny v systéme 

triedeného zberu navrhnuté podľa odseku 7, je organizá-

cia zodpovednosti výrobcov pre obaly oprávnená uhrá-

dzať tomu, kto v tejto obci vykonáva triedený zber, iba 

náklady zodpovedajúce výške obvyklých nákladov v 

príslušnom regióne; náklady presahujúce výšku obvyk-

lých nákladov v príslušnom regióne je povinná tejto 

osobe uhradiť obec. 

(9) Organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly je 

oprávnená vykonávať priebežnú kontrolu skutočného 

zloženia oddelene zbieranej zložky komunálneho od-

padu v zbernej nádobe pre ňu určenej; ak zistí, že jej ob-

sah zahŕňa inú zložku komunálneho odpadu, než pre akú 

je zberná nádoba určená, v rozsahu viac ako 50 %, za 

nakladanie s takto vyzbieranou zložkou komunálneho 

odpadu v uvedenej zbernej nádobe nezodpovedá táto or-

ganizácia zodpovednosti výrobcov. 

(10) Návrhy na zlepšenie funkčnosti triedeného zberu v 

obci podľa odseku 7 nemôžu byť v rozpore s ustanove-

nými požiadavkami na triedený zber komunálneho od-

padu. 

 

Ötödik szakasz 

Gépjárművek és hulladék gépjárművek 

 

60. § 

Alapvető rendelkezések 

(1) A jelen szakasz a gépjárművekre és hulladékká vált 

gépjárművekre vonatkozik, beleértve az alkatrészeiket 

és anyagaikat, függetlenül attól, milyen karbantartást és 

javításokat végeztek rajtuk használatuk idején, és füg-

getlenül attól is, hogy a gyártó által beszerelt elemekkel 

vannak-e felszerelve, vagy más részekkel, melyek pótal-

katrészként való használata összhangban áll a gépkocsik 

karbantartására vagy javítására vonatkozó külön jogsza-

bályokkal.76) 

  Piaty oddiel 

Vozidlá a staré vozidlá 

 

§ 60 

Základné ustanovenia 

(1) Tento oddiel sa vzťahuje na vozidlá a na staré vozidlá 

vrátane ich častí a materiálov bez ohľadu na to, aká 

údržba a aké opravy sa vykonávali na vozidle počas jeho 

používania, ako aj bez ohľadu na to, či je vybavené čas-

ťami, ktoré dodal výrobca vozidla, alebo inými časťami, 

ktorých použitie ako náhradných súčiastok je v súlade s 

osobitnými predpismi76) na údržbu alebo opravu moto-

rových vozidiel. 
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(2) Ha a jelen szakasz másként nem rendelkezik, a jelen 

törvény általános rendelkezései vonatkoznak a hulla-

dékká vált gépjárművek feldolgozására, kezelésére és a 

feldolgozásból származó hulladék kezelésére. 

(3) A háromkerekű gépjárművekre nem vonatkoznak a 

61. §-ának, a 64. § 2. bek. c) pontjának és a 65. § 1. bek. 

1) pontjának a rendelkezései. 

(4) A speciális kizárólagosan egyetlen rendeltetésű gép-

járművekre77) nem vonatkoznak a 65. § (1) bek. h) és m) 

pontjának rendelkezései. 

(5) Gépjárműnek minősül a jelen törvény céljaira az M1 

vagy N1 kategóriájú gépjármű,78) valamint a háromke-

rekű gépjármű, kivéve a motoros tricikliket.79) 

(6) Hulladék gépjármű a hulladékká vált gépjármű. 

(7) Teljes hulladék gépjármű a jelen törvény céljaira az 

a hulladék jármű, amely eléri a piacra adásakor feltünte-

tett tömegének legalább a 90 %-át és tartalmazza a mo-

tort, a váltóművet, az alvázat, a karosszériát, az elemet 

vagy akkumulátort és a katalizátort, ha az része volt a 

gépjárműnek a Szlovák Köztársaság piacára történt be-

vezetésekor. 

(8) A hulladék gépjármű tulajdonosa az a személy, aki-

nél a hulladék gépjármű található. 

(9) A gépjármű gyártója a gyártó80) vagy a gyártó képvi-

selője.81) 

(10) A gépjármű Szlovák Köztársaság piacára történő 

bevezetése a jelen törvény céljaira az a pillanat, amikor 

– térítés fejében vagy ingyenesen – a gépkocsi első alka-

lommal a Szlovák Köztársaságban a gyártási szakaszból, 

határon átnyúló szállítással más tagállamból, vagy beho-

zatalból az értékesítési szakaszba vagy használatba ke-

rül. 

(11) Megelőzésnek azokat az intézkedéseket nevezzük, 

amelyek célja a hulladék gépjárművek, anyagaik vagy 

összetevőik környezetkárosító hatásainak és mennyiség-

ének csökkentése. 

(12) Hulladék gépjárművek gyűjtése ezeknek az össze-

gyűjtése a hulladék gépjárművek feldolgozójának (bon-

tójának) történő átadás előtt. 

(13) Hulladék gépjárművek feldolgozója (bontója) az a 

vállalkozó, mely jogosultságot kapott a hulladék gépjár-

művek feldolgozására. 

(14) A hulladék gépjármű feldolgozása az a tevékeny-

ség, mely azt követően történik, hogy a hulladék gép-

jármű a feldolgozónak átadásra kerül a szennyeződések 

eltávolítása (szárazra fektetés), a szétbontás, darabolás, 

aprítás, zúzás, anyagában történő hasznosítás vagy az 

aprítógépből származó hulladék ártalmatlanítása, illetve 

a hulladék gépjármű vagy eleme más tevékenységgel 

történő hasznosítása vagy ártalmatlanítása céljából.  

(15) A hulladék gépjármű újrahasznosítása (reciklálása) 

a hulladék gépjármű bontásából származó anyaghulla-

(2) Ak v tomto oddiele zákona nie je uvedené inak, vzťa-

hujú sa na spracovanie starých vozidiel, na nakladanie s 

nimi a na nakladanie s odpadmi zo spracovania starých 

vozidiel všeobecné ustanovenia tohto zákona. 

(3) Na trojkolesové motorové vozidlá sa nevzťahujú 

ustanovenia § 61, § 64 ods. 2 písm. c) a § 65 ods. 1 písm. 

l) a n). 

(4) Na špeciálne jednoúčelové vozidlá77) sa nevzťahuje 

§ 65 ods. 1 písm. h) a m). 

(5) Vozidlo na účely tohto zákona je vozidlo kategórie 

M1 alebo N1,78) ako aj trojkolesové motorové vozidlo 

okrem motorových trojkoliek.79) 

(6) Staré vozidlo je vozidlo, ktoré sa stalo odpadom. 

(7) Kompletné staré vozidlo na účely tohto zákona je 

staré vozidlo, ktorého hmotnosť je najmenej 90 % z 

hmotnosti vozidla pri jeho uvedení na trh a ktoré obsa-

huje motor, prevodovku, nápravu, karosériu, batériu 

alebo akumulátor a katalyzátor, ak boli súčasťou vozidla 

pri jeho uvedení na trh Slovenskej republiky. 

(8) Držiteľ starého vozidla je osoba, u ktorej sa staré vo-

zidlo nachádza. 

(9) Výrobca vozidiel je výrobca80) alebo zástupca vý-

robcu.81) 

(10) Uvedenie vozidla na trh Slovenskej republiky na 

účely tohto zákona je okamih, keď prvýkrát odplatne 

alebo bezodplatne prejde vozidlo z etapy výroby, cez-

hraničnej prepravy z iného členského štátu do Sloven-

skej republiky alebo dovozu do etapy distribúcie alebo 

používania. 

(11) Prevencia sú opatrenia smerujúce k zníženiu množ-

stva a škodlivosti starých vozidiel, ich materiálov a látok 

pre životné prostredie. 

(12) Zber starých vozidiel je ich zhromažďovanie pred 

odovzdaním spracovateľovi starých vozidiel. 

(13) Spracovateľ starých vozidiel je podnikateľ, ktorému 

bola udelená autorizácia na spracovanie starých vozidiel. 

(14) Spracovanie starých vozidiel je činnosť nasledujúca 

po tom, ako bolo staré vozidlo odovzdané spracovate-

ľovi starých vozidiel na odstránenie znečistenia, rozo-

bratie, rozdelenie, zošrotovanie, zhodnotenie alebo na 

prípravu na zneškodnenie odpadov zo šrotovacieho za-

riadenia vrátane iných činností vykonávaných na účely 

zhodnotenia alebo zneškodnenia starých vozidiel alebo 

ich častí. 

(15) Recyklácia starých vozidiel je opätovné spracova-

nie odpadových materiálov zo spracovania starých vozi-

diel alebo ich častí vo výrobnom procese na pôvodný 

účel alebo na iné účely okrem energetického zhodnoco-

vania. 

(16) Opätovné použitie častí a súčiastok starých vozidiel 

je akýkoľvek úkon, následkom ktorého sa časti a sú-

čiastky starých vozidiel použijú na rovnaký účel, na aký 

boli vyrobené. 
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dék vagy gépelem ismételt feldolgozása a gyártási folya-

matban az eredeti céljának vagy más célnak megfele-

lően, az energetikai hasznosítást leszámítva. 

(16) A hulladék gépjárművek elemeinek és alkatrészei-

nek újrafelhasználása minden olyan tevékenység, 

amelynek következtében a gépelemek és alkatrészek 

ugyanarra a célra használhatók fel, mint amelyre készül-

tek. 

(17) Osztályozó berendezés az a berendezés, amely a 

hulladék gépjármű egyes elemeinek osztályozására vagy 

szétválasztására szolgál, beleértve az újrahasználatra 

közvetlenül alkalmas fémhulladék kinyerésére szolgáló 

berendezést. 

(18) Érintett gazdasági szereplők a gépjárművek gyártói, 

forgalmazói, a hulladék gépjárművek gyűjtésére jogo-

sult személyek, a biztosítók, melyek gépjármű-biztosí-

tást kötnek, a hulladék gépjárművek hasznosítására, új-

rahasznosítására jogosult személyek és más, a hulladék 

gépjárművek, alkatrészeik és anyagaik feldolgozásának 

végzésére jogosult személyek. 

(19) Bontási tájékoztatás minden, a hulladék gépjármű 

helyes és környezetbarát bontását szolgáló információ. 

(20) Kijelölt parkolóhely az azon személy által üzemel-

tetett parkolóhely, mely jogosult a hulladék gépjármű-

vek gyűjtésére vagy feldolgozására, miközben a parko-

lási felületet kijelölt parkolóhelyként az illetékes állami 

hulladékgazdálkodási hatóság határozta meg kérvény 

alapján. 

 

(17) Separačné zariadenie je zariadenie, ktoré sa používa 

na delenie na časti alebo rozdelenie starých vozidiel vrá-

tane zariadenia používaného na účely priameho získava-

nia opätovne využiteľného kovového odpadu. 

(18) Hospodárski operátori sú výrobcovia vozidiel, dis-

tribútori, osoby oprávnené vykonávať zber starých vozi-

diel, poisťovne, ktoré poisťujú motorové vozidlá, osoby 

oprávnené na zhodnocovanie, recyklovanie starých vo-

zidiel a iné osoby oprávnené na spracovanie starých vo-

zidiel vrátane ich súčiastok a materiálov. 

(19) Informácie o rozobratí sú všetky informácie po-

trebné na správne a environmentálne vhodné spracova-

nie starých vozidiel. 

(20) Určené parkovisko je parkovacia plocha prevádz-

kovaná osobou, ktorá je oprávnená na zber starých vozi-

diel, alebo spracovateľom starých vozidiel, pričom par-

kovacia plocha bola určená za určené parkovisko prí-

slušným orgánom štátnej správy odpadového hospodár-

stva na základe ich žiadosti. 

 

61. § 

A gépjármű gyártójának kötelességei 

(1) A gépjármű gyártója – összhangban a 27. § 4. bekez-

désével – köteles 

a) kódolást használni az újrahasznosításra vagy új-

bóli használatra alkalmas gépjárműrészek, bennük 

felhasznált anyagok és felszerelések azonosításának 

megkönnyítése érdekében, 

b) a gépjármű gyártásakor nem használni nehézfémet 

tartalmazó anyagokat és alkatrészeket és piaci forga-

lomba nem helyezni nehézfém-tartalmú anyagokból 

és alkatrészekből álló gépjárműveket, kivéve a 105. 

§ 3. bek. n) pontjában felsorolt eseteket, 

c) gépjármű-gyártáskor nem használni olyan anyago-

kat, részeket és szerkezeti elemeket, amelyek hasz-

nálata nem teljesíti a külön jogszabályban megálla-

pított kötelességeket,82) 

d) biztosítani a hulladék gépjárművek begyűjtését a 

végfelhasználóktól a Szlovák Köztársaság egész te-

rületén, legalább egy hulladék-gépjármű gyűjtőhely 

létesítésével minden járás területén, 

e) biztosítani, hogy a hulladékgépjármű-gyűjtőhelyet 

üzemeltető személy 

1. ne utasítsa el a hulladék gépjármű átvételét a 

tulajdonostól, 

  § 61 

Povinnosti výrobcu vozidiel 

(1) Výrobca vozidiel je v súlade s povinnosťami podľa § 

27 ods. 4 povinný 

a) používať kódovanie na uľahčenie identifikácie 

častí vozidiel, materiálov v nich používaných a vy-

bavenia v nich používaného, ktoré sú vhodné na opä-

tovné použitie alebo zhodnocovanie, 

b) nepoužívať pri výrobe vozidiel materiály a sú-

čiastky a neuvádzať na trh vozidlá pozostávajúce z 

materiálov a súčiastok, ktoré obsahujú ťažké kovy, 

okrem ustanovených prípadov [§ 105 ods. 3 písm. 

n)], 

c) nepoužívať pri výrobe vozidiel také materiály, 

časti a konštrukčné prvky, ktorých použitie je dô-

sledkom nesplnenia povinnosti podľa osobitného 

predpisu,82) 

d) zabezpečiť zber starých vozidiel od konečných 

používateľov na celom území Slovenskej republiky 

najmenej v rozsahu jedného zariadenia na zber sta-

rých vozidiel v každom okrese, 

e) zabezpečiť, aby osoba prevádzkujúca zariadenie 

na zber starých vozidiel, 

1. neodmietla prevziať staré vozidlo od jeho drži-

teľa, 
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2. térítésmentesen átvegye a hulladék gépjármű-

vet, amennyiben az megbontatlan állapotú, 

f) biztosítani az összegyűjtött hulladék gépjárművek 

átadását a d) pont szerint a hulladék gépjárművek fel-

dolgozójának, mely megfelel a jelen törvény köve-

telményeinek, 

g) tájékoztatást közzétenni 

1. a hulladékká vált gépjárművek és alkatrészeik 

tervezett hasznosítási és újbóli használatának le-

hetőségeiről, 

2. a hulladék gépjárművek, gépjárműrészek, szer-

kezeti elemek újbóli használata lehetőségeinek és 

módjainak fejlesztéséről és optimalizálásáról, va-

lamint a hasznosításáról és reciklálásáról, a hala-

dásról, melyet a gépjárműrészek és szerkezeti 

elemek hasznosítása és reciklálása mértékének 

növekedésével kapcsolatosan elért annak érdeké-

ben, hogy csökkenjen a hulladék gépjárművek 

bontásából származó, ártalmatlanításra szánt hul-

ladék mennyisége, 

3. a hulladék gépjárművek környezetbarát feldol-

gozásáról, főleg a bontás, a szárazra fektetés 

(cseppfolyós anyagok eltávolítása) és a veszélyes 

anyagok eltávolítása során, 

h) a g) pontban meghatározott tájékoztatást a poten-

ciális vásárló rendelkezésére bocsátani már a népsze-

rűsítő brosúrában, 

i) a hulladék gépjármű bontójának tájékoztatást nyúj-

tani a hulladék gépjárművek környezetbarát feldol-

gozásáról műszaki adathordozón vagy elektronikus 

kommunikációs eszköz útján, mégpedig hat hónapon 

belül az általa gyártott vagy behozott új gépjárműtí-

pus piacra helyezését követően, 

j) a végfelhasználó részére a gépjármű bontónak tör-

ténő átadása szükségességéről, valamint az elérhető 

gyűjtőhelyekről. 

(2) Az egyedileg behozott83) gépjárműből – melynek 

márkáját bejegyzik a nyilvántartási bizonylatba, de a tu-

lajdonosa nem a Szlovák Köztársaságban székhellyel 

vagy állandó lakhellyel rendelkező gyártó, vagy amely 

egyedileg legyártott gépjármű84) – származó hulladék 

kezeléséért viselt felelősség átvállalásáról szóló igazo-

lást a 62. § 3. bekezdésében feltüntetett személy kérésére 

a hulladék gépjárművek hulladékáramának koordinációs 

központja állítja ki. Ha a hulladék gépjárművek hulla-

dékáramának koordinációs központja nem létezik, az 

ilyen gépjármű számára bármely gépjárműgyártó kiállít-

hatja az érintett igazolást. 

(3) Az egyedileg behozott83) gépjárműből származó hul-

ladék kezeléséért viselt felelősség átvállalásáról szóló 

igazolást azon gépjármű esetében, melynek márkáját be-

jegyzik a nyilvántartási bizonylatba, és a tulajdonosa a 

Szlovák Köztársaságban székhellyel vagy állandó lak-

2. prevzala staré vozidlo bez požadovania po-

platku, ak je staré vozidlo kompletné, 

f) zabezpečiť odovzdanie vyzbieraných starých vozi-

diel podľa písmena d) spracovateľovi starých vozi-

diel, ktorý spĺňa podmienky tohto zákona, 

g) publikovať informácie o 

1. návrhu vozidiel a ich častí z hľadiska možnosti 

zhodnocovania starých vozidiel a ich častí vrá-

tane spôsobov recyklácie, 

2. rozvoji a optimalizácii možností a spôsobov 

opätovného použitia starých vozidiel, ich častí a 

konštrukčných prvkov, ako aj ich zhodnocovania 

vrátane recyklácie, pokroku, ktorý sa dosiahol v 

súvislosti s nárastom objemu zhodnocovania a re-

cyklovania častí a konštrukčných prvkov starých 

vozidiel, s cieľom znižovania množstva odpadu 

zo spracovania starých vozidiel určeného na 

zneškodnenie, 

3. environmentálne vhodnom spracovaní starých 

vozidiel, najmä o ich rozoberaní a odstránení 

všetkých kvapalín a nebezpečných častí, 

h) sprístupňovať informácie uvedené v písmene g) 

potenciálnym kupujúcim vozidla spravidla v propa-

gačnej literatúre, 

i) poskytovať spracovateľovi starých vozidiel infor-

mácie o environmentálne vhodnom spracovaní sta-

rých vozidiel na technickom nosiči údajov alebo pro-

striedkami elektronickej komunikácie, a to do šies-

tich mesiacov po uvedení na trh ním vyrábaného 

alebo dovážaného nového typu vozidla, 

j) informovať konečných používateľov vozidiel o 

potrebe ich odovzdania na spracovanie a dostupnosti 

miest ich zberu. 

(2) Potvrdenie o prevzatí zodpovednosti za nakladanie s 

odpadom pochádzajúcim z vozidla, ktoré je jednotlivo 

dovezeným vozidlom83) so značkou, ktorá sa zapisuje do 

osvedčenia o evidencii, ktorej majiteľ nie je výrobcom 

vozidla so sídlom alebo trvalým pobytom na území Slo-

venskej republiky, alebo jednotlivo vyrobeným vozid-

lom84) je na požiadanie osoby uvedenej v § 62 ods. 3 po-

vinné vystaviť koordinačné centrum pre prúd starých vo-

zidiel. Ak koordinačné centrum pre prúd starých vozi-

diel nie je zriadené, uvedené potvrdenie pre také vozidlo 

vystaví ktorýkoľvek výrobca vozidiel. 

(3) Potvrdenie o prevzatí zodpovednosti za nakladanie s 

odpadom pochádzajúcim z vozidla, ktoré je jednotlivo 

dovezeným vozidlom83) s výrobnou značkou, ktorá sa 

zapisuje do osvedčenia o evidencii, ktorej majiteľ je vý-

robcom vozidla so sídlom alebo trvalým pobytom na 

území Slovenskej republiky, je na požiadanie osoby uve-

denej v § 62 ods. 3 povinný vystaviť tento výrobca vo-

zidla. 
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hellyel rendelkező gyártó, a 62. § 3. bekezdésében fel-

tüntetett személy kérésére ez a gépjárműgyártó köteles 

kiállítani. 

(4) A nyilvántartási bizonylat II. részének gyártó általi 

kiállítása vagy kiadása a külön jogszabály szerint85) vagy 

a gépjármű bejelentése az e célra létrehozott elektroni-

kus szolgáltatás által a külön jogszabállyal86) összhang-

ban olyan cselekménynek tekintendő, mellyel a gép-

jármű gyártója vállalja a felelősséget az 1. bekezdés sze-

rinti kötelességek teljesítéséért ezen gépjármű vonatko-

zásában. 

(5) A 2. és 3. bekezdés szerinti igazolás kiállítása meg-

alapozza annak a felelősségét, aki azt kiállította, az 1. 

bekezdés d)-f) pontjaiban feltüntetett kötelességek telje-

sítéséért ezen gépjármű vonatkozásában. 

(6) A 2-4. bekezdések szerinti igazolás kiállítása lehet 

ingyenes vagy térítésköteles. Ha az adott igazolás kiállí-

tása térítésköteles, a díj összege nem haladhatja meg a 

hulladék gépjármű bontásának biztosításához szükséges 

tényleges költségek nagyságát, melyből levonásra kerül 

a hulladék gépjármű bontásából származó lehetséges ha-

szon összege, legfeljebb azonban azt az összeget, melyet 

az adott gépjárműgyártó fizet a gépjárműgyártók felelős-

ségi szervezetének a gépjármű után a bontás biztosítása 

érdekében. 

(7) Az 1. bek. h)-j) pontjainak rendelkezései nem befo-

lyásolják az adatok külön jogszabályok20) szerinti védel-

mét. 

(8) A gépjárműgyártó 1. bekezdés d)-f) pontjai szerinti 

kötelességei azokra a gépjárművekre is vonatkoznak, 

amelyeket a jelen törvény hatályba lépése előtt hoztak 

piaci forgalomba. 

 

(4) Vystavenie a vydanie osvedčenia o evidencii časť II 

k vozidlu výrobcom vozidla podľa osobitného pred-

pisu85) alebo prihlásenie vozidla do evidencie prostred-

níctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel 

podľa osobitného predpisu86) sa považuje za úkon, kto-

rým výrobca vozidla potvrdzuje svoju zodpovednosť za 

plnenie povinností uvedených v odseku 1 vo vzťahu k 

tomuto vozidlu. 

(5) Potvrdenie vystavené podľa odsekov 2 a 3 zakladá 

zodpovednosť toho, kto ho vystavil, za splnenie povin-

ností uvedených v odseku 1 písm. d) až f) vo vzťahu k 

tomuto vozidlu. 

(6) Vystavenie potvrdenia podľa odsekov 2 až 4 môže 

byť za odplatu alebo bezodplatné. Ak je vystavenie tohto 

potvrdenia odplatné, výška odplaty nesmie presiahnuť 

výšku skutočných nákladov na zabezpečenie spracova-

nia starého vozidla po odpočítaní možných výnosov zo 

spracovania starého vozidla, najviac však výšku, ktorú 

uhrádza tento výrobca vozidla organizácii zodpoved-

nosti výrobcov pre vozidlá na zabezpečenie jeho spraco-

vania. 

(7) Ustanoveniami odseku 1 písm. h) až j) nie je dotknutá 

ochrana údajov podľa osobitných predpisov.20) 

(8) Povinnosti výrobcu vozidla uvedené v odseku 1 

písm. d) až f) sa uplatňujú aj na tie vozidlá, ktoré boli 

uvedené na trh pred účinnosťou tohto zákona. 

 

62. § 

Egyéb szereplők kötelességei és jogai 

(1) A gépjárműgyártók 61. § 1. bek. g) pontjában meg-

fogalmazott kötelességei arányos mértékben vonatkoz-

nak a gépjárműelemek gyártóira, a bennük felhasznált 

anyagok és beépített felszerelések gyártóira. 

(2) A gépjármű azon alkatrészeinek gyártója, melyeket a 

gépjárműben felhasználtak, köteles a hulladék gépjár-

művek bontójának kérésére haladéktalanul biztosítani 

műszaki adathordozón vagy elektronikus kommunikáció 

útján a szétszereléshez, ártalmatlanításhoz és az újra fel-

használható alkatrészek teszteléséhez szükséges adato-

kat.  

(3) Az a személy, aki egyedileg gyártott gépjármű87) jó-

váhagyását kérvényezi, valamint az a személy, aki egye-

dileg behozott gépjármű88) jóváhagyását kéri, köteles 

biztosítani a 61. § 2. és 3. bekezdése szerinti igazolás ki-

állítását ezen gépjármű számára. 

(4) Az 1. és 2. bekezdésben felsorolt személyek és a hul-

ladék gépjárművek bontásából származó hulladékot 

  § 62 

Povinnosti a práva ďalších subjektov 

(1) Povinnosti výrobcu vozidiel uvedené v § 61 ods. 1 

písm. g) sa primerane vzťahujú aj na výrobcu častí vozi-

diel, výrobcu materiálov v nich používaných a výrobcu 

vybavenia v nich používaného. 

(2) Výrobca častí vozidiel, ktoré sú použité vo vozid-

lách, je povinný bezodkladne na žiadosť spracovateľa 

starých vozidiel poskytnúť mu na technickom nosiči 

alebo prostriedkami elektronickej komunikácie informá-

cie týkajúce sa rozoberania, zneškodňovania a testova-

nia súčiastok, ktoré sa môžu opätovne použiť. 

(3) Osoba, ktorá žiada o schválenie jednotlivo vyrobe-

ného vozidla,87) a osoba, ktorá žiada o schválenie jednot-

livo dovezeného vozidla,88) je povinná zabezpečiť vysta-

venie potvrdenia podľa § 61 ods. 2 a 3 pre toto vozidlo. 

(4) Osoby uvedené v odsekoch 1 a 2 a prevádzkovateľ 

zariadenia na zhodnocovanie odpadov alebo zariadenia 

na zneškodňovanie odpadov pochádzajúcich zo spraco-



101 
 

 
www.torvenytar.sk Pro Civis PT 

hasznosító vagy ártalmatlanító létesítmények üzemelte-

tői megkeresésre kötelesek együttműködni a gépjármű 

gyártójával 61. § 1. bek. g) pontjának második alpontja 

szerinti kötelessége teljesítése során. 

(5) Az 1., 2. és 4. bekezdés rendelkezései nem befolyá-

solják a külön jogszabályok20) szerinti adatvédelmet. 

(6) Hulladék gépjárművet szétbontani tilos; ez a tilalom 

nem vonatkozik a hulladék gépjárművek bontójára. 

 

vania starých vozidiel sú povinné na požiadanie poskyt-

núť potrebnú súčinnosť výrobcovi vozidiel pri plnení 

jeho povinností podľa § 61 ods. 1 písm. g) druhý bod. 

(5) Ustanoveniami odsekov 1, 2 a 4 nie je dotknutá 

ochrana údajov podľa osobitných predpisov.20) 

(6) Zakazuje sa rozoberanie starých vozidiel; uvedený 

zákaz sa nevzťahuje na spracovateľa starých vozidiel. 

 

63. § 

A hulladék gépjármű tulajdonosának kötelességei 

(1) A hulladék gépjármű tulajdonosa köteles haladékta-

lanul biztosítani a hulladék gépjármű átadását a hulladék 

gépjárműveket gyűjtő vagy feldolgozó személynek. 

(2) A hulladék gépjármű forgalomból történő kivonása 

külön jogszabály89) szerint történik. 

 

  § 63 

Povinnosti držiteľa starého vozidla 

(1) Držiteľ starého vozidla je povinný bezodkladne za-

bezpečiť odovzdanie starého vozidla osobe vykonávajú-

cej zber starých vozidiel alebo spracovateľovi starých 

vozidiel. 

(2) Vyradenie starého vozidla z evidencie vozidiel sa us-

kutočňuje postupom podľa osobitného predpisu.89) 

 

64. § 

Hulladék gépjárművek gyűjtése 

(1) A hulladék gépjárművek begyűjtését a hulladék gép-

járművek feldolgozója végezheti a neki a 89. § 1. bekez-

dés 3. pontja szerint kiadott tanúsítványban meghatáro-

zott mértékig, vagy az, akinek engedélyes van a hulladék 

gépjárművek gyűjtésére a 97. § 1. bek. d) pontja értel-

mében és szerződéses jogviszonyban áll a gépjárművek 

bontóival. 

(2) A hulladék gépjárművek gyűjtésére jogosult személy 

a 14-16. §-okban meghatározottakon kívül köteles még 

a) nyilvántartást vezetni és megőrizni az átvett hulla-

dék gépjárművekről és megőrizni a bejelentett ada-

tokat, 

b) negyedévente az illetékes hulladékgazdálkodási 

állami hatóságnak bejelenteni a meghatározott nyil-

vántartási adatokat az a) pont értelmében, 

c) átvenni a tulajdonostól minden hulladék gépjár-

művet; amennyiben megbontatlan hulladék gépjár-

műről van szó, térítési díj vagy egyéb szolgáltatás 

megkövetelése nélkül, 

d) a hulladék gépjármű átvételekor nyugtát kiállítani 

a hulladék gépjármű bontásra történt átvételéről és 

ennek egy példányát átadni a hulladék gépjármű tu-

lajdonosának, 

e) a gyűjtést kizárólag a hulladék gépjárművek bon-

tóba történő elszállítása céljából végezni, kivéve 

azon eseteket, amikor a gyűjtést maga a hulladék 

gépjárművek bontója végzi, 

f) 30 napon belül átadni minden átvett hulladék gép-

járművet a hulladék gépjárművek bontójának, mely 

megfelel a jelen törvény előírásainak, 

g) a hulladék gépjárművek gyűjtését kizárólag olyan 

létesítményben végezni, mely úgy van felszerelve és 

úgy működik, hogy ne veszélyeztesse a környezetet, 

  § 64 

Zber starých vozidiel 

(1) Zber starých vozidiel môže vykonávať spracovateľ 

starých vozidiel v rozsahu udelenej autorizácie podľa § 

89 ods. 1 tretieho bodu alebo ten, kto má súhlas na pre-

vádzkovanie zariadenia na zber starých vozidiel podľa § 

97 ods. 1 písm. d) a uzavretú zmluvu so spracovateľom 

starých vozidiel. 

(2) Osoba oprávnená na zber starých vozidiel je okrem 

povinností podľa § 14 a 16 povinná 

a) viesť a uchovávať evidenciu o prevzatých starých 

vozidlách a uchovávať ohlasované údaje, 

b) ohlasovať ustanovené údaje z evidencie podľa pís-

mena a) štvrťročne príslušnému orgánu štátnej 

správy odpadového hospodárstva, 

c) prevziať každé staré vozidlo od jeho držiteľa; ak 

ide o kompletné staré vozidlo, tak bez požadovania 

poplatku alebo inej služby, 

d) vystaviť pri prevzatí starého vozidla potvrdenie o 

prevzatí starého vozidla na spracovanie a jeden 

exemplár odovzdať držiteľovi starého vozidla, 

e) vykonávať zber výhradne na účel prepravy starých 

vozidiel na ich spracovanie k spracovateľovi starých 

vozidiel okrem prípadu, ak zber vykonáva sám spra-

covateľ starých vozidiel, 

f) odovzdať spracovateľovi starých vozidiel, ktorý 

spĺňa podmienky tohto zákona, každé odobrané staré 

vozidlo do 30 dní, 

g) vykonávať zber starých vozidiel výlučne v zaria-

dení, ktoré je zriadené a prevádzkované tak, aby ne-

dochádzalo k ohrozeniu alebo poškodeniu životného 

prostredia ani k odcudzeniu starých vozidiel alebo 

ich častí, 

h) prevziať od držiteľa starého vozidla tabuľku s evi-

denčným číslom, osvedčenie o evidencii časť I, 
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valamint ahonnan nem lehet a hulladék gépjárművet 

vagy annak alkatrészét ellopni, 

h) átvenni a hulladék gépjármű tulajdonosától a rend-

számtáblát, a nyilvántartási lap I. részét, a nyilván-

tartási lap II. részét, és haladéktalanul megsemmisí-

teni a rendszámtáblát és biztosítani annak teljes fel-

dolgozását, 

i) elektronikus formában elküldeni a rendőrségnek az 

adatokat a bontásra átvett gépjárműről és a gépjármű 

neki történt átadásáról, ezt követően kézbesíteni a 

rendőrségnek a nyilvántartási lap I. és II. részét, 

j) a nyilvántartási feladatok során meggyőződni a 

személyek kilétéről, köteles az okiratokat és gépjár-

műveket ellenőrizni a Szlovák Köztársaság Belügy-

minisztériumának (a továbbiakban csak „belügymi-

nisztérium”) nyilvánosan elérhető körözési jegyzé-

keiben. 

 

osvedčenie o evidencii časť II a bezodkladne zne-

hodnotiť tabuľku s evidenčným číslom a zabezpečiť 

jej úplné spracovanie, 

i) zaslať po prevzatí starého vozidla na spracovanie 

v elektronickej forme orgánu policajného zboru 

údaje o odovzdaní starého vozidla na jeho spracova-

nie a následne mu doručiť osvedčenie o evidencii 

časť I a časť II, 

j) vykonávať pri evidenčných úkonoch previerku 

osôb, dokladov a vozidiel vo verejne prístupných 

pátracích informačných systémoch Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo 

vnútra“). 

 

65. § 

A hulladékgépjármű-bontó kötelességei 

(1) A hulladék gépjármű bontója a 14. és 17. §-ba fog-

laltakon kívül köteles még 

a) a hulladék gépjárművet a kiadott engedéllyel össz-

hangban feldolgozni és betartani a hulladék gép-

jármű bontási jogosítványában megfogalmazott kö-

telezettségeket, 

b) szerződéses jogviszonyban állni a hulladék gép-

járművek bontását illetően a gépjárműgyártókkal 

vagy a gépjárműgyártók gyártói felelősségi szerve-

zetével, 

c) a hulladék gépjárművek bontására szolgáló létesít-

mény megépítése vagy korszerűsítése során a lehető 

legjobb műszaki megoldásokat választani, szem előtt 

tartva a beszerzési és üzemeltetési költségek ará-

nyosságát, 

d) a hulladék gépjárművek feldolgozására szolgáló 

gépeket és berendezéseket a hatályos dokumentáció-

val, a kiadott engedélyben lévő feltételekkel és a jo-

gosítvánnyal összhangban üzembe helyezni és üze-

meltetni, 

e) üzemviteli dokumentációt vezetni a hulladék gép-

járművek bontásáról, 

f) nyilvántartást vezetni az újrahasználatra kerülő 

gépelemekről és alkatrészekről, 

g) úgy bánni a hulladék gépjárművel, hogy azt meg-

tisztítsa a környezetkárosító anyagoktól, és további 

intézkedésekkel mérsékelni a kedvezőtlen környe-

zeti hatásokat, 

h) biztosítani a hulladék gépjármű teljes feldolgozá-

sát az átvételétől számított egy éven belül, beleértve 

a hulladék gépjármű gépelemeinek és alkatrészeinek 

újrahasználatát, valamint a hulladék gépjármű fel-

  § 65 

Povinnosti spracovateľa starých vozidiel 

(1) Spracovateľ starých vozidiel je povinný okrem po-

vinností podľa § 14 a 17 

a) spracovávať staré vozidlá v súlade s udeleným 

súhlasom a dodržiavať požiadavky ustanovené v au-

torizácii na spracovanie starých vozidiel, 

b) mať uzavretú zmluvu o spracovaní starých vozi-

diel s výrobcom vozidiel alebo príslušnou organizá-

ciou zodpovednosti výrobcov pre vozidlá, 

c) voliť pri výstavbe zariadenia na spracovanie sta-

rých vozidiel alebo pri jeho modernizácii najlepšie 

dostupné techniky s prihliadnutím na primeranosť 

výdavkov na ich obstaranie a prevádzku, 

d) uvádzať do prevádzky a prevádzkovať stroje a za-

riadenia na spracovanie starých vozidiel v súlade s 

platnou dokumentáciou, s podmienkami určenými v 

udelenom súhlase a v súlade s udelenou autorizáciou, 

e) viesť prevádzkovú dokumentáciu o spracovaní 

starých vozidiel, 

f) viesť evidenciu častí a súčiastok, ktoré sa použijú 

na opätovné použitie, 

g) nakladať so starým vozidlom tak, aby bolo predo-

všetkým zbavené látok nebezpečných pre životné 

prostredie, a vykonať ďalšie opatrenia na zníženie 

negatívnych vplyvov na životné prostredie, 

h) zabezpečiť úplné spracovanie starého vozidla v le-

hote do jedného roka od jeho prevzatia na spracova-

nie vrátane zabezpečenia opätovného použitia častí a 

súčiastok starého vozidla a zhodnotenia odpadov zo 

spracovania starých vozidiel, najmä recyklácie sta-

rých vozidiel, ako aj zneškodnenia nevyužiteľných 

zvyškov, 

i) prednostne odobrať použitú automobilovú batériu 

a akumulátor, ak je súčasťou tohto starého vozidla a 

zabezpečiť ich odovzdanie spracovateľovi použitých 
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dolgozásából származó hulladék hasznosítását, fő-

ként a hulladék gépjármű reciklálását és a már fel 

nem használható maradékok ártalmatlanítását, 

i) sürgőséggel kiszerelni az gépjárműelemeket és -

akkumulátorokat, ha azok részét képezik a hulladék 

gépjárműnek, és biztosítani az átadásukat a használt 

gépjárműelemek és -akkumulátorok b) pont szerinti 

szerződésben kijelölt kezelőjének, 

j) eltávolítani a működéshez szükséges folyadékokat 

és átadni azokat a kezelésükre a b) pont szerinti szer-

ződésben kijelölt jogosult személynek, 

k) jelenteni a használt gépjárműelemek és -akkumu-

látorok hulladékárama koordinációs központjának az 

i) pont szerint kiszerelt használt gépjárműelemek és 

-akkumulátorok mennyiségét, a 42. § 3. bekezdése 

szerinti felosztásban, valamint a használt gépjármű-

elemek és -akkumulátorok kezelőjének nevét, mely-

nek leadta ezeket, 

l) biztosítani tevékenysége során a reciklációs, a hul-

ladék gépjármű-elemek és -alkatrészek újrahaszná-

lati, valamint hulladékhasznosítási követelményei-

nek betartását a végrehajtó rendeletben [105. § 3. 

bek. n) pontja] meghatározottak értelmében, 

m) biztosítani tevékenysége során a 3. sz. melléklet-

ben megadott kötelező határértékek és határidők be-

tartását a hulladék gépjárművek gépjármű-elemei és 

-alkatrészei újrahasználata, a bontási hulladékok 

hasznosítása és a hulladék gépjárművek reciklálása 

vonatkozásában, 

n) bontásra átvenni üzemében minden hulladék gép-

járművet annak tulajdonosától; ha megbontatlan 

kompakt hulladék gépjárműről van szó, térítésmen-

tesen vagy egyéb szolgáltatás igénylése nélkül, 

o) a hulladék gépjármű átvételekor igazolást kiállí-

tani a hulladék gépjármű bontásra történt átvételéről 

[105. § 3. bek. n) pontja] és egy példányt kiadni an-

nak a személynek, akitől a hulladék gépjárművet át-

vette; ez a kötelesség nem érvényesül, ha a hulladék 

gépjárművet a hulladék gépjárművek gyűjtésére jo-

gosult személytől veszi át, 

p) közzétenni a tájékoztatást a 61. § 1. bek. g) pontja 

második és harmadik alpontja szerint, 

q) kérésre szükséges mértékig együttműködni a gép-

járműgyártóval, annak a 61. § 1. bek. g) pontja má-

sodik és harmadik alpontja szerinti kötelességei tel-

jesítése érdekében,  

r) nyilvántartást vezetni és megőrizni a hulladék gép-

járművek bontásáról, 

s) jelenteni a meghatározott nyilvántartási adatokat 

az r) pont szerint az illetékes állami hulladékgazdál-

kodási hatóságoknak és gépjárműgyártóknak, vala-

mint a gépjárművek gyártói felelősségi szervezeté-

nek, melyekkel szerződéses jogviszonyban áll, és 

megőrizni a bejelentett adatokat, 

batérií a akumulátorov určenému v zmluve podľa 

písmena b), 

j) odobrať použité prevádzkové kvapaliny a odo-

vzdať osobe oprávnenej na nakladanie s nimi určenej 

v zmluve podľa písmena b), 

k) ohlasovať koordinačnému centru pre prúd použi-

tých batérií a akumulátorov množstvo odobratých 

použitých batérií a akumulátorov podľa písmena i), 

ich členenie podľa § 42 ods. 3 a názov spracovateľa 

použitých batérií a akumulátorov, ktorému ich odo-

vzdal, 

l) zabezpečiť pri svojej činnosti dodržanie požiada-

viek na recykláciu, opätovné použitie častí a súčias-

tok starých vozidiel a zhodnocovania odpadov zo 

spracovania starých vozidiel ustanovených vykoná-

vacím predpisom [§ 105 ods. 3 písm. n)], 

m) zabezpečiť pri svojej činnosti dodržanie ustano-

vených záväzných limitov a termínov uvedených v 

prílohe č. 3 na opätovné použitie častí starých vozi-

diel a zhodnocovanie odpadov zo spracovania sta-

rých vozidiel vrátane recyklácie starých vozidiel, 

n) prevziať vo svojej prevádzke na spracovanie 

každé staré vozidlo od jeho držiteľa; ak ide o kom-

pletné staré vozidlo, tak bez požadovania poplatku 

alebo inej služby, 

o) vystaviť pri prevzatí starého vozidla potvrdenie o 

prevzatí starého vozidla na spracovanie [§ 105 ods. 3 

písm. n)] a jeden exemplár odovzdať osobe, od ktorej 

staré vozidlo prevzal; uvedená povinnosť sa neup-

latní, ak staré vozidlo preberá od osoby oprávnenej 

na zber starých vozidiel, 

p) publikovať informácie uvedené v § 61 ods. 1 písm. 

g) druhý a tretí bod, 

q) poskytnúť na požiadanie potrebnú súčinnosť vý-

robcovi vozidiel pri plnení jeho povinností podľa § 

61 ods. 1 písm. g) druhý a tretí bod, 

r) viesť a uchovávať evidenciu o spracovaní starých 

vozidiel, 

s) ohlasovať ustanovené údaje z evidencie podľa pís-

mena r) príslušnému orgánu štátnej správy odpado-

vého hospodárstva a výrobcovi vozidiel a organizácii 

zodpovednosti výrobcov pre vozidlá, s ktorými má 

uzavretú zmluvu, a uchovávať ohlasované údaje, 

t) plniť povinnosti pôvodcu odpadu vo vzťahu k ním 

produkovaným odpadom, 

u) prevziať od držiteľa starého vozidla tabuľku s evi-

denčným číslom, osvedčenie o evidencii časť I, 

osvedčenie o evidencii časť II a bezodkladne zne-

hodnotiť tabuľku s evidenčným číslom a zabezpečiť 

jej úplné spracovanie, 

v) po prevzatí starého vozidla na spracovanie zaslať 

v elektronickej forme orgánu policajného zboru 

údaje o spracovaní starého vozidla a následne mu do-

ručiť osvedčenie o evidencii časť I a časť II, 
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t) teljesíteni a hulladékbirtokosi kötelességeket az ál-

tala kitermelt hulladékkal kapcsolatosan, 

u) átvenni a hulladék gépjármű tulajdonosától a rend-

számtáblát, a nyilvántartási bizonylat I. részét és II. 

részét, majd haladéktalanul megsemmisíteni a rend-

számtáblát és biztosítani annak teljes feldolgozását, 

v) a hulladék gépjármű bontásra történt átvételét kö-

vetően elektronikus úton elküldeni a rendőri testület 

illetékes szervének a hulladék gépjármű bontási ada-

tait, ezt követően kézbesíteni neki a nyilvántartási bi-

zonylat I. és II. részét, 

w) a nyilvántartással kapcsolatok feladatok során 

meggyőződni a személyek kilétéről, az okiratokat és 

gépjárművek hitelességéről a belügyminisztérium 

nyilvánosan elérhető körözési jegyzékeiben. 

(2) Az 1. bekezdés p) és q) pontjainak rendelkezéseivel 

nem sérülnek a külön jogszabály szerinti20) adatvédelmi 

rendelkezések. 

 

w) vykonávať pri evidenčných úkonoch previerku 

osôb, dokladov a vozidiel vo verejne prístupných 

pátracích informačných systémoch ministerstva 

vnútra. 

(2) Ustanoveniami odseku 1 písm. p) a q) nie je dotknutá 

ochrana údajov podľa osobitných predpisov.20) 

 

66. § 

Kijelölt parkolóhely 

(1) A kijelölt parkolóhelyet az illetékes állami hulladék-

gazdálkodási hatóság jelöli ki azon személy írásbeli kér-

vénye alapján, amely engedélyt kapott a hulladék gép-

járművek gyűjtésére a 97. § 1. bek. d) pontja értelmében, 

vagy engedélyt kapott a hulladék gépjárművek bontására 

a 97. § 1. bek. c) pontja értelmében; ha a kijelölt parkoló 

kijelölésének kérvénye része a hulladék gépjárművek 

gyűjtésének vagy a hulladék gépjárművek bontásának 

engedélyezését igénylő kérvénynek, az érintett szerv a 

kijelölt parkolóhelyet kijelölheti a határozatban, mellyel 

engedélyezi a hulladék gépjárművek gyűjtését vagy hul-

ladék gépjárművek bontását.  

(2) A kijelölt parkolót úgy kell berendezni és üzemel-

tetni, hogy ne kerülhessen sor a környezet veszélyezte-

tésére vagy megkárosítására, sem a gépjárművek vagy 

azok alkatrészeinek eltulajdonítására. 

(3) A kijelölt parkolóhely üzemeltetője köteles 

a) a 2. bekezdés értelmében felszerelni és működtetni 

a kijelölt parkolót, 

b) nyilvántartást vezetni a kijelölt parkolókra szánt 

gépjárművek átvételéről és átadásáról, 

c) a nyilvántartási adatok felvételekor ellenőrizni a 

gépjármű adatainak hitelességét a belügyminiszté-

rium nyilvános körözési informatikai rendszerében. 

(4) A kijelölt parkolóhely üzemeltetője jogosult a gép-

jármű elhelyezésével és kijelölt parkolóra történő szállí-

tásával kapcsolatos, gazdaságilag indokolt költségei 

megtéríttetésére 

a) a gépjármű tulajdonosa90) által, 

b) azon személy által, aki/amely a gépjármű kijelölt 

parkolóhelyen való elhelyezéséről döntött, ha a tulaj-

donosának kilétét nem sikerült megállapítani vagy a 

tulajdonos nem létezik. 

  § 66 

Určené parkovisko 

(1) Určené parkovisko určuje príslušný orgán štátnej 

správy odpadového hospodárstva na základe písomnej 

žiadosti osoby, ktorej bol vydaný súhlas na zber starých 

vozidiel podľa § 97 ods. 1 písm. d) alebo na spracovanie 

starých vozidiel podľa § 97 ods. 1 písm. c); ak je žiadosť 

o určenie určeného parkoviska súčasťou žiadosti o vyda-

nie súhlasu na zber starých vozidiel alebo na spracovanie 

starých vozidiel, tento orgán môže určené parkovisko ur-

čiť v rozhodnutí, ktorým súhlas na zber starých vozidiel 

alebo na spracovanie starých vozidiel vydáva. 

(2) Určené parkovisko musí byť zriadené a prevádzko-

vané tak, aby nedochádzalo k ohrozeniu alebo poškode-

niu životného prostredia ani k odcudzeniu vozidiel alebo 

ich častí. 

(3) Prevádzkovateľ určeného parkoviska je povinný 

a) zriadiť a prevádzkovať určené parkovisko podľa 

odseku 2, 

b) viesť evidenciu o vozidlách prevzatých a odo-

vzdaných na určené parkovisko, 

c) vykonávať pri evidenčných úkonoch previerku vo-

zidiel vo verejne prístupných pátracích informač-

ných systémoch ministerstva vnútra. 

(4) Prevádzkovateľ určeného parkoviska je oprávnený 

požadovať úhradu ekonomicky oprávnených nákladov 

súvisiacich s dopravou vozidla a jeho umiestnením na 

určenom parkovisku od 

a) držiteľa vozidla,90) 

b) osoby, ktorá rozhodla o umiestnení vozidla na ur-

čené parkovisko, ak sa jeho držiteľa nepodarilo zistiť 

alebo ak jeho držiteľ neexistuje. 

(5) Prevzatie starého vozidla z určeného parkoviska a 

spracovanie starého vozidla sú povinní zabezpečiť 
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(5) A hulladék gépjármű kijelölt parkolóra történő átvé-

telét köteles biztosítani 

a) a gépjármű gyártója, mely a 61. § 2. vagy 3. bek. 

szerinti igazolást kiállította, 

b) a gépjármű gyártója, mely a gépjárműről kiállí-

totta és kiadta a nyilvántartás II. részének bizonylatát 

vagy végrehajtotta a gépjármű nyilvántartásba tör-

ténő bejelentését a 61. § 6. bek. szerint, 

c) a hulladék gépjárművek hulladékáramának koor-

dinációs központja, ha igazolást állított ki a 61. § 2. 

bek. értelmében. 

 

a) výrobca vozidla, ktorý vystavil potvrdenie podľa 

§ 61 ods. 2 alebo 3, 

b) výrobca vozidla, ktorý vystavil a vydal osvedčenie 

o evidencii časť II k vozidlu alebo vykonal prihláse-

nie vozidla do evidencie podľa § 61 ods. 6, 

c) koordinačné centrum pre prúd starých vozidiel, ak 

vystavilo potvrdenie podľa § 61 ods. 2. 

 

67. § 

A gépjármű kijelölt parkolóhelyen történő  

elhelyezése és a gépjármű-tulajdonos kötelességei 

(1) A gépjármű tulajdonosa90) köteles 

a) saját költségére biztosítani a gépjármű elszállítását 

arról a helyről, ahol károsítja vagy veszélyezteti a 

környezetet vagy rombolja a község vagy a védett 

természeti rész vagy táj91) összképét, valamint 

b) a gépjárművet úgy elhelyezni vagy tárolni, hogy 

ne rongálja vagy veszélyeztesse a környezetet vagy 

rombolja a község vagy a védett természeti rész vagy 

táj összképét. 

(2) Ha a gépjármű tulajdonosa nem teljesíti az 1. bekez-

dés a) pontjában leírt kötelességét és a gépjármű káro-

sítja a környezetet, a 3. és 4. bekezdés szerint kell eljárni. 

(3) A 2. bekezdés szerinti gépjárművet köteles elszállí-

tani, majd a kijelölt parkolóhelyen elhelyezni 

a) az útfenntartó, ha a gépjárművet közútról vagy 

közterületről kell elszállítani, 

b) a község az ingatlantulajdonos egyetértésével, 

melynek területéről a gépjárművet elszállítják, ha 

nem az a) pont szerinti területről van szó, vagy 

c) a b) pontban érintett ingatlan tulajdonosa, ha nem 

adott engedélyt a községnek a gépjármű elszállítá-

sára. 

(4) A 3. bekezdés szerinti köteles személy rögtön azt kö-

vetően, hogy megállapította, a 2. bekezdés szerinti eset 

áll fenn, biztosítja a 3. bekezdés szerinti kötelességek 

teljesítését; az ezzel járó költségeket a gépjármű tulajdo-

nosa köteles megtéríteni. A gépjármű kijelölt parkoló-

helyre történő elszállításáról és elhelyezéséről haladék-

talanul írásban tájékoztatja a tevékenység végrehajtója 

a) a gépjármű üzemeltetőjét, ha kiléte ismert, egyben 

tudomására hozza mulasztásának következményeit, 

b) a gépjármű tulajdonosát, ha az ismert, de nem azo-

nos az üzemeltetővel, és tájékoztatja az a) pont sze-

rinti tényállásról, valamint a gépjármű üzemeltetője 

tétlenségének következményeiről, 

c) az illetékese állami hulladékgazdálkodási hatósá-

got, 

d) a községet, kivéve azt az esetet, amikor a 3. bekez-

dés szerinti kötelességet maga a község teljesíti. 

  § 67 

Umiestnenie vozidla na určené parkovisko  

a súvisiace povinnosti držiteľa vozidla 

(1) Držiteľ vozidla90) je povinný 

a) zabezpečiť na vlastné náklady odstránenie vozidla 

z miesta, na ktorom poškodzuje alebo ohrozuje ži-

votné prostredie alebo narušuje estetický vzhľad 

obce či osobitne chránenej časti prírody a krajiny91) a 

b) umiestniť a uchovávať vozidlo tak, aby nepoško-

dzovalo alebo neohrozovalo životné prostredie, aby 

sa zachoval estetický vzhľad obce alebo osobitne 

chránenej časti prírody a krajiny. 

(2) Ak držiteľ vozidla nesplní povinnosť uvedenú v od-

seku 1 písm. a) a vozidlo poškodzuje životné prostredie, 

uplatní sa postup podľa odsekov 3 a 4. 

(3) Vozidlo podľa odseku 2 je povinný odstrániť a ná-

sledne umiestniť na určené parkovisko 

a) správca cesty, ak sa vozidlo odstraňuje z cesty 

alebo verejného priestranstva, 

b) obec so súhlasom vlastníka nehnuteľnosti, z ktorej 

sa vozidlo odstraňuje, ak ide o iné miesto než podľa 

písmena a) alebo 

c) vlastník nehnuteľnosti uvedenej v písmene b), ak 

nedal súhlas na odstránenie vozidla obcou. 

(4) Osoba povinná podľa odseku 3 bezodkladne po zis-

tení, že ide o prípad podľa odseku 2, zabezpečí splnenie 

povinnosti podľa odseku 3; náklady s tým spojené je po-

vinný uhradiť držiteľ tohto vozidla. O odstránení a 

umiestnení vozidla na určené parkovisko ten, kto túto 

činnosť vykonal, bezodkladne písomne upovedomí 

a) držiteľa vozidla, ak je známy, a súčasne ho oboz-

námi aj s dôsledkami jeho nečinnosti, 

b) vlastníka vozidla, ak je známy, a nie je držiteľom 

tohto vozidla, o skutočnosti podľa písmena a) a dô-

sledkoch nečinnosti držiteľa vozidla, 

c) príslušný orgán štátnej správy odpadového hospo-

dárstva, 

d) obec, s výnimkou prípadu, ak povinnosť podľa od-

seku 3 a tohto odseku plní obec sama. 

(5) Ak je držiteľ vozidla známy a ak si do jedného me-

siaca od jeho upovedomenia neprevezme vozidlo z urče-

ného parkoviska a súčasne ho v tejto lehote neprevezme 
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(5) Ha a gépjármű üzemeltetője ismert és az értesítést 

követően egy hónapon belül nem veszi át a gépjárművet 

a kijelölt parkolóhelyről, sem a gépjármű tulajdonosa – 

mely nem üzemeltető – nem veszi át a gépjárművet 

ugyanilyen határidőn belül, a határidő leteltével azonnali 

hatállyal eljárást indít az illetékes állami hulladékgazdál-

kodási hatóság annak érdekében, hogy a gépjármű tulaj-

donjoga az államra szálljon át. Ha az illetékes állami hul-

ladékgazdálkodási hatóság úgy dönt, hogy a gépjármű 

tulajdonjoga átszáll az államra, az állam lesz a gépjármű 

tulajdonosa a határozat jogerőre emelkedésének napjá-

tól. 

(6) Ha az illetékes állami hulladékgazdálkodási hatóság 

az eljárásban úgy dönt, hogy a gépjármű tulajdonjoga 

nem száll át az államra, a határozatban azt is kimondja, 

hogy a gépjármű hulladék gépjármű. 

(7) Az, akinek a gépjárművét az 5. bekezdés értelmében 

az állam megszerezte, térítésre jogosult akkora összeg-

ben, amennyi az állami tulajdonba kerülés napján a gép-

jármű ára volt, levonva belőle az 5. bekezdés szerinti el-

járás költségeinek és a 4. bekezdés szerinti eljárás be 

nem fizetett költségeinek összegét, melyeket az illetékes 

állami hulladékgazdálkodási hatóságnak az ezen költsé-

gek viselője jelentett be. Ezen térítési igényt azon illeté-

kes állami hulladékgazdálkodási hatóságnál kell érvé-

nyesíteni, mely kiadta az 5. bekezdés szerinti határoza-

tot, mégpedig a határozat jogerőre emelkedésétől számí-

tott egy éven belül. 

(8) Az, akinek a gépjármű üzemeltetője nem térítette 

meg a 4. bekezdés szerinti eljárással kapcsolatos költsé-

geket, ezen költségei pótlólagos megtérítésének igényét 

azon illetékes állami hulladékgazdálkodási hatóságnál 

érvényesítheti, amely az 5. bekezdés szerinti határozatot 

kiadta, mégpedig a határozat jogerőre emelkedésétől 

számított egy éven belül és a (7) bekezdésbe foglaltak 

szerint bejelentett költségek mértékében; ezen igény ki-

elégítésével a gépjármű üzemeltetőjének 4. bekezdés 

szerinti költségtérítési kötelezettsége teljesültnek tekin-

tendő. 

(9) Ha a gépjármű üzemeltetője, sem a tulajdonosa, aki 

nem az üzemeltetője, nem állapítható meg minden két-

séget kizáróan a Rendőri Testület92) szervének segítség-

ével sem azon okból, hogy ezt nem teszi lehetővé a gép-

jármű rendszáma vagy VIN azonosító száma sem, az 5-

8. bekezdés szerinti eljárást az illetékes állami hulladék-

gazdálkodási hatóság nem folytatja le és határozattal ki-

mondja, hogy a gépjármű hulladék gépjármű. 

(10) Ha a gépjármű üzemeltetője nem teljesíti az 1. be-

kezdés a) pontja szerinti kötelességét és a gépjármű a 

környezet veszélyezteti vagy rontja a község vagy a kü-

lönlegesen védett tájkörzet esztétikáját, a 3. bekezdésben 

meghatározott személy felszólítja az ilyen gépjármű tu-

lajdonosát 1. bekezdés a) pontja szerinti kötelességei tel-

ani vlastník vozidla, ktorý nie je držiteľom tohto vozidla, 

bezodkladne po uplynutí tejto lehoty príslušný orgán 

štátnej správy odpadového hospodárstva začne konanie 

o tom, či vlastníctvo k vozidlu nadobúda štát. Ak prí-

slušný orgán odpadového hospodárstva rozhodne o tom, 

že vlastníctvo k vozidlu nadobúda štát, vlastníkom vo-

zidla sa štát stáva dňom nadobudnutia právoplatnosti 

tohto rozhodnutia. 

(6) Ak príslušný orgán štátnej správy odpadového hos-

podárstva v rámci konania rozhodne o tom, že vlastníc-

tvo k vozidlu nenadobúda štát, v rozhodnutí zároveň 

určí, že vozidlo je starým vozidlom. 

(7) Ten, koho vozidlo nadobudol podľa odseku 5 štát, 

má nárok na náhradu vo výške rozdielu ceny vozidla ur-

čenej ku dňu, keď sa štát stal vlastníkom vozidla, a súčtu 

nákladov spojených s určením tejto ceny, trov konania 

podľa odseku 5 a neuhradených nákladov spojených s 

postupom podľa odseku 4, ktoré príslušnému orgánu 

štátnej správy odpadového hospodárstva oznámil ten, 

kto tieto náklady vynaložil. Uvedený nárok na náhradu 

možno uplatniť na príslušnom orgáne štátnej správy od-

padového hospodárstva, ktorý vydal rozhodnutie podľa 

odseku 5, a to do jedného roka odo dňa právoplatnosti 

tohto rozhodnutia. 

(8) Ten, komu držiteľ vozidla neuhradil náklady spojené 

s postupom podľa odseku 4, môže nárok na náhradu 

týchto nákladov uplatniť na príslušnom orgáne štátnej 

správy odpadového hospodárstva, ktorý vydal rozhod-

nutie podľa odseku 5, a to do jedného roka odo dňa prá-

voplatnosti tohto rozhodnutia a vo výške nákladov ozná-

mených podľa odseku 7; uspokojením tohto nároku sa 

povinnosť držiteľa vozidla uhradiť náklady podľa od-

seku 4 považuje za splnenú. 

(9) Ak sa držiteľa vozidla ani vlastníka vozidla, ktorý nie 

je držiteľom tohto vozidla, nepodarilo jednoznačne určiť 

ani zisťovaním s pomocou orgánu Policajného zboru92) 

z dôvodu, že to neumožňuje evidenčné číslo vozidla ani 

identifikačné číslo vozidla VIN, postup podľa odsekov 5 

až 8 sa neuplatní a príslušný orgán štátnej správy odpa-

dového hospodárstva rozhodnutím určí, že vozidlo je 

starým vozidlom. 

(10) Ak držiteľ vozidla nesplní povinnosť uvedenú v od-

seku 1 písm. a) a vozidlo ohrozuje životné prostredie 

alebo narušuje estetický vzhľad obce či osobitne chráne-

nej časti prírody a krajiny, osoba uvedená v odseku 3 vy-

zve takého držiteľa vozidla na splnenie povinnosti podľa 

odseku 1 písm. a). O tejto výzve osoba uvedená v odseku 

3 informuje vlastníka vozidla, ak nie je zároveň držite-

ľom tohto vozidla. 

(11) Ak po uplynutí 60 dní od výzvy podľa odseku 10 

držiteľ vozidla nevykoná nápravu, uplatní sa postup 

podľa odsekov 3 až 9. 
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jesítésére, Erről a felszólításról a 3. bekezdésben megha-

tározott személy tájékoztatja a gépjármű tulajdonosát, 

amennyiben az nem azonos az üzemeltetővel. 

(11) Ha a 10. bekezdésben taglalt felszólítást követően a 

gépjármű üzemeltetője 60 napon belül nem tesz eleget 

kötelességeinek, a 3-9. bekezdések szerinti eljárásra ke-

rül sor. 

(12) Az 1-8. bekezdés rendelkezései kerülnek alkalma-

zásra abban az esetben is, ha a gépjármű üzemeltetőjé-

nek kérése nélkül kerül sor a gépjármű forgalomból tör-

ténő kivonására.93) 

 

(12) Ustanovenia odsekov 1 až 8 platia rovnako aj v prí-

pade, ak sa o vyradení vozidla z evidencie vozidiel koná 

bez žiadosti jeho držiteľa.93) 

 

68. § 

Határozat az ismeretlen sorsú gépjárműről 

(1) Az ismeretlen sorsú gépjármű üzemeltetője, ha a gép-

jármű a külön jogszabály szerinti forgalomból történő 

kivonás89) előtt megszűnt létezni, vagy azon gépjármű 

üzemeltetője, mely nem tudja bizonyítani, mi történt a 

gépjárművel, mely állítása szerint már nem létezik, jo-

gosult annak forgalomból történő kivonása céljából kér-

vényt benyújtani az illetékes állami hulladékgazdálko-

dási hatóságnak határozat kiadására, hogy a gépjármű 

már nem létezik. 

(2) A kérvényező köteles az 1. bekezdés szerinti kérvény 

benyújtásakor befizetni a hozzájárulási díjat a Környe-

zetvédelmi Alapba.94) 

(3) Az illetékes állami hulladékgazdálkodási hatóság az 

1. bekezdés szerinti kérvény alapján és a hozzájárulási 

díj Környezetvédelmi Alapnak történt befizetését köve-

tően kibocsátja a határozatot a gépjármű fizikai megszű-

néséről, amennyiben az eljárás során nem merült fel ala-

pos gyanú a gépjármű megsemmisülésének hamis voltá-

ról, sem a kérvényező által a nem létező gépjárművel 

kapcsolatosan megadott adatok meghamisításáról, ellen-

kező esetben az eljárást leállítja. 

(4) A gépjármű létezésének megszűnéséről szóló határo-

zat tartalmazza 

a) a kérvényező azonosító adatait, 

b) a gépjármű azonosító adatait, a gépjármű-kategó-

riát beleértve, 

c) a gépjármű létezésének megszűnéséhez fűzött ma-

gyarázatot, 

d) az adatot, hogy az eljárás során nem kérdőjeleződ-

tek meg a kérvényező által feltüntetett, a gépjármű 

megszűnésével kapcsolatos adatok. 

(5) Ha az üzemeltető örökléssel jut hozzá nem létező 

gépjárműhez, a 2. bekezdés rendelkezései nem vonat-

koznak rá. 

 

  § 68 

Rozhodnutie o neexistencii vozidla 

(1) Držiteľ vozidla, ktoré prestalo existovať pred jeho 

vyradením z evidencie vozidiel podľa osobitného pred-

pisu,89) alebo držiteľ vozidla, ktorý nevie preukázať, ako 

naložil s vozidlom, ktoré podľa jeho tvrdenia už neexis-

tuje, je oprávnený na účely takého vyradenia podať prí-

slušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodár-

stva žiadosť o vydanie rozhodnutia o neexistencii vo-

zidla. 

(2) Žiadateľ je povinný po podaní žiadosti podľa odseku 

1 zaplatiť príspevok do Environmentálneho fondu.94) 

(3) Príslušný orgán štátnej správy odpadového hospo-

dárstva na základe žiadosti podľa odseku 1 a po zapla-

tení príspevku do Environmentálneho fondu vydá roz-

hodnutie o neexistencii vozidla, ak v konaní zásadným 

spôsobom nevznikla odôvodnená pochybnosť o neexis-

tencii vozidla ani o pravdivosti žiadateľom uvádzaných 

údajov o dôvodoch neexistencie vozidla, v opačnom prí-

pade konanie zastaví. 

(4) Rozhodnutie o neexistencii vozidla obsahuje 

a) identifikačné údaje žiadateľa, 

b) identifikačné údaje o vozidle vrátane údaja o ka-

tegórii vozidla, 

c) podané vysvetlenie o dôvode neexistencie vozidla, 

d) údaj o tom, že v konaní nedošlo k spochybneniu 

žiadateľom uvádzaných údajov o dôvodoch neexis-

tencie vozidla. 

(5) Ak držiteľ nadobudne neexistujúce vozidlo dedením, 

odsek 2 sa na neho nevzťahuje. 

 

Hatodik szakasz 

Gumiabroncsok és hulladék gumiabroncsok 

 

69. § 

Alapvető rendelkezések 

  Šiesty oddiel 

Pneumatiky a odpadové pneumatiky 

 

§ 69 

Základné ustanovenia 
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(1) A jelen szakasz vonatkozik a gumiabroncsokra, me-

lyek a Szlovák Köztársaság területén kerültek piaci for-

galomba különállóan vagy gépjárművek95) és nem moto-

ros közlekedési eszközök96) kerekeire szerelve, tekintet 

nélkül a márkájukra vagy piacra helyezésük időpontjára, 

valamint azokra a használt motoros és nem motoros jár-

műabroncsokra, amelyek határon átnyúló szállítással 

más tagállamból kerültek a Szlovák Köztársaság piacára 

vagy behozatallal újrafutózás céljára és hulladék gépjár-

műabroncs-kezelésre. 

(2) Ha a jelen törvényszakasz másként nem rendelkezik, 

az (1) bekezdés szerinti gumiabroncsokra a jelen törvény 

hulladék gumiabroncs-kezelési általános rendelkezései 

vonatkoznak. 

(3) Gumiabroncs a jelen törvény céljaira a motoros és 

nem motoros járművek kerékrendszerének alkotóeleme, 

mely természetes kaucsukból vagy szintetikus kaucsuk-

ból készült, a kerékpánt (felni) nélkül. Gumiabroncs az 

újrafutózott gumiabroncs is. 

(4) Újrafutózott gumiabroncs a jelen törvény céljaira az 

a gumiabroncs, amelynek megkopott részeit hideg futó-

zási technológiával vagy meleg futózási technológiával 

felújították. 

(5) Hulladék gumiabroncs a hulladékká vált gumiab-

roncs. 

(6) Gumiabroncsgyártó a természetes személy-vállal-

kozó vagy jogi személy, mely vállalkozói tevékenysége 

keretében – tekintet nélkül a használt értékesítési techni-

kára, beleértve a szerződéses alapon folytatott távkeres-

kedést is – gumiabroncsot hoz forgalomba a Szlovák 

Köztársaság piacán. Nem tekintendő gumiabroncsgyár-

tónak az a személy, mely vállalkozói tevékenysége ke-

retén belül motoros vagy nem motoros járműgyártónak 

szállít gumiabroncsokat, melyeket ezt követően felsze-

relnek a járművekre mint standard tartozékot. 

(7) Gumiabroncs piaci bevezetésén a jelen törvény cél-

jaira a gumiabroncs első alkalommal történő megjelené-

sét értjük a gyártási szakaszt, az újrafutózást és a más 

országból történő határon átnyúló szállítást követően a 

Szlovák Köztársaságban, vagy nem tagállamból történő 

behozatalt követően a Szlovák Köztársaságba továbbér-

tékesítésre, fogyasztásra vagy a Szlovák Köztársaság pi-

acán való felhasználásra vállalkozói tevékenység keret-

ében térítés fejében vagy térítésmentesen. 

(8) Hulladék gumiabroncs visszagyűjtésén a hulladék 

gumiabroncs térítésmentes összegyűjtését értjük a gumi-

abroncs forgalmazója által a gumiabroncs tulajdonosá-

tól, új gumiabroncs vásárlásához vagy más áru vásárlá-

sához való kötöttség nélkül; a hulladék gumiabroncs 

visszagyűjtése a hulladékgyűjtő udvarban vagy a község 

által kijelölt más helyen is végrehajtható 

(9) A gumiabroncs forgalmazója a Szlovák Köztársaság 

területén székhellyel vagy vállalkozói hellyel rendel-

kező természetes személy-vállalkozó vagy jogi személy, 

(1) Tento oddiel sa vzťahuje na pneumatiky, ktoré boli 

na trh Slovenskej republiky uvedené samostatne alebo 

na kolesách motorových vozidiel95) a nemotorových vo-

zidiel96) bez ohľadu na ich výrobnú značku a dátum ich 

uvedenia na trh, ako aj na použité pneumatiky pre moto-

rové a nemotorové vozidlá, ktoré boli uvedené na trh 

Slovenskej republiky ich cezhraničnou prepravou z 

iného členského štátu do Slovenskej republiky alebo do-

vozom na účel ich protektorovania a na nakladanie s od-

padovými pneumatikami. 

(2) Ak v tomto oddiele nie je ustanovené inak, vzťahujú 

sa na pneumatiky podľa odseku 1 a na nakladanie s od-

padovými pneumatikami všeobecné ustanovenia tohto 

zákona. 

(3) Pneumatika na účely tohto zákona je súčasť sústavy 

kolesa, určeného pre motorové vozidlá a nemotorové vo-

zidlá, vyrobená z prírodného kaučuku alebo syntetic-

kého kaučuku bez ráfikov. Pneumatikou je aj protekto-

rovaná pneumatika. 

(4) Protektorovaná pneumatika je pneumatika, ktorej 

opotrebované časti boli obnovené studenou metódou 

protektorovania alebo teplou metódou protektorovania. 

(5) Odpadová pneumatika je pneumatika, ktorá je odpa-

dom. 

(6) Výrobca pneumatík je fyzická osoba – podnikateľ 

alebo právnická osoba, ktorá v rámci svojej podnikateľ-

skej činnosti bez ohľadu na použitú techniku predaja, 

vrátane predaja na základe zmluvy uzatváranej na 

diaľku, uvádza pneumatiky na trh Slovenskej republiky. 

Za výrobcu pneumatík sa nepovažuje osoba, ktorá v 

rámci svojej podnikateľskej činnosti dodáva pre výrobu 

motorových vozidiel alebo nemotorových vozidiel pne-

umatiky, ktoré boli následne namontované na tieto vo-

zidlá ako súčasť štandardnej výbavy. 

(7) Uvedenie pneumatiky na trh sa na účely tohto zákona 

rozumie prvé dodanie pneumatiky z etapy výroby, pro-

tektorovania a cezhraničnej prepravy z iného členského 

štátu do Slovenskej republiky alebo dovozu z iného ako 

členského štátu do Slovenskej republiky do etapy distri-

búcie, spotreby alebo používania na trhu Slovenskej re-

publiky v rámci podnikateľskej činnosti za poplatok 

alebo bezplatne. 

(8) Spätný zber odpadových pneumatík je bezplatný zber 

odpadovej pneumatiky distribútorom pneumatík od jej 

držiteľa bez podmienky viazania na kúpu novej pneuma-

tiky alebo iného tovaru; spätný zber odpadových pneu-

matík sa môže vykonávať aj na zbernom dvore alebo na 

inom mieste určenom obcou. 

(9) Distribútor pneumatík je fyzická osoba – podnikateľ 

alebo právnická osoba so sídlom alebo miestom podni-

kania na území Slovenskej republiky, ktorá poskytuje 

pneumatiky v rámci svojej podnikateľskej činnosti ko-

nečnému používateľovi samostatne alebo ako súčasť 
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mely vállalkozói tevékenysége keretében gumiabroncsot 

szolgáltat végfogyasztóknak, önállóan vagy szervizelés 

keretében; forgalmazónak az tekintendő, aki a gumiab-

roncs cseréjét annak eladása nélkül végzi. 

(10) A gumiabroncsgyártó piaci részesedése az adott 

naptári évre az általa az előző naptári évben piaci forga-

lomba hozott gumiabroncs mennyiségének és az előző 

naptári évben összesítve piaci forgalomba hozott gumi-

abroncs mennyiségének a hányadaként számolandó ki; a 

gumiabroncs mennyiségét tömegmértékegységekben fe-

jezzük ki.  

 

servisu; za distribútora pneumatík sa považuje aj ten, kto 

vykonáva výmenu pneumatík bez ich predaja. 

(10) Trhový podiel výrobcu pneumatík pre príslušný ka-

lendárny rok sa vypočíta ako podiel množstva ním uve-

dených pneumatík na trh v predchádzajúcom kalendár-

nom roku a celkového množstva pneumatík uvedených 

na trh v predchádzajúcom kalendárnom roku; množstvo 

pneumatík sa vyjadruje v hmotnostných jednotkách. 

 

70. § 

A gumiabroncsgyártó kötelességei 

A gumiabroncs gyártója, összhangban a 27. § (4) bekez-

désében taglaltakkal köteles biztosítani 

a) az adott naptári évben a Szlovák Köztársaságban 

összegyűjtött hulladék gumiabroncs kezelését az 

adott naptári évi piaci részesedésének arányában, 

b) a hulladék gumiabroncsok visszagyűjtését, 

c) a 71. § bek. (1) bek. d) és e) pontjai szerinti köte-

lességek teljesítését a községgel kötött szerződés 

alapján, ha a község meghatározza, hogy a vissza-

gyűjtés a hulladékgyűjtő udvarban vagy más kijelölt 

helyen fog folyni, 

d) a visszagyűjtés során átvett hulladék gumiabron-

csok átvételét, 

e) a c) pont szerint átvett hulladék gumiabroncsok le-

adását elsősorban a hulladék gumiabroncsok anyagát 

hasznosító létesítményeknek, amelyek megfelelnek a 

jelen törvény követelményeinek; ha ilyen eljárás 

nem lehetséges, akkor a hulladék gumiabroncsok 

energetikai hasznosítását végző létesítménynek, 

mely megfelel a jelen törvény követelményeinek; a 

fentiek nem befolyásolják az e) pont rendelkezéseit, 

e) hogy a hulladék gumiabroncsok anyaghasznosítási 

és energetikai hasznosítási hányada a c) ponttal össz-

hangban átvett hulladék gumiabroncsok összmeny-

nyiségéből elérje legalább azt a hányadot, melyet a 

Szlovák Köztársaság hatályos programja előír; ha az 

adott időszakban nem létezik hatályos program, a jó-

váhagyásáig a Szlovák Köztársaság előző hatályos 

programjának rendelkezései érvényesek, 

g) az összegyűjtött hulladék gumiabroncs mennyisé-

gének jelentését a hulladék gumiabroncsok hulladék-

áramának koordinációs központja részére a naptári 

évre vonatkozóan a következő év február 28-áig. 

 

  § 70 

Povinnosti výrobcu pneumatík 

Výrobca pneumatík je v súlade s povinnosťami uvede-

nými v § 27 ods. 4 povinný zabezpečiť 

a) nakladanie s odpadovými pneumatikami vyzbiera-

nými v príslušnom kalendárnom roku v Slovenskej 

republike v rozsahu svojho trhového podielu pre prí-

slušný kalendárny rok, 

b) spätný zber odpadových pneumatík, 

c) na základe zmluvy s obcou plnenie povinností 

podľa § 71 ods. 1 písm. d) a e), ak obec určí, že 

spätný zber sa bude vykonávať na zbernom dvore 

alebo na inom určenom mieste, 

d) prevzatie odpadových pneumatík vyzbieraných v 

rámci spätného zberu odpadových pneumatík, 

e) odovzdanie odpadových pneumatík prevzatých 

podľa písmena c) prednostne do zariadenia na mate-

riálové zhodnocovanie odpadových pneumatík, ktoré 

spĺňa podmienky podľa tohto zákona; ak nie je 

možný taký postup, tak ich odovzdať do zariadenia 

na energetické zhodnocovanie odpadových pneuma-

tík, ktoré spĺňa podmienky podľa tohto zákona; tým 

nie je dotknuté ustanovenie písmena e), 

g) aby podiel materiálovo zhodnotených a podiel 

energeticky zhodnotených odpadových pneumatík z 

celkového množstva odpadových pneumatík prevza-

tých v súlade s písmenom c) bol najmenej vo výške 

podielov určených v platnom programe Slovenskej 

republiky; ak na príslušné obdobie nebol program 

schválený, uplatňuje sa do jeho schválenia podiel ur-

čený v predošlom platnom programe Slovenskej re-

publiky, 

g) ohlásenie množstva vyzbieraných odpadových 

pneumatík koordinačnému centru pre prúd odpado-

vých pneumatík za obdobie kalendárneho roka do 28. 

februára nasledujúceho roka. 

 

71. § 

A gumiabroncs forgalmazójának kötelességei 

(1) A gumiabroncs forgalmazója köteles 

a) biztosítani árusító helyein a hulladék gumiabron-

csok visszagyűjtését, tekintet nélkül azok márkájára 

  § 71 

Povinnosti distribútora pneumatík 

(1) Distribútor pneumatík je povinný 

a) zabezpečiť na svojich predajných miestach spätný 

zber odpadových pneumatík, bez ohľadu na výrobnú 
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és piaci forgalomba helyezésüknek időpontjára, a tel-

jes nyitvatartási idő alatt,  

b) tájékoztatni a hulladék gumiabroncsok végfo-

gyasztóit a honlapján, ha ilyennel rendelkezik, és 

olyan helyen, mely az értékesítéskor jól látható és 

nyilvánosan hozzáférhető, az ingyenes visszagyűjtés 

lehetőségéről, 

c) biztosítani a hulladék gumiabroncsok visszagyűj-

tését legalább egy helyen minden járásban, amennyi-

ben kizárólag távértékesítéssel – beleértve az elekt-

ronikus kereskedelmet is - forgalmaz gumiabroncso-

kat végfogyasztóknak,  

d) a végfogyasztóval pótlólagos időpontban és átvé-

teli módban megállapodni a hulladék gumiabroncsok 

átvételét illetően, amennyiben azok mennyisége 

meghaladja a raktározási lehetőségeit, 

e) átadni az összegyűjtött, a 70. § c) pontjával össz-

hangban átvett hulladék gumiabroncsokat a hulladék 

gumiabroncsok hasznosító létesítményének vagy a 

hulladék gumiabroncsok ártalmatlanító létesítmé-

nyének. 

(2) A gumiabroncs forgalmazójára, mely közvetlenül a 

gumiabroncs olyan gyártójától értékesít végfelhaszná-

lóknak gumiabroncsot, mely nincs bejegyezve a Megkü-

lönböztetett Termékek Gyártóinak Nyilvántartásába, az 

ezen gumiabroncsokkal és a belőlük keletkező hulladék-

kal kapcsolatos kötelességek a jelen törvény értelmében 

átruházódnak rá. 

(3) A hulladék gumiabroncsok forgalmazó általi vissza-

gyűjtéséhez nem kell beszerezni a 97. § szerinti enge-

délyt, sem végrehajtani a 98. § szerinti nyilvántartásba 

vételt. 

 

značku a na dátum uvedenia pneumatík na trh, po 

celú prevádzkovú dobu, 

b) informovať konečných používateľov odpadových 

pneumatík na svojom webovom sídle, ak ho má zria-

dené, a na mieste, ktoré je pri predaji pneumatík vi-

diteľné a pre verejnosť prístupné, o možnosti bez-

platného spätného zberu, 

c) zabezpečiť spätný zber odpadových pneumatík 

najmenej na jednom mieste v každom okrese, ak dis-

tribuuje pneumatiky konečnému používateľovi vý-

lučne v rámci zásielkového obchodu vrátane elektro-

nického predaja, 

d) dohodnúť s konečným používateľom náhradný 

čas a spôsob prevzatia odpadových pneumatík, ak 

množstvo odpadových pneumatík, ktoré mu odo-

vzdáva konečný používateľ, presahuje jeho skladové 

možnosti, 

e) odovzdať vyzbierané odpadové pneumatiky pre-

berané v súlade s § 70 písm. c) do zariadenia na zhod-

nocovanie odpadových pneumatík alebo zariadenia 

na zneškodňovania odpadových pneumatík. 

(2) Na distribútora pneumatík, ktorý poskytuje priamo 

konečnému používateľovi pneumatiky pochádzajúce od 

výrobcu pneumatík, ktorý nie je zapísaný v Registri vý-

robcov vyhradeného výrobku, prechádzajú vo vzťahu k 

týmto pneumatikám a odpadu z nich pochádzajúcemu 

povinnosti výrobcu pneumatík podľa tohto zákona. 

(3) Na vykonávanie spätného zberu odpadových pneu-

matík distribútorom pneumatík sa nevyžaduje súhlas 

podľa § 97 ani registrácia podľa § 98. 

 

72. § 

Egyéb személyek kötelességei 

A gumiabroncs végfelhasználója azt követően, hogy a 

gumiabroncs hulladék gumiabronccsá válik, köteles a 

gumiabroncs-forgalmazónak, a hulladékgyűjtő udvar-

ban vagy a község által kijelölt más helyen leadni, ki-

véve a hulladék gépjárművek gyűjtésére vagy kezelésére 

jogosult személynek átadásra kerülő hulladék gépjármű-

vek kerekein lévő hulladék gumiabroncsokat. 

 

  § 72 

Povinnosti iných osôb 

Konečný používateľ pneumatiky je povinný pneumatiku 

po tom, ako sa stala odpadovou pneumatikou, odovzdať 

distribútorovi pneumatík, na zberný dvor alebo na iné 

miesto, ak tak obec určí okrem odpadových pneumatík 

umiestnených na kolesách starého vozidla odovzdáva-

ného osobe oprávnenej na zber starých vozidiel alebo 

spracovateľovi starých vozidiel. 

 

Hetedik szakasz 

Csomagolásszerű anyagok  

és a belőlük származó hulladékok 

 

73. § 

Alapvető rendelkezések 

(1) A jelen szakasz rendelkezései vonatkoznak a (3) be-

kezdésben taglalt csomagolásszerű, de nem csomagolás 

minősülő termékekre, melyeket a Szlovák Köztársaság 

területén hoznak piaci forgalomba, valamint a belőlük 

  Siedmy oddiel 

Neobalové výrobky  

a odpad z nich 

 

§ 73 

Základné ustanovenia 

(1) Tento oddiel sa vzťahuje na neobalové výrobky uve-

dené v odseku 3, ktoré sa uvádzajú na trh v Slovenskej 

republike, a na nakladanie s odpadom z nich, ktorý bude 

tvoriť súčasť komunálneho odpadu. 
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keletkezett, a háztartási hulladék részét képező hulladék 

kezelésére. 

(2) Ha a jelen szakasz másként nem rendelkezik, a (3) 

bekezdésben taglalt csomagolásszerű anyagokra a jelen 

törvény általános rendelkezései vonatkoznak. 

(3) Csomagolásszerű termék a jelen törvény céljaira az a 

termék [105. § (3) bek. i) pont], amely nem csomagolás 

és nem csomagolási célokat szolgál és az alábbi termék-

csoportok valamelyikébe tartozik, illetve a hulladék, 

mely a háztartási hulladék részét fogja képezni, 

a) a polietilén-tereftalát alapanyagú műanyag termé-

kek az ipari célra gyártott nyersanyagok, félkész saj-

tolmányok és műszálak kivételével, valamint a poli-

etilén, polipropilén, polisztirol, polivinilklorid vagy 

poliamid alapanyagú műanyag termékek, az ipari 

célra szánt nyersanyagok, műszálak és termékek ki-

vételével, 

b) a papír és a kartonpapír, a papír és hullámpapír 

import termékek, beleértve a nyomdaipari terméke-

ket, kivéve  

1. az egészségügyi és tisztasági papírt, 

2. az egészségügyi és tisztasági célra használt pa-

pír termékeket, 

3. a cigarettapapírt, 

4. a karbon másolópapírokat, 

5. a szűrőpapírokat, 

6. a kátrány- vagy aszfaltbevonatú papír készíté-

sére szolgáló papírt és kartont, 

7. a postabélyegeket, 

c) üveg, beleértve a táblás síküveget (ablaküveg), 

d) több rétegű, karton alapú kombinált anyagok 

(kompozitok). 

(4) A csomagolásszerű termék gyártója az a személy, 

aki/amely vállalkozói tevékenysége keretében csomago-

lásszerű terméket helyez piacra, függetlenül az alkalma-

zott értékesítési technikától, beleértve a szerződéses 

távértékesítést is. 

(5) A jelen törvényszakasz céljaira csomagolásszerű ter-

mék piaci bevezetése a csomagolásszerű termék gyártási 

folyamatot, a más tagállamból határon keresztüli szállí-

tást követő legelső piaci forgalomba hozása a Szlovák 

Köztársaság területén, vagy behozatala a Szlovák Köz-

társaságba más mint tagállamból forgalomba hozatalra, 

felhasználásra vagy a Szlovák Köztársaság piacán tör-

ténő használatra vállalkozói tevékenység keretében, té-

rítés fejében vagy térítésmentesen. 

(6) A jelen törvényszakasz céljaira a nyersanyagok, fél-

kész sajtolmányok, fonalak vagy termékek ipari felhasz-

nálásának tekintendő mindezeknek a szilárd beledolgo-

zása egy jellegében eltérő termékbe, melynek oszthatat-

lan részévé válnak, beépítésük egy szerkezetbe, vagy 

komponensként vagy alkatrészként való felhasználásuk 

más termék szerelése vagy összeszerelése során. 

(2) Ak v tomto oddiele nie je ustanovené inak, vzťahujú 

sa na neobalové výrobky uvedené v odseku 3 a odpad z 

nich všeobecné ustanovenia tohto zákona. 

(3) Neobalový výrobok na účely tohto zákona je výro-

bok [§ 105 ods. 3 písm. i)], 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 plastov pozostávajúcich z materiálu po-

lyetyléntereftalát okrem surovín, predliskov a 

vlákien určených na priemyselné použitie a výrobky 

z plastov pozostávajúcich z materiálu polyetylén, po-

lypropylén, polystyrén, polyvinylchlorid alebo poly-

amid 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) viacvrstvové kombinované materiály vyrobené na 

báze lepenky. 

(4) Výrobca neobalových výrobkov je osoba, ktorá v 

rámci svojej podnikateľskej činnosti bez ohľadu na pou-

žitú techniku predaja, vrátane predaja na základe zmluvy 

uzatváranej na diaľku, uvádza na trh neobalový výrobok. 

(5) Uvedenie neobalového výrobku na trh je na účely 

tohto oddielu zákona prvé dodanie neobalového výrobku 

z etapy výroby, cezhraničnej prepravy z iného členského 

štátu do Slovenskej republiky alebo dovozu z iného ako 

členského štátu do Slovenskej republiky do etapy distri-

búcie, spotreby alebo používania na trhu Slovenskej re-

publiky v rámci podnikateľskej činnosti za poplatok 

alebo bezplatne. 

(6) Za priemyselné použitie surovín, predliskov, vlákien 

alebo výrobkov sa na účely tohto oddielu zákona pova-

žuje ich pevné zapracovanie do iného charakterovo od-

lišného výrobku, ktorého sa stávajú neoddeliteľnou sú-

časťou, ich zabudovanie do konštrukcie alebo ich použi-

tie ako komponentov alebo dielcov určených na montáž 

alebo skladanie iných výrobkov. 

(7) Zberový podiel pre odpady z neobalových výrobkov, 

ktoré sú súčasťou komunálnych odpadov pre príslušný 

kalendárny rok, je súčin celkového množstva vyzbiera-

ných odpadov z neobalových výrobkov z komunálnych 
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(7) Az adott naptári évre vonatkozó gyűjtési hányad a 

csomagolásszerű termékek hulladékából, mely a háztar-

tási hulladék részét képezi, a háztartási hulladékból szár-

mazó csomagolásszerű termékhulladék Szlovák Köztár-

saságban az előző naptári évben összegyűjtött össz-

mennyiségének és a csomagolásszerű hulladék gyártója 

előző naptári évi gyűjtési hányadának szorzata. 

(8) A csomagolásszerű termékek hulladékának anyag-

árama a csomagolásszerű termékek hulladékának moz-

gása a keletkezése helyétől az első, az 1. sz. melléklet 

R1-R11-es tevékenységgel működő hulladékhasznosító 

létesítményig, vagy az első, más állam területén működő 

létesítményig, mely biztosítja, hogy a hulladékhasznosí-

tás eredménye egyenértékű lesz azzal, mintha az 1. sz. 

melléklet R1-R11-es tevékenységével hasznosították 

volna. 

(9) A csomagolásszerű termékek forgalmazója termé-

szetes személy-vállalkozó vagy jogi személy, melynek 

székhelye vagy vállalkozási helye a Szlovák Köztársa-

ság területén van, s amely vállalkozói tevékenysége ke-

retében csomagolásszerű terméket értékesít végfelhasz-

nálóknak. 

(10) A csomagolásszerű termékek forgalmazójára, mely 

csomagolásszerű terméket értékesít végfelhasználóknak 

olyan csomagolásszerűtermék-gyártótól, mely nincs be-

jegyezve a Megkülönböztetett Termékek Gyártóinak 

Nyilvántartásába, átszállnak a csomagolásszerű termék 

gyártójának ezen csomagolásszerű termékekkel és a be-

lőlük származó hulladékkal kapcsolatos kötelességei.  

(11) A (10) bekezdés szerinti kötelességek teljesítése 

céljából a csomagolásszerű termék gyártója írásos meg-

keresést követően köteles a csomagolásszerű termék for-

galmazójának, mely helyette a gyártói kötelességeket a 

(10) bekezdés értelmében teljesíti, megadni a 27. § (4) 

bek. h) pontja szerinti adatokat. 

(12) Többrétegű kombinált anyag a jelen törvény célja-

ira a legalább két kompakt módon összekapcsolt réteg-

ből álló anyag, mely az áru mozgatását és szállítását 

szolgálja. 

 

odpadov v Slovenskej republike v predchádzajúcom ka-

lendárnom roku a trhového podielu výrobcu neobalo-

vých výrobkov za predchádzajúci kalendárny rok. 

(8) Materiálový tok odpadov z neobalových výrobkov je 

pohyb odpadu z neobalových výrobkov z miesta jeho 

pôvodu do prvého zariadenia na zhodnocovanie odpa-

dov niektorou z činností R1 až R11 podľa prílohy č. 1 

alebo do prvého iného zariadenia na území iného štátu, 

v ktorom je zabezpečené, že výsledok zhodnotenia od-

padov bude rovnocenný s výsledkom zhodnotenia odpa-

dov niektorou z činností R1 až R11 podľa prílohy č. 1. 

(9) Distribútor neobalových výrobkov je fyzická osoba 

– podnikateľ alebo právnická osoba so sídlom alebo 

miestom podnikania na území Slovenskej republiky, 

ktorá poskytuje neobalové výrobky v rámci svojej pod-

nikateľskej činnosti konečnému používateľovi. 

(10) Na distribútora neobalových výrobkov, ktorý po-

skytuje priamo konečnému používateľovi neobalové vý-

robky pochádzajúce od výrobcu neobalových výrobkov, 

ktorý nie je zapísaný v Registri výrobcov vyhradeného 

výrobku, prechádzajú vo vzťahu k týmto neobalovým 

výrobkom a odpadom z nich pochádzajúcim povinnosti 

výrobcu neobalových výrobkov. 

(11) Na účely plnenia povinností podľa odseku 10 je vý-

robca neobalových výrobkov povinný na základe písom-

ného vyžiadania poskytnúť distribútorovi neobalových 

výrobkov, ktorý za neho zabezpečuje plnenie povinností 

podľa odseku 10, údaje podľa § 27 ods. 4 písm. h). 

(12) Za viacvrstvové kombinované materiály sa na účely 

tohto zákona považujú materiály tvorené minimálne 

dvoma kompaktne spojenými vrstvami, ktoré sú určené 

na manipuláciu a prepravu tovaru. 

 

74. § 

A csomagolásszerű termék gyártójának kötelességei 

(1) A csomagolásszerű termék gyártójának a 27. § (4) 

bekezdésében feltüntetett kötelességekkel összhangban 

biztosítania kell 

a) az általa piacra helyezett és a háztartási hulladék 

összetevőjét képező csomagolásszerű termékből 

származó hulladék teljes mértékű begyűjtését, szállí-

tását, hasznosítását, reciklálását és ártalmatlanítását, 

legalább a gyűjtési hányada mértékéig, valamint 

b) a végfelhasználók tájékoztatását a háztartási hul-

ladék összetevőjét képező csomagolásszerű termék-

ből származó hulladék begyűjtésének módjáról.  

  § 74 

Povinnosti výrobcu neobalových výrobkov 

(1) Výrobca neobalových výrobkov je v súlade s povin-

nosťami uvedenými v § 27 ods. 4 povinný zabezpečiť 

a) zber, prepravu, zhodnotenie, recykláciu a zneš-

kodnenie odpadov z neobalových výrobkov, ktoré 

uviedol na trh a sú súčasťou oddelene zbieraných 

zložiek komunálneho odpadu v plnom rozsahu, naj-

menej vo výške svojho zberového podielu a 

b) informovanie konečných používateľov o spôsobe 

zabezpečenia zberu odpadov z neobalových výrob-

kov, ktoré sú súčasťou komunálnych odpadov. 

(2) Ak výrobca neobalových výrobkov nevie preukázať 

že, neobalové výrobky ním uvedené na trh nebudú po ich 
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(2) Ha a csomagolásszerű termék gyártója nem tudja bi-

zonyítani, hogy az általa piacra helyezett csomagolás-

szerű termékek a felhasználást követően nem fogják a 

háztartási hulladék részét képezni, ezek a hulladékok a 

háztartási hulladék részének tekintendők. 

(3) A csomagolásszerű termék gyártója jelen törvényben 

megszabott megkülönböztetett kötelességeit kizárólag 

csak kollektív módon, a csomagolási hulladékok közös 

kezelési rendszerét biztosító csomagolóanyagok gyártói 

felelősségi szervezetével megkötött szerződés alapján 

teljesítheti. 

 

spotrebe tvoriť súčasť komunálnych odpadov, považujú 

sa tieto odpady za súčasť komunálnych odpadov. 

(3) Výrobca neobalového výrobku plní vyhradené po-

vinnosti ustanovené týmto zákonom výlučne kolektívne 

na základe zmluvy uzatvorenej s organizáciou zodpo-

vednosti výrobcov pre obaly zabezpečujúcou systém 

združeného nakladania s odpadmi z obalov. 

 

75. § 

A csomagolásszerű termékből  

származó hulladék hasznosítása 

(1) A csomagolásszerű termékből származó hulladék ke-

letkezési helyét és mennyiségét a gyűjtési célok igazolá-

sára közvetlenül az eredeti hulladéktulajdonos vagy a 

község mutatja ki. 

(2) A 74. § (1) bekezdése szerinti kötelességek teljesítése 

végett a gyűjtést, a hasznosítást és reciklálást a csoma-

golásszerű termékek hulladékáramának bizonylataival 

igazolják; a csomagolásszerű termékből származó, ösz-

szegyűjtött hulladékmennyiségbe csak a csomagolás-

szerű termékből származó hulladék hasznosított vagy re-

ciklált anyagárama számítható be. A 74. § (1) bekezdése 

szerinti kötelességek teljesítésére kizárólag a községek 

által kimutatott, a háztartási hulladék részeként össze-

gyűjtött mennyiségek szolgálnak, melyekről a 16. § (4) 

bekezdése értelmében értesítés lett kézbesítve; a csoma-

golásszerű termékek hulladékából kigyűjtött hulladék-

mennyiség a csomagolásszerű termékekből származó 

hulladék gyűjtési hányadába csak az összegyűjtés évé-

ben sorolható be. 

(3) A csomagolásszerű termékekből származó hulladék-

mennyiség, melyet a hulladékhasznosító létesítmények 

átvettek, csomagolásszerű termék hulladékából szár-

mazó hasznosított hulladékmennyiségnek minősül a (2) 

bekezdés szerinti kötelességek szempontjából, amennyi-

ben a létesítmény műszaki és üzemeltetési feltételei biz-

tosítják, hogy a csomagolásszerű termékek osztályozot-

tan csoportosított hulladéka nagyobb veszteségek nélkül 

kerül hasznosításra vagy újrafeldolgozásra. 

 

 

  § 75 

Zber a zhodnocovanie odpadov  

z neobalových výrobkov 

(1) Miesto pôvodu odpadov z neobalových výrobkov a 

ich množstvo vykazuje na účely preukázania zberu 

priamo pôvodný pôvodca odpadov alebo obec. 

(2) Na účely plnenia povinnosti podľa § 74 ods. 1 sa 

zber, zhodnocovanie a recyklácia preukazuje dokladmi 

o materiálovom toku odpadov z neobalových výrobkov; 

množstvo zozbieraných odpadov z neobalových výrob-

kov možno zahrnúť do materiálového toku odpadov z 

neobalových výrobkov len v roku ich zhodnotenia alebo 

recyklácie. Na účely plnenia povinnosti podľa § 74 ods. 

1 slúžia výlučne množstvá vykázané obcou ako množ-

stvá v nej vyzbierané a množstvá komunálneho odpadu, 

o ktorých bolo doručené oznámenie podľa § 16 ods. 4; 

množstvo zozbieraných odpadov z neobalových výrob-

kov možno zahrnúť do zberového podielu pre odpady z 

neobalových výrobkov len v roku ich zozbierania. 

(3) Množstvo odpadov z neobalových výrobkov prevza-

tých do zariadenia na zhodnocovanie odpadov sa pova-

žuje za množstvo zhodnotených odpadov z neobalových 

výrobkov na účely plnenia povinností podľa odseku 2, 

ak prevádzkové a technické opatrenia v tomto zariadení 

zabezpečujú, že sa vytriedené množstvo odpadov z neo-

balových výrobkov dostane do procesu zhodnotenia 

alebo recyklácie bez väčších strát. 

 

 

ÖTÖDIK RÉSZ 

Különleges hulladékáramok 

 

76. § 

Hulladékolajok kezelése 

(1) Hulladékolaj (fáradt olaj) a jelen törvény céljaira az 

összes ásványi kenőolaj, a szintetikus kenőolaj vagy 

ipari olaj, mely eredeti céljának megfelelő további hasz-

nálatra már nem alkalmas, elsősorban a robbanómotorok 

  PIATA ČASŤ 

Osobitné prúdy odpadov 

 

§ 76 

Nakladanie s odpadovými olejmi 

(1) Odpadové oleje na účely tohto zákona sú všetky mi-

nerálne mazacie oleje, syntetické mazacie oleje alebo 

priemyselné oleje, ktoré už nie sú vhodné na použitie, na 

ktoré boli pôvodne určené, a to najmä použité mazacie 
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használt kenőolajai, differenciálolajok, kenőolajok, tur-

binák és hidraulikus berendezések olajai. 

(2) A hulladékolaj regenerálása minden olyan újrahasz-

nosítást megcélzó tevékenység, mely során finomításá-

val, főleg a szennyező anyagok, oxidációs termékek és 

adalékanyagok eltávolításával a hulladékolajból alapolaj 

nyerhető. 

(3) A hulladékolaj feldolgozója az a vállalkozó, amely 

engedélyt kapott a hulladékolajok hasznosítására vagy 

ártalmatlanítására.  

(4) Tilos 

a) keverni 

1. a hulladékolajat más hulladékfajtákkal, 

2. az egyes hulladékolaj-fajtákat egymással, 

amennyiben a keverés gátolná a hulladékolajok 

további feldolgozását, 

3. a hulladékolajat más anyaggal, 

b) hulladékolajat vagy a feldolgozása után keletke-

zett maradékot felszíni vizekbe, talajvizekbe vagy 

csatornahálózatba kibocsátani, 

c) hulladékolajat vagy a feldolgozása után keletke-

zett maradékot a földben tárolva elhelyezni vagy a 

talajba kibocsátani, 

d) a hulladékolajat más, mint hulladékégető vagy 

hulladékok együttégetésére szolgáló97) égetőműben 

elégetni. 

(5) A (4) bekezdés a) pontjának második alpontja sze-

rinti keverési tilalom nem alkalmazandó, ha a keverés 

nem gátolja a hulladékolajok további feldolgozását. 

(6) A hulladékolaj csak a másfajta hulladékoktól elkülö-

nítve gyűjthető, szállítható, hasznosítható vagy ártalmat-

lanítható. 

(7) A hulladékolaj-tulajdonos köteles elsődlegesen biz-

tosítani a hulladékolaj regenerálással történő hasznosítá-

sát, ha ezt a műszaki, gazdasági és szervezési körülmé-

nyei lehetővé teszik. Ha a regenerálás nem lehetséges, a 

hulladékolaj-tulajdonos köteles biztosítani az energeti-

kai hasznosítást. Ha a hasznosítás nem lehetséges, a hul-

ladékolaj-tulajdonos köteles biztosítani az ártalmatlaní-

tást. 

(8) A hulladékolaj-tulajdonos köteles biztosítani a hulla-

dékolaj (7) bekezdés szerinti kezelését a hulladékolaj-

kezelő által. 

(9) A hulladékolaj-tulajdonos köteles a hulladékolajat 

leadni 

a) a gyűjtőudvaron vagy a község által kijelölt he-

lyen, ha háztartási hulladékról van szó, 

b) a hulladékolaj gyűjtésére jogosult személynek, 

vagy 

c) a hulladékolaj feldolgozójának. 

(10) Hulladékolaj átadása hasznosítás céljaira más tagál-

lamnak vagy más államnak, mint tagállamnak csak ak-

kor lehetséges, ha az, aki a határon átnyúló szállítást 

vagy kivitelt végzi,57) bizonyítja, hogy a szállítás vagy 

oleje zo spaľovacích motorov, prevodové oleje, mazacie 

oleje, oleje pre turbíny a hydraulické oleje. 

(2) Regenerácia odpadových olejov je každá činnosť re-

cyklácie, pri ktorej možno rafináciou odpadových olejov 

vyrobiť základné oleje, najmä odstránením kontaminan-

tov, produktov oxidácie a prísad, ktoré také oleje obsa-

hujú. 

(3) Spracovateľ odpadových olejov je podnikateľ, kto-

rému bola udelená autorizácia na zhodnocovanie alebo 

zneškodňovanie odpadových olejov. 

(4) Zakazuje sa 

a) zmiešavanie 

1. odpadových olejov s inými druhmi odpadov, 

2. jednotlivých druhov odpadových olejov navzá-

jom, ak zmiešavanie bráni ďalšiemu spracovaniu 

odpadových olejov, 

3. odpadových olejov s inými látkami, 

b) vypúšťanie odpadových olejov a zostatkov po ich 

spracovaní do povrchových vôd, podzemných vôd a 

do kanalizácie, 

c) uloženie alebo vypúšťanie odpadových olejov a 

zostatkov po ich spracovaní do pôdy, 

d) spaľovanie odpadových olejov v iných zariade-

niach, ako je spaľovňa odpadov alebo zariadenie na 

spoluspaľovanie odpadov.97) 

(5) Zákaz zmiešavania podľa odseku 4 písm. a) druhý 

bod sa neuplatní, ak zmiešavanie nebráni ďalšiemu spra-

covaniu odpadových olejov. 

(6) Odpadové oleje možno zbierať, prepravovať, zhod-

nocovať a zneškodňovať len oddelene od ostatných dru-

hov odpadov. 

(7) Držiteľ odpadových olejov je povinný prednostne za-

bezpečiť ich zhodnotenie regeneráciou, ak to technické, 

ekonomické a organizačné podmienky dovoľujú. Ak nie 

je možná ich regenerácia, držiteľ odpadových olejov je 

povinný zabezpečiť ich energetické zhodnotenie. Ak nie 

je možné ich zhodnotenie, držiteľ odpadových olejov je 

povinný zabezpečiť ich zneškodnenie. 

(8) Držiteľ odpadových olejov je povinný zabezpečiť na-

kladanie s nimi podľa odseku 7 spracovateľom odpado-

vých olejov. 

(9) Pôvodca odpadových olejov je povinný odpadové 

oleje odovzdať 

a) na zberný dvor alebo miesto určené obcou, ak ide 

o komunálny odpad, 

b) osobe oprávnenej na zber odpadových olejov 

alebo 

c) spracovateľovi odpadových olejov. 

(10) Odovzdať odpadové oleje za účelom ich zhodnote-

nia do iného členského štátu alebo do iného ako člen-

ského štátu je možné, iba ak ten, kto zabezpečuje cez-

hraničnú prepravu alebo vývoz57) preukáže, že preprava 

alebo vývoz odpadov je v súlade s osobitným predpi-
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kivitel összhangban áll a külön jogszabállyal58) és írásos 

okirata van arról, hogy a hasznosítás és a reciklálás a je-

len törvényi feltételekkel egyenértékű módon valósul 

meg. Az ilyen hulladékolaj-átadás a jelen törvény sze-

rinti hasznosításnak és reciklálásnak minősül. 

 

som58) a existuje písomný doklad o tom, že ich zhodno-

tenie a recyklácia sa uskutoční za podmienok rovnocen-

ných s podmienkami tohto zákona. Také odovzdanie sa 

považuje za zhodnotenie a recykláciu podľa tohto zá-

kona. 

 

77. § 

Építkezési  

és bontási hulladék kezelése 

(1) Építkezési és bontási hulladék az a hulladék, mely 

építési munkálatok,98) biztonsági tevékenységek,99) vala-

mint építmények karbantartási munkálatai,100) átépí-

tése,101) vagy építmények eltávolítása102) (a továbbiak-

ban csak „építési és bontási tevékenység”) során kelet-

kezik. 

(2) A hulladékbirtokos, ha javítási, tisztítási vagy kar-

bantartási munkák, építkezés és bontás során keletkezett 

hulladékról van szó, s e munkákat a jogi személy, a ter-

mészetes személy-vállalkozó székhelyén vagy vállalko-

zása helyszínén, szervezeti egységében vagy más üzem-

egységében végzik, az a jogi személy vagy természetes 

személy - vállalkozó, mely számára a munkák végső stá-

diuma készül; természetes személyeknek végzett ha-

sonló munkák esetén a hulladékbirtokos az, akinek az 

adott munkát végzik. A hulladékbirtokos felel a jelen 

törvény szerinti hulladékkezelésért és teljesíti a 14. § 

szerinti kötelességeket. 

(3) A hulladékok jelen törvény szerinti kezeléséért, ha az 

útépítés, -karbantartás, -felújítás vagy -bontás során ke-

letkezett, az a személy felelős, akinek a számára az út-

építési, -karbantartási, -felújítási vagy -bontási enge-

délyt kiállították és a 14. § szerinti kötelességeket telje-

síti; a (2) bekezdés rendelkezései itt nem érvényesek. 

(4) A (3) bekezdésben feltüntetett személy köteles az 

ezen tevékenységből és a bontásból származó építési tör-

meléket anyagában hasznosítani útépítés. Felújítás vagy 

-karbantartás során. 

 

  § 77 

Nakladanie so stavebnými odpadmi  

a odpadmi z demolácií 

(1) Stavebné odpady a odpady z demolácií sú odpady, 

ktoré vznikajú v dôsledku uskutočňovania stavebných 

prác,98) zabezpečovacích prác,99) ako aj prác vykonáva-

ných pri údržbe stavieb,100) pri úprave stavieb101) alebo 

odstraňovaní stavieb102) (ďalej len „stavebné a demo-

lačné práce“). 

(2) Pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajúce pri 

servisných, čistiacich alebo udržiavacích prácach, sta-

vebných prácach a demolačných prácach, vykonávaných 

v sídle alebo mieste podnikania, organizačnej zložke 

alebo v inom mieste pôsobenia právnickej osoby alebo 

fyzickej osoby – podnikateľa, je právnická osoba alebo 

fyzická osoba – podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce v 

konečnom štádiu vykonávajú; pri vykonávaní obdob-

ných prác pre fyzické osoby je pôvodcom odpadov ten, 

kto uvedené práce vykonáva. Pôvodca odpadu zodpo-

vedá za nakladanie s odpadmi podľa tohto zákona a plní 

povinnosti podľa § 14. 

(3) Za nakladanie s odpadmi podľa tohto zákona, ktoré 

vznikli pri výstavbe, údržbe, rekonštrukcii alebo demo-

lácii komunikácií je zodpovedná osoba, ktorej bolo vy-

dané stavebné povolenie na výstavbu, údržbu, rekon-

štrukciu alebo demoláciu komunikácií a plní povinnosti 

podľa § 14; ustanovenie odseku 2 sa neuplatní. 

(4) Osoba uvedená v odseku 3 je povinná stavebné od-

pady vznikajúce pri tejto činnosti a odpady z demolácií 

materiálovo zhodnotiť pri výstavbe, rekonštrukcii alebo 

údržbe komunikácií. 

 

78. § 

A titán-dioxid gyártási hulladékainak kezelése 

(1) A titán-dioxid ipari gyártási hulladékai ártalmatlaní-

tását a 2. sz. melléklet alábbi tevékenységei jelentik: 

a) raktározás a D1-D14-es tevékenységek valamelyi-

kének alkalmazásáig a D15-ös tétel szerint, 

b) D1-es tevékenység, 

c) D3-as tevékenység; a titán-dioxid gyártási hulla-

dékai ártalmatlanításának fajtája a hulladék össze-

gyűjtése, beleértve az osztályozást, a szállítást és elő-

készítést, beleértve az ismételt felhasználásra, a 

hasznosításra és a reciklációra történő előkészítést. 

(2) A titán-dioxid ipari gyártási hulladékai általi környe-

zetszennyezés a titán-dioxid–gyártás melléktermékeinek 

közvetlen vagy közvetett kibocsátása a környezetbe, 

mely veszélyt jelent az emberi egészségre, károsítja a 

  § 78 

Nakladanie s odpadmi z výroby oxidu titaničitého 

(1) Zneškodňovaním odpadu z výroby oxidu titaničitého 

sú nasledujúce činnosti zneškodňovania podľa prílohy č. 

2 

a) skladovanie pred použitím niektorej z činností D1 

až D14 podľa položky D15, 

b) činnosť D1, 

c) činnosť D3; zneškodňovaním odpadu z výroby 

oxidu titaničitého je aj jeho zber vrátane triedenia, 

preprava a úprava vrátane úpravy potrebnej na jeho 

opätovné využitie, zhodnocovanie a recykláciu. 

(2) Znečisťovaním životného prostredia odpadom z vý-

roby oxidu titaničitého je priame alebo nepriame vypúš-

ťanie zvyškov z procesu výroby oxidu titaničitého do ži-
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természetet, a környezetet és az ökoszisztémákat, külö-

nösképpen a védett természeti területeket és tájkörzete-

ket, vagy akadályozza a környezet vagy egyes részei kü-

lön jogszabályokkal103) szabályozott használatát. 

(3) Tilos kibocsátással vagy kihelyezéssel befogadó víz-

testben, tengerben és óceánban ártalmatlanítani 

a) szilárd hulladékot, 

b) a TiOSO4 oldat hidrolízisét követő szűrési folya-

matban keletkezett anyalúgokat olyan berendezések-

ből, melyek szulfátos folyamatokkal működnek; be-

leértve az ilyen lúgot tartalmazó savas oldatokat, me-

lyek több mint 0,5% szabad kénsavat és egyéb ne-

hézfémeket tartalmaznak, valamint az olyan anyalú-

gokat, amelyeket addig hígítanak, míg el nem érik a 

0,5% vagy ennél kevesebb kénsavtartalmat, 

c) a sósavas eljárásokat alkalmazó berendezésekből 

származó hulladékokat, melyek több mint 0,5% sza-

bad sósavat és különféle nehézfémeket tartalmaznak, 

beleértve azokat a hulladékokat, amelyeket addig hí-

gítanak, míg el nem érik a 0,5% vagy ennél kevesebb 

szabad sósavtartalmat, 

d) a szűrési sókat, üledékeket és folyékony hulladé-

kot, mely a b) és c) pont szerinti hulladékkezeléskor 

(sűrítés vagy közömbösítés) keletkezik és különféle 

nehézfémeket tartalmaz, nem tartalmazza viszont a 

közömbösített és leszűrt vagy dekantált hulladékot, 

mely csak nyomokban tartalmaz nehézfémeket és 

bármilyen fajta hígítás előtti pH-értéke nagyobb mint 

5,5. 

(4) Az, aki a titán-dioxid gyártási hulladékának ártalmat-

lanítását végzi, köteles a külön jogszabályokkal104) össz-

hangban eljárni az emberi egészség és a környezet véd-

elme érdekében, hogy ne károsodjanak a környezet al-

kotóelemei, ne legyenek ártalomnak kitéve a kiránduló-

helyek vagy a táj, de legfőképpen köteles 

a) a megadott heveny mérgezési határértékek betar-

tására, 

b) az ilyen hulladék rendszeresen ismétlődő megfi-

gyelésére, és azon környezet periodikus megfigyelé-

sére, ahol a hulladék kibocsátásra, tárolásra vagy 

mélységi injektálásra kerül, valamint 

c) tevékenysége során úgy eljárni, hogy ne kerüljön 

sor az engedélyben megadott feltételek megsértésére 

[97. §, 8. bek. c) pont]. 

(5) A titán-dioxidot gyártó létesítmény üzemeltetője kö-

teles a külön jogszabályokkal103) összhangban eljárni az 

emberi egészség és a környezet védelme érdekében, 

hogy ne károsodjanak a környezet alkotóelemei, ne le-

gyenek ártalomnak kitéve a kirándulóhelyek vagy a táj, 

de legfőképpen köteles 

a) megakadályozni a savcseppek emisszióját a beren-

dezésből, 

votného prostredia, ktorého následky predstavujú nebez-

pečenstvo pre zdravie ľudí, poškodzujú prírodu, prí-

rodné prostredie a ekosystémy, osobitne chránené časti 

prírody a krajiny alebo bránia užívaniu životného pro-

stredia alebo jeho zložiek v súlade s osobitnými pred-

pismi.103) 

(3) Zakazuje sa zneškodniť vypustením a vhodením do 

vodného recipienta, mora a oceánu 

a) tuhý odpad, 

b) matečné lúhy, ktoré vznikajú vo fáze filtrácie po 

hydrolýze roztoku TiOSO4 zo zariadení, ktoré pou-

žívajú sulfátový proces; vrátane kyslých odpadov 

spojených s takými lúhmi, ktoré obsahujú celkovo 

viac ako 0,5 % voľnej kyseliny sírovej a rôznych ťaž-

kých kovov, a vrátane takých matečných lúhov, ktoré 

sa riedia, až kým neobsahujú 0,5 % alebo menej voľ-

nej kyseliny sírovej, 

c) odpady zo zariadení, ktoré používajú chloridový 

proces, ktoré obsahujú viac ako 0,5 % voľnej kyse-

liny chlorovodíkovej a rôznych ťažkých kovov, vrá-

tane takých odpadov, ktoré sa riedia, až kým neobsa-

hujú 0,5 % alebo menej voľnej kyseliny chlorovodí-

kovej, 

d) filtračné soli, kaly a kvapalný odpad, ktoré vzni-

kajú pri úprave (zahusťovaní alebo neutralizácii) od-

padu uvedeného v písmenách b) a c) a obsahujú 

rôzne ťažké kovy, avšak nezahŕňajú neutralizovaný 

a prefiltrovaný či dekantovaný odpad, ktorý obsahuje 

len stopy ťažkých kovov a má pred akýmkoľvek zrie-

dením hodnotu pH vyššiu ako 5,5. 

(4) Ten, kto vykonáva zneškodňovanie odpadu z výroby 

oxidu titaničitého, je povinný postupovať v súlade s oso-

bitnými predpismi104) na ochranu ľudského zdravia a ži-

votného prostredia tak, aby nedošlo k ohrozeniu zložiek 

životného prostredia a škodlivému ovplyvneniu výlet-

ných miest alebo krajiny a najmä 

a) dodržiavať ustanovené limity akútnej toxicity, 

b) vykonávať periodické monitorovanie tohto od-

padu, prostredia, do ktorého sa odpad vypúšťa, uk-

ladá alebo hĺbkovo injektuje a 

c) postupovať pri svojej činnosti tak, aby nedošlo k 

porušeniu podmienok súhlasu [§ 97 ods. 8 písm. c)]. 

(5) Prevádzkovateľ zariadenia, v ktorom sa vyrába oxid 

titaničitý, je povinný postupovať v súlade s osobitnými 

predpismi103) na ochranu ľudského zdravia a životného 

prostredia tak, aby nedošlo k ohrozeniu zložiek život-

ného prostredia a škodlivému ovplyvneniu výletných 

miest alebo krajiny a najmä 

a) predchádzať emisiám kvapôčok kyseliny zo zaria-

denia, 

b) vo vzťahu k emisiám zo zariadenia do ovzdušia a 

vody v súlade s osobitnými predpismi105) plniť moni-

torovacie povinnosti a povinnosť dodržiavania emis-

ných limitov, 
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b) a berendezésből származó lég- vagy vízszennyező 

emisszióval kapcsolatosan teljesíteni a külön jogsza-

bályokkal105) összhangban álló megfigyelési köteles-

ségeket és betartani a kibocsátási határértékeket, 

c) biztosítani a létesítmény összhangját az elérhető 

legjobb műszaki feltételeknek és a gyártásban olyan 

anyagokat használni, melyek a legkevésbé károsítják 

a környezetet és nem okoznak környezetszennyezést 

a titán-dioxid gyártási hulladékai által. 

(6) A titán-dioxid gyártási hulladékainak a 2. sz. mellék-

letben előírt D15-ös tevékenységgel történő ártalmatla-

nítása során, a D1-es vagy D3-es tevékenységgel történő 

hulladéklerakón való elhelyezése során az állami hulla-

dékgazdálkodási hatóság vagy az általa megbízott sze-

mély rendszeres megfigyelést folytat mind a hulladék, 

mind a környezet vonatkozásában, ahová a hulladék ki-

bocsátásra vagy injektálásra kerül; a 112. § (3) és (4) be-

kezdése érvényben marad. 

 

c) zabezpečiť súlad zariadenia s požiadavkami naj-

lepšej dostupnej techniky a pri výrobe používať ma-

teriály, ktoré sú najmenej škodlivé pre životné pro-

stredie a nespôsobujú znečisťovanie životného pro-

stredia odpadom z výroby oxidu titaničitého. 

(6) Pri zneškodňovaní odpadu z výroby oxidu titaniči-

tého činnosťou D15, ukladaním na skládku odpadov čin-

nosťou D1 alebo činnosťou D3 uvedených v prílohe č. 2 

vykonáva orgán štátnej správy odpadového hospodár-

stva alebo ním poverená osoba periodické monitorova-

nie tohto odpadu, ako aj prostredia, do ktorého sa odpad 

vypúšťa, ukladá alebo injektuje; ustanovenia § 112 ods. 

3 a 4 nie sú týmto dotknuté. 

 

79. § 

A poliklórozott bifenilek kezelése 

(1) A poliklórozott bifenilek a poliklórozott bifenilek, a 

poliklórozott terfenilek, a monometil-tetraklór-difenil-

metán, a monometil-diklór-difenil-metán, a monometil-

dibróm-difenil-metán, továbbá bármilyen keverék, 

amely ezen anyagok legalább egyikét tartalmazza, ösz-

szesen 0,005 tömegszázaléknál nagyobb koncentráció-

ban. 

(2) Ha a jelen paragrafus másként nem rendelkezik, a 

használt poliklórozott bifenilek kezelésére, a poliklóro-

zott bifenilt tartalmazó berendezésekre és a poliklórozott 

bifenilt 5 dm3-nél kisebb mennyiségben tartalmazó be-

rendezésekre (a továbbiakban csak „poliklórozott bife-

nilt tartalmazó kis berendezések”) a törvény általános 

rendelkezései vonatkoznak. 

(3) Megtisztítás (dekontamináció) a jelen törvény célja-

ira minden olyan tevékenység vagy műveletegyüttes, 

mely lehetővé teszi a használt, poliklórozott bifenilekkel 

szennyezett berendezések, tárgyak, anyagok és folyadé-

kok biztonságos körülmények között végezhető újbóli 

használatát, reciklálását vagy ártalmatlanítását, bele-

értve azokat a tevékenységeket, melyek során a polikló-

rozott bifenilt tartalmazó folyadékot poliklórozott bife-

nilt nem tartalmazó alkalmas folyadékkal cserélik fel. 

(4) Poliklórozott bifenilt tartalmazó berendezés az a be-

rendezés, amely poliklórozott bifenilt tartalmaz vagy po-

liklórozott bifenilt tartalmazott és nem volt megtisztítva, 

ilyenek elsősorban a transzformátorok, a kondenzátorok, 

maradék készleteket tartalmazó gyűjtőedények; a beren-

dezéseket, melyek típusuktól függően poliklórozott bife-

nilt tartalmazhatnak, poliklórozott bifenil tartalmú be-

rendezésnek kell tekinteni mindaddig, míg nem válik 

megalapozottá az ellenkező feltételezés. 

  § 79 

Nakladanie s polychlórovanými bifenylmi 

(1) Polychlórované bifenyly sú polychlórované bifenyly, 

polychlórované terfenyly, monometyl-tetrachlór-dife-

nylmetán, monometyl-dichloro-difenylmetán, monome-

tyl-dibromo-difenylmetán alebo zmes obsahujúca aspoň 

jednu z týchto látok v koncentrácii väčšej ako 0,005 

hmotnostného percenta. 

(2) Ak v tomto paragrafe nie je ustanovené inak, vzťa-

hujú sa na nakladanie s použitými polychlórovanými bi-

fenylmi, so zariadeniami obsahujúcimi polychlórované 

bifenyly a so zariadeniami obsahujúcimi polychlórované 

bifenyly v objeme menšom ako 5 dm3 (ďalej len „malé 

zariadenia obsahujúce polychlórované bifenyly“) všeo-

becné ustanovenia tohto zákona. 

(3) Dekontaminácia na účely tohto zákona je činnosť 

alebo súbor činností, ktoré umožňujú za bezpečných 

podmienok opätovné použitie, recykláciu alebo zneš-

kodnenie zariadení, objektov, materiálov alebo kvapalín 

kontaminovaných polychlórovanými bifenylmi vrátane 

činností, pri ktorých sú polychlórované bifenyly nahra-

dené vhodnými kvapalinami neobsahujúcimi polychló-

rované bifenyly. 

(4) Zariadenie obsahujúce polychlórované bifenyly je 

zariadenie, ktoré obsahuje polychlórované bifenyly 

alebo ktoré obsahovalo polychlórované bifenyly a ne-

bolo dekontaminované, najmä transformátory, konden-

zátory, nádoby obsahujúce zvyškové množstvo náplne; 

zariadenie, ktoré podľa svojho typu môže obsahovať po-

lychlórované bifenyly, sa musí považovať za zariadenie 

obsahujúce polychlórované bifenyly, až kým nie je dô-

vod predpokladať opak. 

(5) Použité polychlórované bifenyly sú polychlórované 

bifenyly, ktoré sú odpadom. 
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(5) Használt poliklórozott bifenilek azok a poliklórozott 

bifenilek, melyek hulladékká váltak. 

(6) A poliklórozott bifenil birtokosa az a személy, akinek 

a birtokában poliklórozott bifenil, használt poliklórozott 

bifenil vagy a (4) bekezdésben feltüntetett berendezés 

van. 

(7) Poliklórozott bifenil ártalmatlanítása a használt po-

liklórozott bifenil és a poliklórozott bifenilt tartalmazó 

berendezés ártalmatlanítása a 2. sz. melléklet D8, D9, 

D10 és D15 jelzésű tevékenységei valamelyikével. A 

poliklórozott bifenilt tartalmazó berendezéseket, melye-

ket nem lehet megtisztítani, a 2. sz. melléklet D12-es 

műveletével is szabad ártalmatlanítani, ha ezt a tevé-

kenységet biztonságos mélységű száraz kőzetmasszí-

vumban létesített föld alatti raktárakban végzik. 

(8) A több mint 5 dm3-nél nagyobb mennyiségű polikló-

rozott bifenilt tartalmazó berendezés birtokosa köteles 

a) bejelenteni a minisztériumnak az ilyen berendezés 

birtoklását a megszerzése napjától számított egy hó-

napon belül és jelentenie kell a poliklórozott bife-

nilek mennyiségében és töménységében beállt min-

den változást is a változás megállapításától számított 

tizedik napig, 

b) megjelölni az ilyen berendezést és jelezni az olyan 

helyiségbe történő belépést, ahol ilyen berendezés 

van elhelyezve. 

(9) Az 5 dm3-es tömeghatár az erősáramú kondenzátorok 

esetében az összekapcsolt berendezés különálló részei 

tömegeinek az összege képezi. 

(10) A (8) bekezdésben taglalt berendezés birtokosa, 

amennyiben feltételezhető, hogy a berendezésben folyé-

kony poliklórozott bifenil található 0,005-0,05 tömeg-

százalékos koncentrációban, köteles 

a) bejelenteni a minisztériumnak az ilyen berendezés 

birtoklását a megszerzése napjától számított egy hó-

napon belül és jelentenie kell a poliklórozott bife-

nilek mennyiségében és töménységében beállt min-

den változást is a változás megállapításától számított 

tizedik napig, 

b) megjelölni az ilyen berendezést, 

c) ártalmatlanítani az ilyen berendezést a (7) bekez-

dés szerint, vagy megtisztítani azt. 

(11) A minisztérium a (8) és (10) bekezdés szerinti beje-

lentések alapján folyamatosan frissíti a poliklórozott bi-

fenilt tartalmazó berendezések jegyzékét. A poliklóro-

zott bifenilt tartalmazó berendezések jegyzéke a bejelen-

tett adatokon kívül tartalmazza a bejelentés beérkezésé-

nek dátumát is.  

(12) A minisztérium a (8) és (10) bekezdés szerinti beje-

lentés beérkezési napjától számított egy hónapon belül 

értesítést küld a poliklórozott bifenilt tartalmazó beren-

dezés birtokosának a (11) bekezdés szerinti jegyzékbe 

történt felvételről; ha a poliklórozott bifenilt tartalmazó 

(6) Držiteľ polychlórovaných bifenylov je osoba, ktorá 

má v držbe polychlórované bifenyly, použité polychló-

rované bifenyly alebo zariadenie uvedené v odseku 4. 

(7) Zneškodnenie polychlórovaných bifenylov je zneš-

kodnenie použitých polychlórovaných bifenylov a zaria-

dení obsahujúcich polychlórované bifenyly činnosťami 

D8, D9, D10 a D15 uvedenými v prílohe č. 2. Zariadenia 

obsahujúce polychlórované bifenyly, ktoré nemôžu byť 

dekontaminované, možno zneškodňovať aj činnosťou 

D12 uvedenou v prílohe č. 2, ak sa táto činnosť vyko-

náva v bezpečných hlbokých podzemných skladoch na-

chádzajúcich sa v suchých horninových masívoch. 

(8) Držiteľ zariadenia obsahujúceho polychlórované bi-

fenyly v objeme väčšom ako 5 dm3 je povinný 

a) oznámiť ministerstvu držbu tohto zariadenia v le-

hote jedného mesiaca odo dňa jeho nadobudnutia a 

každú zmenu v objeme a koncentrácii polychlórova-

ných bifenylov v lehote do desiatich dní odo dňa zis-

tenia zmeny, 

b) označiť také zariadenie a vstup do priestoru, v kto-

rom je také zariadenie umiestnené. 

(9) Hranicu objemu 5 dm3 tvorí v prípade silových kon-

denzátorov súčet oddelených objemov kombinovaného 

prístroja. 

(10) Držiteľ zariadenia uvedeného v odseku 8, o ktorom 

sa možno domnievať, že sa v ňom nachádza kvapalina s 

koncentráciou polychlórovaných bifenylov od 0,005 do 

0,05 hmotnostného percenta, je povinný 

a) oznámiť ministerstvu držbu tohto zariadenia v le-

hote jedného mesiaca odo dňa jeho nadobudnutia a 

každú zmenu v objeme a koncentrácii polychlórova-

ných bifenylov v lehote do desiatich dní odo dňa zis-

tenia zmeny, 

b) označiť také zariadenie, 

c) také zariadenie zneškodniť postupom podľa od-

seku 7 alebo dekontaminovať. 

(11) Ministerstvo na základe oznámení podľa odsekov 8 

a 10 vedie a priebežne aktualizuje zoznam zariadení ob-

sahujúcich polychlórované bifenyly. Zoznam zariadení 

obsahujúcich polychlórované bifenyly obsahuje okrem 

oznámených údajov aj dátum doručenia oznámenia. 

(12) Ministerstvo zašle do jedného mesiaca odo dňa do-

ručenia oznámenia podľa odseku 8 alebo 10 držiteľovi 

zariadenia obsahujúceho polychlórované bifenyly potvr-

denie o zapísaní do zoznamu podľa odseku 11; ak je za-

riadenie obsahujúce polychlórované bifenyly súčasťou 

prenosovej sústavy,106) zašle kópiu potvrdenia aj Sloven-

skej obchodnej inšpekcii. 

(13) Polychlórované bifenyly a zariadenia obsahujúce 

polychlórované bifenyly je potrebné dekontaminovať 

alebo zneškodniť a použité polychlórované bifenyly je 

potrebné zneškodniť čo najskôr. 

(14) Držiteľ zariadenia obsahujúceho polychlórované 

bifenyly uvedeného v odseku 8, ktorý nezabezpečil jeho 
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berendezés (energia)átviteli rendszer106) része, a másola-

tot megküldi a Szlovák Kereskedelmi Felügyeletnek. 

(13) A poliklórozott bifenileket és a poliklórozott bife-

nilt tartalmazó berendezéseket meg kell tisztítani vagy 

ártalmatlanítani kell, a használt poliklórozott bifenileket 

a lehető leggyorsabban kell ártalmatlanítani.  

(14) A poliklórozott bifenilt tartalmazó berendezés (8) 

bekezdésben taglalt birtokosa, mely nem biztosította az 

ártalmatlanítást vagy megtisztítást 2010. december 31-

ig, köteles azt haladéktalanul megtenni, mégpedig csak 

azokban a létesítményekben, amelyeknek az ilyen tevé-

kenységre engedélyük van a 97. § (1) bek. k) vagy l) 

pontja szerint, amennyiben az ártalmatlanítás vagy tisz-

títás nem az ilyen tevékenységre feljogosított, de más 

tagállamban található létesítményben történik meg; a 

fenti kötelezettség vonatkozik olyan berendezés birtoko-

sára is, aki a jelzett időpontot követően vált birtokossá. 

(15) A poliklórozott bifenilek, a használt poliklórozott 

bifenilek és poliklórozott bifenilt tartalmazó berendezé-

sek kezelésében a hulladékártalmatlanító létesítménybe 

történő leadásukig úgy kell eljárni, hogy ki legyen zárva 

tűz keletkezésének a veszélye, főként pedig a gyúlékony 

anyagokkal való érintkezésük. 

(16) Tilos hasznosítani olyan berendezéseket, melyek 

poliklórozott bifenilt tartalmaznak, vagy fennáll a gya-

núja, hogy bennük poliklórozott bifenilt tartalmazó ki-

sebb berendezések találhatók. 

(17) Poliklórozott bifenilt tartalmazó kis berendezések 

csak a 2. sz. melléklet D10-es műveletével ártalmatlanít-

hatók. 

(18) A használt poliklórozott bifenilek vagy poliklóro-

zott bifenilt tartalmazó berendezések égetéssel történő 

ártalmatlanítására külön jogszabály vonatkozik.107) Más 

ártalmatlanítási módok csak akkor használhatók, ha biz-

tosítva van a környezetvédelem legalább olyan színvo-

nala, mint az égetésnél, és amennyiben az elérhető leg-

jobb szintű műszaki technológiának megfelelő eljárást 

használják fel. 

(19) A poliklórozott bifenilt tartalmazó transzformáto-

rok karbantartása csak a megtisztításukig, a működésből 

való kivonásukig vagy a jelen törvénnyel összhangban 

álló ártalmatlanításukig végezhető, mégpedig ha garan-

tált, hogy a transzformátorok működőképesek, nem szi-

várognak, és amennyiben a karbantartás célja az össz-

hang megteremtése a bennük lévő poliklórozott bife-

nilek vonatkozásában a szlovák műszaki szabványokkal 

és a dielektromos minőségi követelményekkel. 

(20) Ha a poliklórozott bifenilt tartalmazó kis berende-

zés más berendezés része, mely fő berendezésnek szá-

mít, a fő berendezés működésének lezárultáig használ-

ható. A fő berendezés működésének lezárultával annak 

birtokosa a működésből való kivonásig, a reciklálásig 

vagy ártalmatlanításig köteles a poliklórozott bifenilt 

tartalmazó kis berendezések vonatkozásában biztosítani 

dekontamináciu alebo zneškodnenie do 31. decembra 

2010, je povinný urobiť tak bezodkladne, a to iba v za-

riadeniach, ktoré majú na túto činnosť vydaný súhlas 

podľa § 97 ods. 1 písm. k) alebo l), ak sa dekontaminácia 

alebo zneškodnenie nevykonáva v zariadení oprávne-

nom na takú činnosť a nachádzajúcom sa v niektorom z 

členských štátov; uvedená povinnosť sa vzťahuje aj na 

držiteľa takého zariadenia, ktorý sa ním stal po uvede-

nom dátume. 

(15) Pri nakladaní s polychlórovanými bifenylmi, použi-

tými polychlórovanými bifenylmi a zariadeniami obsa-

hujúcimi polychlórované bifenyly sa do ich odovzdania 

do zariadenia na zneškodňovanie odpadov postupuje 

tak, aby sa zamedzilo riziku vzniku požiaru, najmä aby 

sa zamedzil ich styk s horľavinami. 

(16) Je zakázané zhodnocovať zariadenia, v ktorých sa 

nachádzajú polychlórované bifenyly, alebo pri ktorých 

je podozrenie, že sa v nich môžu nachádzať malé zaria-

denia obsahujúce polychlórované bifenyly. 

(17) Malé zariadenia obsahujúce polychlórované bife-

nyly možno zneškodňovať len činnosťou D10 uvedenou 

v prílohe č. 2. 

(18) Na zneškodňovanie použitých polychlórovaných 

bifenylov alebo zariadení obsahujúcich polychlórované 

bifenyly spaľovaním sa vzťahuje osobitný predpis.107) 

Iné spôsoby zneškodnenia možno použiť, len ak je za-

bezpečená aspoň taká úroveň ochrany životného prostre-

dia ako pri spaľovaní a ak sa použije technológia zodpo-

vedajúca úrovni najlepšej dostupnej techniky. 

(19) Údržbu transformátorov obsahujúcich polychlóro-

vané bifenyly možno vykonávať len do ich dekontami-

nácie, vyradenia z činnosti alebo zneškodnenia v súlade 

s týmto zákonom, a to, len ak je zabezpečené, že tran-

sformátory sú v prevádzkyschopnom stave, nepresakujú, 

a ak cieľom údržby je zabezpečenie súladu polychlóro-

vaných bifenylov v nich obsiahnutých so slovenskými 

technickými normami a požiadavkami týkajúcimi sa die-

lektrickej kvality. 

(20) Ak je malé zariadenie obsahujúce polychlórované 

bifenyly súčasťou iného zariadenia, ktoré je hlavným za-

riadením, možno ho používať až do ukončenia pre-

vádzky hlavného zariadenia. Po ukončení prevádzky 

tohto hlavného zariadenia je jeho držiteľ v čase jeho vy-

radenia z činnosti, recyklácie alebo zneškodňovania po-

vinný vo vzťahu k malým zariadeniam obsahujúcim po-

lychlórované bifenyly zabezpečiť ich odstránenie z hlav-

ného zariadenia, ich osobitné zhromaždenie a zneškod-

nenie činnosťou D10 uvedenou v prílohe č. 2 alebo odo-

vzdať ich ako odpad osobe, ktorá je oprávnená na nakla-

danie s takým odpadom. 

(21) Transformátory obsahujúce polychlórované bife-

nyly v koncentrácii väčšej ako 0,05 hmotnostného per-

centa možno dekontaminovať, ak 
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az eltávolításukat a fő berendezésből, az elkülönített ösz-

szegyűjtésüket és a 2. sz. melléklet D10-es műveletével 

történő ártalmatlanításukat, vagy mint hulladékot átadni 

olyan személynek, mely az ilyen hulladék kezelésére jo-

gosult. 

(21) A több mint 0,05 tömegszázaléknyi poliklórozott 

bifenilt tartalmazó transzformátorok megtisztíthatók, 

amennyiben 

a) a megtisztítás célja a poliklórozott bifenilek kon-

centrációjának 0,05 tömegszázalék alá csökkentése, 

s ha az lehetséges, a 0,005 tömegszázalékot meg nem 

haladó értékre való csökkentése, 

b) a helyettesítő folyadék nem tartalmaz poliklóro-

zott bifenilt és jelentősen csökkenti a kockázatokat, 

c) a folyadékcsere nem teszi lehetetlenné a használt 

poliklórozott bifenilek későbbi ártalmatlanítását, 

d) biztosítva van, hogy a poliklórozott bifenil-tarta-

lom eredeti jelzését a transzformátoron a megtisztí-

tást követően azonnali hatállyal kicserélik a megsza-

bott megjelölésre [105. § (3) bek. o) pont]. 

(22) A transzformátorok, melyek dielektrikum-folyadé-

kai 0,005-0,05 tömegszázalék koncentrációjú poliklóro-

zott bifenilt tartalmaznak, a (21) bekezdés b)-d) pontjai-

nak feltételeivel összhangban megtisztíthatók; ha meg-

tisztításra nem kerül sor, az ilyen transzformátor birto-

kosa az élettartam lejártát követően köteles biztosítani 

annak ártalmatlanítását a (7) bekezdés rendelkezései 

szerint. 

(23) A poliklórozott bifenilek birtokosa köteles lehetővé 

tenni az állami hulladékgazdálkodási hatóságnak vagy 

az általa megbízott személynek a minisztériumnak a (8) 

vagy (10) bekezdés szerint bejelentett poliklórozott bife-

nilek mennyiségének ellenőrzését; a 112. § (4) bekezdé-

sének rendelkezései érvényben maradnak. 

(24) Tilos 

a) poliklórozott bifenileket vagy használt poliklóro-

zott bifenileket más anyagokról vagy hulladékokról 

leválasztani újbóli felhasználás céljára, 

b) transzformátorokat poliklórozott bifenilekkel 

utántölteni, 

c) hajókon poliklórozott bifenileket vagy használt 

poliklórozott bifenileket égetni. 

 

 

a) cieľom dekontaminácie je zníženie koncentrácie 

polychlórovaných bifenylov na menej ako 0,05 

hmotnostného percenta a ak to je možné, tak na nie 

viac ako na 0,005 hmotnostného percenta, 

b) náhradná kvapalina neobsahuje polychlórované 

bifenyly a vykazuje výrazne menšie riziká, 

c) výmena kvapaliny neznemožní následné zneškod-

nenie použitých polychlórovaných bifenylov, 

d) je zabezpečené, že pôvodné označenie o obsahu 

polychlórovaných bifenylov nachádzajúce sa na 

transformátore bude bezodkladne po jeho dekonta-

minácii vymenené za ustanovené označenie [§ 105 

ods. 3 písm. o)]. 

(22) Transformátory, ktorých kvapaliny obsahujú po-

lychlórované bifenyly v koncentrácii od 0,005 do 0,05 

hmotnostného percenta možno dekontaminovať v súlade 

s podmienkami v odseku 21 písm. b) až d); ak nedôjde k 

dekontaminácii, je držiteľ týchto transformátorov po-

vinný po skončení ich životnosti zabezpečiť ich zneš-

kodnenie postupom podľa odseku 7. 

(23) Držiteľ polychlórovaných bifenylov je povinný 

umožniť orgánu štátnej správy odpadového hospodár-

stva alebo ním poverenej osobe vykonať monitorovanie 

množstva polychlórovaných bifenylov, ktoré oznámil 

ministerstvu podľa odseku 8 alebo 10; ustanovenie § 112 

ods. 4 nie je týmto dotknuté. 

(24) Zakazuje sa 

a) oddeľovať polychlórované bifenyly alebo použité 

polychlórované bifenyly od ostatných látok alebo 

odpadov na účel ich opätovného použitia, 

b) dopĺňať transformátory polychlórovanými bife-

nylmi, 

c) spaľovať polychlórované bifenyly alebo použité 

polychlórované bifenyly na lodiach. 

 

HATODIK RÉSZ 

Háztartási hulladék 

 

80. § 

Alapvető rendelkezések 

(1) Háztartási hulladék a község területén, természetes 

személyek tevékenységekor a háztartásokban keletkező 

hulladék, valamint a hasonló tulajdonságú és összetételű 

hulladék, melynek birtokosa jogi személy vagy termé-

  ŠIESTA ČASŤ 

Komunálny odpad 

 

§ 80 

Základné ustanovenia 

(1) Komunálne odpady sú odpady z domácnosti vznika-

júce na území obce pri činnosti fyzických osôb a odpady 

podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je 

právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, 
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szetes személy-vállalkozó, kivéve a közvetlen vállalko-

zói tevékenységből származó hulladékot a jogi személy 

vagy természetes személy-vállalkozó esetében; háztar-

tási hulladéknak minősül a természetes személyek 

egyéni üdülésére szolgáló ingatlanjaiból származó hul-

ladék, például a kertekből, nyaralókból, víkendházakból, 

vagy a háztartást szolgáló gépkocsik parkoltatására és tá-

rolására szolgáló helyekről, főként garázsokból, fedett 

beállókból és parkolóhelyekről származó hulladék. Ház-

tartási hulladék minden, a községben a községi tulajdonú 

vagy kezelésű közutak és közterületek tisztításakor ke-

letkezett hulladék is, valamint a községi tulajdonú vagy 

kezelésű zöldterületeken, parkokban, temetőkben vagy 

más természetes személyek telkein keletkezett zöld hul-

ladék.  

(2) Háztartási hulladék összetevője az az összetevő, 

amely mechanikusan elkülöníthető és önálló hulladék-

fajtaként osztályozható. A háztartási hulladék összete-

vője osztályozottnak minősül, ha másfajta hulladék-ösz-

szetevőt vagy önálló hulladékfajtaként osztályozható 

szennyezést nem tartalmaz. 

(3) A háztartási hulladék osztályozott gyűjtése az a tevé-

kenység, mely során különválasztva gyűjtik a háztartási 

hulladék összetevőit. 

(4) Vegyes háztartási hulladék a nem osztályozott ház-

tartási hulladék, vagy az osztályozottan gyűjtött összete-

vők után fennmaradó háztartási hulladék. 

(5) Építési törmelék a természetes személy által vagy 

természetes személy részére végzett szokásos karbantar-

tási munkák során keletkező hulladék, melyért helyi hul-

ladék- és építésitörmelék-kezelési illetéket kell fi-

zetni.108) 

(6) Gyűjtőudvar a háztartási hulladék és építési törmelék 

gyűjtésére szolgáló létesítmény, melyet község, közsé-

gek társulása vagy a községgel vagy községek társulásá-

val szerződéses viszonyban álló személy alapított vagy 

üzemeltet e tevékenység végzésének céljából; a gyűjtő-

udvar üzemeltetéséhez szükséges az illetékes állami hul-

ladékgazdálkodási hatóság beleegyezése. A gyűjtőudva-

ron a természetes személyek leadhatnak építési törmelé-

ket, nagyobb térfogatú hulladékot, olyan hulladékot, 

amelynek gyűjtését a hulladékgyűjtő udvarban a jelen 

törvény lehetővé teszi, és osztályozottan gyűjtött háztar-

tásihulladék-összetevőket a község általános érvényű 

rendeletében meghatározott mennyiségben. 

(7) A naptári rendszerű gyűjtés a szelektíven gyűjtött 

háztartásihulladék-összetevők meghatározott időpont-

ban történő összegyűjtése a község általános érvényű 

rendeletének megfelelően. A gyűjtés lényege a megfe-

lelő gépkocsi vagy gyűjtőedény kihelyezése a megadott 

időben, legfeljebb egy napra, miközben a község az 

ilyen hulladékgyűjtésről előre, a helyi viszonyoknak 

megfelelő módon értesíti a lakosságot. 

okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom vý-

kone činností tvoriacich predmet podnikania alebo čin-

ností právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnika-

teľa; za odpady z domácností sa považujú aj odpady z 

nehnuteľností slúžiacich fyzickým osobám na ich indi-

viduálnu rekreáciu, napríklad zo záhrad, chát, chalúp, 

alebo na parkovanie alebo uskladnenie vozidla používa-

ného pre potreby domácnosti, najmä z garáží, garážo-

vých stojísk a parkovacích stojísk. Komunálnymi od-

padmi sú aj všetky odpady vznikajúce v obci pri čistení 

verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú majet-

kom obce alebo v správe obce, a taktiež pri údržbe ve-

rejnej zelene vrátane parkov a cintorínov, ktoré sú ma-

jetkom obce alebo v správe obce a ďalšej zelene na po-

zemkoch fyzických osôb. 

(2) Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú 

možno mechanicky oddeliť a zaradiť ako samostatný 

druh odpadu. Zložka komunálneho odpadu sa považuje 

za vytriedenú, ak neobsahuje iné zložky komunálneho 

odpadu alebo iné nečistoty, ktoré možno zaradiť ako sa-

mostatné druhy odpadov. 

(3) Triedený zber komunálnych odpadov je činnosť, pri 

ktorej sa oddelene zbierajú zložky komunálnych odpa-

dov. 

(4) Zmesový komunálny odpad je nevytriedený komu-

nálny odpad alebo komunálny odpad po vytriedení zlo-

žiek komunálneho odpadu. 

(5) Drobný stavebný odpad je odpad z bežných udržia-

vacích prác vykonávaných fyzickou osobou alebo pre 

fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok za ko-

munálne odpady a drobné stavebné odpady.108) 

(6) Zberný dvor je zariadenie na zber komunálnych od-

padov a drobných stavebných odpadov zriadené obcou 

alebo združením obcí a prevádzkované obcou, združe-

ním obcí alebo osobou, ktorá má uzatvorenú zmluvu s 

obcou alebo združením obcí na túto činnosť; na prevádz-

kovanie zberného dvora sa vyžaduje súhlas príslušného 

orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva. Na 

zbernom dvore môžu fyzické osoby odovzdávať drobný 

stavebný odpad, objemný odpad, odpady, ktorých zber 

na zbernom dvore umožňuje tento zákon, a oddelene 

zbierané zložky komunálneho odpadu v rozsahu triede-

ného zberu ustanovenom vo všeobecne záväznom naria-

dení obce. 

(7) Kalendárový zber je zber oddelene zbieranej zložky 

komunálneho odpadu v určenom čase, ktorú určí obec 

vo všeobecne záväznom nariadení. Tento zber spočíva v 

pristavení vozidla alebo zberných nádob v určitom čase 

najviac na jeden deň, pričom obec o tomto zbere infor-

muje obyvateľov vopred spôsobom v mieste obvyklým. 

(8) Množstvový zber je zber zmesových komunálnych 

odpadov a drobných stavebných odpadov, pri ktorom ich 

pôvodca platí miestny poplatok za komunálne odpady a 

drobné stavebné odpady ustanovený podľa osobitného 
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(8) Mennyiségi gyűjtés a vegyes háztartási hulladék és 

építési törmelék gyűjtése, melyért a hulladékbirtokos 

külön jogszabályban108) megszabott helyi háztartásihul-

ladék- és építésitörmelék-illetéket fizet olyan összegben, 

amely egyenesen arányos az ilyen, a hulladékbirtokos ál-

tal az adott időszakban kitermelt hulladék mennyiségé-

vel; ez a rendelkezés nem befolyásolja a 81. § (12) be-

kezdésének rendelkezéseit. 

 

predpisu108) vo výške, ktorá je priamo úmerná množstvu 

týchto odpadov vyprodukovaných pôvodcom odpadu za 

daný čas; tým nie je dotknuté ustanovenie § 81 ods. 12. 

 

81. § 

A háztartási hulladék  

és építési törmelék kezelése 

(1) A község területén keletkezett háztartási hulladék és 

építési törmelék kezeléséért a község felel, ha a jelen tör-

vény másként nem rendelkezik. 

(2) A háztartási hulladékok, beleértve az elkülönítetten 

gyűjtött háztartásihulladék-összetevőket, a Hulladékka-

talógus alapján a 20. csoportba tartoznak. 

(3) A vegyes háztartási hulladék gyűjtőedényének költ-

ségeit az eredeti hulladékbirtokos viseli. A község álta-

lános érvényű helyi rendeletben határozza meg ezen 

költségek nagyságát és beleépíti azokat a helyi háztar-

tásihulladék- és építésitörmelék-illetékbe, vagy megha-

tározza a térítés más módját. 

(4) A háztartási hulladék összetevőinek osztályozott 

gyűjtésére szolgáló gyűjtőedények biztosításának költ-

ségeit, amennyiben azokra a kibővített gyártói felelősség 

elve vonatkozik, a megkülönböztetett termék gyártója, 

az illetékes gyártói felelősségi szervezet vagy harmadik 

személy viseli. 

(5) A háztartási hulladék összetevőinek osztályozott 

gyűjtésére szolgáló gyűjtőedények biztosításának költ-

ségeit, amennyiben azokra a kibővített gyártói felelősség 

elve nem vonatkozik, a község viseli és beépítheti azt a 

helyi háztartásihulladék- és építésitörmelék-illetékbe. 

(6) Tilos 

a) a község által vegyes háztartási hulladék gyűjté-

sére kijelölt gyűjtőedényekbe mást, mint vegyes ház-

tartási hulladékot elhelyezni, és a háztartási hulladék 

összetevőinek osztályozott gyűjtésére szolgáló gyűj-

tőedényekbe mást, mint azon háztartásihulladék-ösz-

szetevőt elhelyezni, melyre a gyűjtőedényt kijelöl-

ték, 

b) a háztartási hulladék osztályozottan összegyűjtött 

elemeit, melyekre a kibővített gyártói felelősség elve 

vonatkozik, és a biológiailag lebomló osztályozott 

háztartási hulladékot hulladéklerakón elhelyezni, ki-

véve az utóválogatást követően fennmaradó haszno-

síthatatlan részeket, 

c) a háztartási hulladék osztályozottan összegyűjtött, 

a megkülönböztetett hulladékáramba tartozó össze-

tevőnek gyűjtése hulladékgyűjtő létesítmény nélkül 

olyan személynek, aki nem teljesíti a jelen törvény-

ben előírt követelményeket. 

  § 81 

Nakladanie s komunálnymi odpadmi  

a drobnými stavebnými odpadmi 

(1) Za nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli 

na území obce, a s drobnými stavebnými odpadmi, ktoré 

vznikli na území obce, zodpovedá obec, ak tento zákon 

neustanovuje inak. 

(2) Komunálne odpady vrátane oddelene zbieraných zlo-

žiek komunálneho odpadu sa podľa Katalógu odpadov 

zaraďujú do skupiny 20. 

(3) Náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny 

odpad znáša pôvodný pôvodca odpadu. Obec ustanoví 

vo všeobecne záväznom nariadení výšku týchto nákla-

dov a ich zahrnutie do miestneho poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady alebo ustanoví iný 

spôsob ich úhrady. 

(4) Náklady na zabezpečenie zberných nádob na trie-

dený zber zložiek komunálnych odpadov, pri ktorých sa 

uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, znáša vý-

robca vyhradeného výrobku, príslušná organizácia zod-

povednosti výrobcov alebo tretia osoba. 

(5) Náklady na zabezpečenie zberných nádob na trie-

dený zber zložiek komunálnych odpadov, pri ktorých sa 

neuplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, znáša 

obec a môže ich zahrnúť do miestneho poplatku za ko-

munálne odpady a drobné stavebné odpady. 

(6) Zakazuje sa 

a) ukladať do zberných nádob určených obcou na 

zber zmesového komunálneho odpadu iný odpad ako 

zmesový komunálny odpad a do zberných nádob ur-

čených na triedený zber komunálneho odpadu zložku 

komunálneho odpadu, pre ktorú nie je nádoba ur-

čená, 

b) ukladať oddelene vyzbierané zložky komunálneho 

odpadu, na ktoré sa uplatňuje rozšírená zodpoved-

nosť výrobcov, a vytriedený biologicky rozložiteľný 

komunálny odpad na skládku odpadov, okrem ne-

zhodnotiteľných odpadov po dotriedení, 

c) vykonávať zber oddelene zbieraných zložiek ko-

munálnych odpadov patriacich do vyhradeného 

prúdu odpadov bez zariadenia na zber odpadov oso-

bou, ktorá nespĺňa požiadavky podľa tohto zákona. 

(7) Obec je okrem povinností podľa § 10 ods. 1 a § 14 

ods. 1 povinná 
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(7) A község a 10. § (1) bekezdésében és a 14. § (1) be-

kezdésében megszabott kötelességeken kívül köteles 

még 

a) biztosítani a területén keletkezett vegyes háztartási 

hulladék gyűjtését és szállítását annak hasznosítása 

vagy ártalmatlanítása céljából a jelen törvénnyel 

összhangban, beleértve a községi vegyes háztar-

tásihulladék-gyűjtési rendszernek megfelelő gyűjtő-

edények biztosítását, 

b) biztosítani az alábbi esetekben az osztályozott 

gyűjtés bevezetését és megvalósítását: 

1. biológiailag lebomló konyhai hulladék, kivéve 

azt, amelynek birtokosa természetes személy-

vállalkozó vagy jogi személy, mely közétkezte-

tési létesítményt109) üzemeltet (a továbbiakban 

csak „konyha üzemeltetője”) [83. § (1) bek.], 

2. háztartási étolajok és zsírok, valamint 

3. biológiailag lebomló kerti és parki hulladékok, 

beleértve a temetői hulladékot is, 

c) biztosítani az osztályozott gyűjtés bevezetését és 

megvalósítását a háztartási hulladékon belül a papír, 

a műanyag, a fémek, üveg és a kartonpapír alapú, 

többrétegű társított anyagok esetében, legalább a 

háztartási hulladék osztályozott gyűjtésére megálla-

pított követelményekből fakadó mértékben, 

d) lehetővé tenni az elektroberendezések és a hordoz-

ható elemek és akkumulátorok gyártójának, az illet-

ékes harmadik személynek vagy az illetékes gyártói 

felelősségi szervezetnek, hogy saját költségükre 

1. a község területén bevezessék és működtessék 

az elektromos hulladék, a használt hordozható 

elemek és akkumulátorok osztályozott gyűjtését 

a háztartásokból, 

2. a szükséges mértékben kihasználhassák ezen 

célból a háztartási hulladékgyűjtés létező létesít-

ményeit, 

e) lehetővé tenni a csomagolóanyagok gyártói fele-

lősségi szervezetének, hogy saját költségre megvaló-

sítsa a háztartási hulladékon belüli osztályozott gyűj-

tést azon összetevők esetében, melyekre a kibővített 

gyártói felelősség vonatkozik, mégpedig a vele meg-

kötött szerződés alapján; a (22) bekezdés rendelke-

zései változatlanul érvényesek, 

f) a gyártói felelősségi szervezet kérésére adatot szol-

gáltatni a 28. § (5) bekezdése d) pontjának második 

alpontja szerint, 

g) szükség szerint, de évente legalább kétszer bizto-

sítani a nagy méretű hulladék gyűjtését és elszállítá-

sát, valamint a háztartási hulladékból szelektíven ki-

gyűjtött, veszélyesanyag-tartalmú összetevők elszál-

lítását hasznosítás vagy ártalmatlanítás céljából; nem 

vonatkozik mindez arra a községre, melynek 5 000 

főnél kevesebb lakosa van és a területén gyűjtőudvar 

található, 

a) zabezpečiť zber a prepravu zmesového komunál-

neho odpadu vznikajúceho na jej území na účely jeho 

zhodnotenia alebo zneškodnenia v súlade s týmto zá-

konom vrátane zabezpečenia zberných nádob zodpo-

vedajúcich systému zberu zmesového komunálneho 

odpadu v obci, 

b) zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného 

zberu 

1. biologicky rozložiteľného kuchynského od-

padu okrem toho, ktorého pôvodcom je fyzická 

osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá pre-

vádzkuje zariadenie spoločného stravovania109) 

(ďalej len „prevádzkovateľ kuchyne“) (§ 83 ods. 

1), 

2. jedlých olejov a tukov z domácností a 

3. biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad 

a parkov vrátane odpadu z cintorínov, 

c) zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného 

zberu komunálnych odpadov pre papier, plasty, 

kovy, sklo a viacvrstvové kombinované materiály na 

báze lepenky najmenej v rozsahu vyplývajúcom z 

požiadaviek ustanovených na triedený zber komu-

nálnych odpadov, 

d) umožniť výrobcovi elektrozariadení a výrobcovi 

prenosných batérií a akumulátorov, príslušnej tretej 

osobe alebo príslušnej organizácii zodpovednosti vý-

robcov na ich náklady 

1. zaviesť a prevádzkovať na jej území systém 

oddeleného zberu elektroodpadu z domácností a 

použitých prenosných batérií a akumulátorov, 

2. užívať v rozsahu potrebnom na tento účel exis-

tujúce zariadenia na zber komunálnych odpadov, 

e) umožniť organizácii zodpovednosti výrobcov pre 

obaly, na jej náklady, zber vytriedených zložiek ko-

munálnych odpadov, na ktoré sa uplatňuje rozšírená 

zodpovednosť výrobcov, a to na základe zmluvy s 

ňou; ustanovenie odseku 22 tým nie je dotknuté, 

f) na žiadosť organizácie zodpovednosti výrobcov 

poskytnúť údaje podľa § 28 ods. 5 písm. d) druhého 

bodu, 

g) zabezpečiť podľa potreby, najmenej dvakrát do 

roka, zber a prepravu objemných odpadov a oddelene 

zbieraných zložiek komunálneho odpadu z domác-

ností s obsahom škodlivých látok na účely ich zhod-

notenia alebo zneškodnenia; to sa nevzťahuje na 

obec, ktorá má menej ako 5 000 obyvateľov a na jej 

území je zriadený zberný dvor, 

h) zverejniť na svojom webovom sídle podrobný 

všeobecne zrozumiteľný popis celého systému na-

kladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného 

zberu v obci. 

(8) Obec vo všeobecne záväznom nariadení upraví v sú-

lade s hierarchiou odpadového hospodárstva podrob-

nosti o 
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h) honlapján közzétenni a háztartási hulladék kezelé-

sének, a községi osztályozott gyűjtést beleértve, a 

részletes és közérthető leírását. 

(8) A község általános érvényű helyi rendeletben a hul-

ladékgazdálkodási hierarchiával összhangban szabá-

lyozza 

a) a vegyes háztartási hulladék és építési törmelék 

kezelésének részleteit, 

b) a háztartási hulladék gyűjtésének és elszállításá-

nak módját, 

c) a biológiailag lebomló háztartási hulladék kezelé-

sének részleteit, 

d) a biológiailag lebomló konyhai hulladék és a ven-

déglői konyhaüzemeltetők hulladékának kezelését, 

e) a háztartási hulladék osztályozott gyűjtésének 

módját és feltételeit, elsősorban 

1. az elektromos hulladék gyűjtését a háztartá-

sokból, 

2. a csomagolási hulladék és a vele együtt össze-

gyűjtött csomagolásszerű termékek hulladékai-

nak gyűjtése 

3. a használt hordozható elemek és akkumuláto-

rok, gépkocsielemek és -akkumulátorok gyűjtése, 

4. állatgyógyászati és humán gyógyszerek fel 

nem használt maradékainak, valamint 

gyógyászati segédeszközöknek a gyűjtése termé-

szetes személyektől, 

5. étkezési olajok és zsírok gyűjtése, 

f) nagyméretű hulladékok és károsanyag-tartalmú 

háztartási hulladékok gyűjtésének módját, 

g) a hulladék gumiabroncs visszagyűjtésének mód-

ját, 

h) az illegálisan lerakott hulladék bejelentésének 

módját, 

i) a gyűjtőudvar üzemeltetését, 

j) az építési törmelék gyűjtésének módját, 

k) a biológiailag lebomló konyhai hulladék gyűjtése 

be nem vezetésének okait a háztartási hulladék osz-

tályozott gyűjtése keretében, összhangban a (21) be-

kezdéssel. 

(9) A háztartási hulladék birtokosa köteles 

a) a község általános érvényű helyi rendeletével 

összhangban kezelni vagy bánni a hulladékkal, 

b) bekapcsolódni a községi háztartási hulladékgyűj-

tési rendszerbe, 

c) a háztartási hulladék községi gyűjtési rendszeré-

nek megfelelő gyűjtőedényeket használni, 

d) a vegyes háztartási hulladékot, a háztartási hulla-

dék osztályozottan gyűjtött összetevőit és az építési 

törmeléket a gyűjtésükre a község által kijelölt he-

lyen lerakni és a háztartási hulladék községi gyűjtési 

rendszerének megfelelő gyűjtőedényekben elhe-

lyezni. 

a) nakladaní so zmesovým komunálnym odpadom a 

drobnými stavebnými odpadmi, 

b) spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov, 

c) nakladaní s biologicky rozložiteľným komunál-

nym odpadom, 

d) nakladaní s biologicky rozložiteľným kuchyn-

ským odpadom a reštauračným odpadom od pre-

vádzkovateľa kuchyne, 

e) spôsobe a podmienkach triedeného zberu komu-

nálnych odpadov, najmä zberu 

1. elektroodpadov z domácností, 

2. odpadov z obalov a odpadov z neobalových 

výrobkov zbieraných spolu s obalmi, 

3. použitých prenosných batérií a akumulátorov a 

automobilových batérií a akumulátorov, 

4. veterinárnych liekov a humánnych liekov nes-

potrebovaných fyzickými osobami a zdravotníc-

kych pomôcok, 

5. jedlých olejov a tukov, 

f) spôsobe zberu objemného odpadu a odpadu z do-

mácností s obsahom škodlivých látok, 

g) spôsobe spätného zberu odpadových pneumatík, 

h) spôsobe nahlasovania nezákonne umiestneného 

odpadu, 

i) prevádzkovaní zberného dvora, 

j) spôsobe zberu drobného stavebného odpadu, 

k) dôvodoch nezavedenia triedeného zberu komunál-

nych odpadov v súlade s odsekom 21 pre biologicky 

rozložiteľný kuchynský odpad. 

(9) Pôvodca komunálnych odpadov je povinný 

a) nakladať alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade 

so všeobecne záväzným nariadením obce, 

b) zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpa-

dov v obci, 

c) užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému 

zberu komunálnych odpadov v obci, 

d) ukladať zmesový komunálny odpad, oddelene 

zbierané zložky komunálneho odpadu a drobné sta-

vebné odpady na účely ich zberu na miesta určené 

obcou a do zberných nádob zodpovedajúcich sys-

tému zberu komunálnych odpadov v obci. 

(10) Náklady na činnosti nakladania so zmesovým ko-

munálnym odpadom a biologicky rozložiteľným komu-

nálnym odpadom, náklady triedeného zberu zložiek ko-

munálneho odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená 

zodpovednosť výrobcov, a náklady spôsobené nedôsled-

ným triedením oddelene zbieraných zložiek komunál-

neho odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpoved-

nosť výrobcov, a náklady presahujúce výšku obvyklých 

nákladov podľa § 59 ods. 8, hradí obec z miestneho po-

platku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

podľa osobitného predpisu.108) 

(11) Náklady triedeného zberu oddelene zbieranej 

zložky komunálneho odpadu patriacej do vyhradeného 
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(10) A vegyes háztartási hulladék és biológiailag le-

bomló háztartási hulladék kezelésével kapcsolatos költ-

ségeket, a háztartási hulladék osztályozottan gyűjtött 

összetevőivel kapcsolatos költségeket, melyekre nem 

vonatkozik a kibővített gyártói felelősség elve, és a ház-

tartási hulladék osztályozottan gyűjtött, de nem követke-

zetesen osztályozott, kibővített gyártói felelősség alá eső 

összetevőivel kapcsolatosan keletkező, az 59. § (8) be-

kezdése szerinti költségeket meghaladó többletkiadáso-

kat a község fedezi a külön jogszabály szerinti108) helyi 

háztartási hulladékért és építési törmelékért kivetett ille-

tékből. 

(11) A háztartási hulladék osztályozottan gyűjtött össze-

tevőivel kapcsolatos költségeket, ha azok a megkülön-

böztetett hulladékáramba tartoznak, beleértve a hulla-

dékudvarokon gyűjtött osztályozott hulladékot is, a 

megkülönböztetett termékek gyártói, harmadik szemé-

lyek vagy a gyártói felelősség szervezetei viselik, ame-

lyek az adott községben a megkülönböztetett hulladék-

áram kezelésért felelnek. 

(12) A község a háztartási hulladék és építési törmelék 

helyi illetékének megszabásakor108) a a háztartási hulla-

dék és építési törmelék kezelésének valós községi költ-

ségeiből indul ki, beleértve a (10) bekezdés szerinti költ-

ségeket is. A helyi illetékbe a község nem számolhatja 

be a (11) bekezdés szerinti költségeket. A háztartási hul-

ladék és építési törmelék helyi illetékéből származó be-

vételt a község kizárólag a háztartási hulladék és építési 

törmelék gyűjtésére, szállítására, hasznosítására és ártal-

matlanítására fordíthatja. 

(13) A község területén háztartási hulladékot – az üze-

meltetőtől származó biológiailag lebomló konyhai és 

vendéglői hulladék kivételével – gyűjthet – mozgó gyűj-

téssel is – és szállíthat maga a község vagy az a személy, 

aki erre a tevékenységre szerződést kötött a községgel; 

ez a rendelkezés nem vonatkozik a visszagyűjtést végző 

forgalmazókra és a gyűjtőhelyek fenntartásával végzett 

használt hordozható elemek és akkumulátorok gyűjté-

sére. Ha csomagolóanyag-hulladékok és csomagolás-

szerű termékek hulladékainak gyűjtéséről van szó, a 

gyűjtésüket a község területén csak az végezheti, akinek 

az első mondat szerinti szerződésen kívül birtokában van 

az 59. § (4) bekezdése szerinti szerződés is a gyártói fe-

lelősségi szervezettel, mellyel a község szerződéses vi-

szonyban áll az 59. § (2) bekezdése értelmében. 

(14) A szerződésnek a község és a között a személy kö-

zött, aki a területén a háztartási hulladék összetevőinek 

osztályozott gyűjtését végzi papír, műanyag, fém és 

üveg esetében, az általános kellékeken kívül tartalmaz-

nia kell a község által az 59. § (8) bekezdése értelmében 

térített költségek megfizetési módját és feltételeit is.  

(15) A község a (13) bekezdés szerinti szerződésben 

részletesen szabályozza a (13) bekezdésbe foglalt hulla-

dékok gyűjtésének és szállításának feltételeit úgy, hogy 

prúdu odpadu, vrátane zberu a vytriedenia týchto zložiek 

na zbernom dvore, znášajú výrobcovia vyhradených vý-

robkov, tretie osoby alebo organizácie zodpovednosti 

výrobcov, ktorí zodpovedajú za nakladanie s vyhrade-

ným prúdom odpadu v tejto obci. 

(12) Obec pri ustanovení výšky miestneho poplatku za 

komunálny odpad a drobný stavebný odpad108) vychádza 

zo skutočných nákladov obce na nakladanie s komunál-

nym odpadom a drobným staveným odpadom vrátane 

nákladov uvedených v odseku 10. Do miestneho po-

platku obec nemôže zahrnúť náklady uvedené v odseku 

11. Výnos miestneho poplatku za komunálne odpady a 

drobné stavebné odpady použije obec výlučne na zber, 

prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie komunál-

nych odpadov a drobných stavebných odpadov. 

(13) Vykonávať na území obce zber, vrátane mobilného 

zberu, a prepravu komunálnych odpadov, s výnimkou 

biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného 

odpadu od prevádzkovateľa kuchyne, môže obec sama 

alebo ten, kto má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie 

tejto činnosti s obcou; to sa nevzťahuje na distribútorov 

vykonávajúcich spätný zber a zber prostredníctvom 

zberného miesta použitých prenosných batérií a akumu-

látorov. Ak ide o zber odpadov z obalov a odpadov z ne-

obalových výrobkov, vykonávať ich zber na území obce 

môže len ten, kto má okrem zmluvy podľa prvej vety 

uzatvorenú aj zmluvu podľa § 59 ods. 4 s organizáciou 

zodpovednosti výrobcov, s ktorou obec uzavrela zmluvu 

podľa § 59 ods. 2. 

(14) Zmluva medzi obcou a tým, kto na jej území vyko-

náva triedený zber komunálnych odpadov pre zložku pa-

pier, plasty, kovy a sklo, musí okrem všeobecných nále-

žitostí obsahovať aj spôsob a podmienky úhrady nákla-

dov uhrádzaných obcou podľa § 59 ods. 8. 

(15) Obec v zmluve podľa odseku 13 podrobne upraví 

spôsob a podmienky zberu a prepravy odpadov uvede-

ných v odseku 13 tak, aby boli v súlade s platným pro-

gramom obce a so všeobecne záväzným nariadením 

obce podľa odseku 8. Zmluva sa uzatvára na určitý čas, 

obvykle na päť rokov alebo na dobu neurčitú s výpoved-

nou dobou obvykle 12 mesiacov. 

(16) Obec je oprávnená požadovať potrebné informácie 

na plnenie povinností podľa § 14 ods. 1 písm. f) a g) od 

prevádzkovateľa kuchyne, držiteľa komunálneho od-

padu a od držiteľa drobného stavebného odpadu alebo 

od toho, kto nakladá s komunálnymi odpadmi alebo 

drobnými stavebnými odpadmi na území obce. 

(17) Prevádzkovateľ kuchyne, držiteľ komunálneho od-

padu a držiteľ drobného stavebného odpadu alebo ten, 

kto nakladá s komunálnymi odpadmi alebo s drobnými 

stavebnými odpadmi na území obce, je povinný na vy-

žiadanie obce poskytnúť pravdivé a úplné informácie sú-

visiace s nakladaním s komunálnymi odpadmi a drob-

nými stavebnými odpadmi. 
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az összhangban álljon a község hatályos programjával és 

(8) bekezdés szerinti általános érvényű helyi rendeleté-

vel. A szerződést meghatározott időre kötik, általában öt 

évre, vagy meghatározatlan időre általában 12 hónapos 

felmondási határidővel. 

(16) A községnek jogában áll megkövetelni a szükséges 

tájékoztatást a 14. § (1) bek. f) és g) pontja szerinti köte-

lességek teljesítéséről a konyha üzemeltetőjétől, a ház-

tartási hulladék birtokosától és az építési törmelék birto-

kosától vagy attól, aki a háztartási hulladékot vagy épí-

tési törmeléket kezeli a község területén. 

(17) A konyha üzemeltetője, a háztartási hulladék birto-

kosa és az építési törmelék birtokosa vagy az, aki a köz-

ségben a háztartási hulladékot vagy építési törmeléket 

kezeli, köteles a község kérésére valós és teljes adatokat 

szolgáltatni a háztartási hulladék és az építési törmelék 

kapcsán. 

(18) Ha a község saját területén vagy a település egyes 

részein bevezeti a mennyiségi gyűjtést a vegyes háztar-

tási hulladék esetében az összes háztartásihulladék-bir-

tokosra vagy a háztartásihulladék-birtokosok valamely 

csoportjára vonatkozóan, köteles lehetővé tenni azon 

háztartásihulladék-birtokosnak, akiket ez a gyűjtés érint 

a) a háztartási hulladék elszállítása időintervallumai-

nak egyéni meghatározását a község által a (9) be-

kezdés d) pontja értelmében meghatározott helyről, 

miközben a más, mint biológiailag lebomló háztar-

tási hulladék esetében ez az időintervallum 14 napnál 

hosszabb is lehet, vagy 

b) a gyűjtőedény nagyságának megválasztását leg-

alább három fajta közül, melyeket a község a (8) be-

kezdés szerinti általános érvényű helyi rendeletben 

határoz meg; ha olyan háztartásihulladék-birtoko-

sokról van szó, akik ingatlan társtulajdonosai, vagy 

ha társasházakról van szó, a gyűjtőedény nagyságá-

nak meghatározása csak az összes hulladékbirtokos 

megállapodásával határozható meg, és ha ők nem 

tudnak megállapodni, akkor a község hoz döntést. 

(19) Az a község, amelynek területén nem került beve-

zetésre a vegyes háztartási hulladék mennyiségi gyűj-

tése, külön kérvény alapján köteles mennyiségi gyűjtést 

bevezetni olyan jogi személynél vagy természetes sze-

mély- vállalkozónál, aki igazolja, hogy 

a) az általa kitermelt háztartási hulladék mennyisége 

pontosan mérhető, 

b) a háztartási hulladék az elszállításig megfelelő 

módon be van biztosítva elveszítés, ellopás vagy 

másfajta nem kívánatos eltűnés ellen. 

(20) A község köteles bevezetni az építési törmelék 

mennyiségi gyűjtését. 

(21) A biológiailag lebomló konyhai hulladék háztartási 

hulladékból történő osztályozott gyűjtését nem köteles 

bevezetni és biztosítani az a község, amely  

(18) Ak obec zavedie na svojom území alebo jeho časti 

množstvový zber zmesového komunálneho odpadu pre 

všetkých pôvodcov komunálnych odpadov alebo pre 

niektoré kategórie pôvodcov komunálnych odpadov, je 

povinná umožniť pôvodcom komunálnych odpadov, 

ktorých sa tento zber týka 

a) individuálne určenie intervalu odvozu komunál-

nych odpadov z miesta určeného obcou podľa od-

seku 9 písm. d), pričom pri iných ako biologicky roz-

ložiteľných komunálnych odpadoch môže byť tento 

interval aj dlhší ako 14 dní, alebo 

b) výber veľkosti zbernej nádoby aspoň z troch mož-

ností, ktoré ustanoví obec vo všeobecne záväznom 

nariadení podľa odseku 8; ak ide o pôvodcov komu-

nálnych odpadov, ktorí sú spoluvlastníkmi nehnuteľ-

nosti, alebo ak ide o bytový dom, výber veľkosti 

zbernej nádoby je možný len po dohode všetkých pô-

vodcov, ak sa tí nedohodnú, rozhodne obec. 

(19) Obec, na ktorej území nie je zavedený množstvový 

zber zmesového komunálneho odpadu, je na základe žia-

dosti povinná zaviesť množstvový zber u takej právnic-

kej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa, ktorý pre-

ukáže, že 

a) množstvo ním vyprodukovaných komunálnych 

odpadov je presne merateľné, 

b) komunálne odpady sú až do ich odvozu vhodne 

zabezpečené pred stratou, odcudzením alebo iným 

nežiaducim únikom. 

(20) Obec je povinná zaviesť množstvový zber drobného 

stavebného odpadu. 

(21) Povinnosť zaviesť a zabezpečovať vykonávanie 

triedeného zberu komunálneho odpadu pre biologicky 

rozložiteľný kuchynský odpad sa nevzťahuje na obec, 

ktorá 

a) zabezpečí energetické zhodnotenie týchto odpa-

dov v zariadení na zhodnocovanie odpadov činnos-

ťou R1 uvedenou v prílohe č. 1, 

b) preukáže, že najmenej 50 % obyvateľov obce 

kompostuje vlastný odpad, 

c) preukáže, že to neumožňujú technické problémy 

vykonávania zberu, najmä v historických centrách 

miest a v riedko osídlených oblastiach; uvedená vý-

nimka sa uplatní iba pre túto časť obce, 

d) preukáže, že je to ekonomicky neúnosné, pretože 

náklady na nakladanie s týmto biologicky rozložiteľ-

ným kuchynským odpadom nemožno pokryť ani pri 

určení miestneho poplatku vo výške 50 % zo záko-

nom ustanovenej hornej hranice sadzby miestneho 

poplatku. 

(22) Obec môže pre nakladanie s odpadmi z obalov a 

odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s od-

padmi z obalov uzavrieť zmluvu len s jednou organizá-

ciou zodpovednosti výrobcov pre obaly na obdobie naj-

menej jedného kalendárneho roka. 
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a) biztosítja az ilyen hulladék energetikai hasznosítá-

sát az 1. sz. melléklet R1-es tevékenységével mű-

ködő hulladékhasznosító létesítményben, 

b) igazolja, hogy a lakosok legalább 50%-a kom-

posztálja a saját hulladékát, 

c) igazolja, hogy ezt műszaki problémák nem teszik 

lehetővé, különösen városok történelmi központjai-

ban vagy ritkán lakott területeken; a kivétel csak a 

községek ezen csoportjára vonatkozik, 

d) igazolja, hogy az gazdaságilag kivitelezhetetlen, 

mert a biológiailag lebomló konyhai hulladék keze-

lési költségei akkor sem fedezhetők, ha a helyi hul-

ladékkezelési illetéket a helyi illeték lehetséges tör-

vényi felső határának 50 %-ában állapítják meg. 

(22) A község a csomagolási hulladékok és a velük 

együtt gyűjtött, csomagolásszerű termékekből származó 

hulladékok kezelésére csak egyetlen csomagolási gyár-

tói felelősségi szervezettel köthet szerződést legalább 

egy naptári évre szóló időszakra. 

(23) Amennyiben az, aki a községben a csomagolási hul-

ladékok és csomagolásszerű termékek hulladékainak 

osztályozott gyűjtését végzi, nem köt szerződést a köz-

séggel az 59. § (4) bek, megfelelően a csomagolási gyár-

tói szervezettel az 59. § (2) bek. alapján megkötött szer-

ződés hatályba lépését követő 45. nap lejártáig és annak 

ellenére sem, hogy a háztartási hulladék osztályozott 

gyűjtésének finanszírozása a jelen törvény értelmében 

biztosítva van, a községnek jogában áll felmondani a 

szerződést a (13) bekezdésre vagy annak azon részére 

hivatkozva, amely alapján területén az osztályozott 

gyűjtés biztosításra került; a felmondási idő 45 nap és a 

felmondás kézbesítését követő napon kezd letelni. 

(24) A község köteles lehetővé tenni annak, aki a konyha 

üzemeltetőjétől gyűjti, szállítja, hasznosítja és ártalmat-

lanítja a biológiailag lebomló konyhai és vendéglői hul-

ladékot, annak költségeire és a község hatályos általános 

érvényű helyi rendeletével összhangban 

a) területén bevezetni és üzemeltetni a biológiailag 

lebomló konyhai és vendéglői hulladék osztályozott 

gyűjtésének rendszerét, 

b) az e cél eléréséhez szükséges mértékben a háztar-

tási hulladék meglévő gyűjtőlétesítményeinek hasz-

nálatát. 

 

(23) Ak ten, kto vykonáva triedený zber odpadov z oba-

lov a odpadov z neobalových výrobkov v obci neuza-

tvorí zmluvu podľa § 59 ods. 4 ani do 45 dní odo dňa 

nadobudnutia účinnosti zmluvy obce s organizáciou 

zodpovednosti výrobcov pre obaly podľa § 59 ods. 2 na-

priek tomu, že financovanie triedeného zberu komunál-

nych odpadov podľa tohto zákona je zabezpečené, je 

obec oprávnená vypovedať zmluvu podľa odseku 13 

alebo jej časť, na základe ktorej je na jej území zabezpe-

čený triedený zber; výpovedná doba je 45 dní a začína 

plynúť dňom nasledujúcim po doručení výpovede. 

(24) Obec je povinná umožniť tomu, kto vykonáva zber, 

prepravu, zhodnotenie a zneškodnenie biologicky rozlo-

žiteľného kuchynského a reštauračného odpadu pre pre-

vádzkovateľa kuchyne, na jeho náklady a v súlade s plat-

ným všeobecne záväzným nariadením obce 

a) zaviesť a prevádzkovať na jej území systém trie-

deného zberu biologicky rozložiteľného kuchyn-

ského a reštauračného odpadu, 

b) užívať v rozsahu potrebnom na tento účel existu-

júce zariadenia na zber komunálnych odpadov. 

 

82. § 

Hulladékgyűjtő-udvar 

(1) A természetes személy térítésmentesen adhatja le a 

háztartási hulladék osztályozottan gyűjtött összetevőit a 

hulladékgyűjtő-udvaron, 

a) mely annak a községnek a területén található, 

melynek az adófizetője, 

b) melynek az üzemeltetését községek társulása biz-

tosítja, amelynek tagja az a község, melynek adófi-

zetője. 

  § 82 

Zberný dvor 

(1) Fyzická osoba môže bezplatne odovzdať oddelene 

zbierané zložky komunálneho odpadu na zbernom dvore 

a) ktorý sa nachádza na území obce, v ktorej je pop-

latníkom, 

b) ktorého prevádzka je zabezpečená združením 

obcí, ktorého členom je obec, v ktorej je poplatní-

kom. 
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(2) A háztartási hulladék osztályozottan gyűjtött össze-

tevőit a hulladékgyűjtő-udvaron az (1) bekezdésben nem 

szereplő személy térítés fejében adhatja le. 

(3) A hulladékgyűjtő-udvar üzemeltetője a (14) bekez-

désben szereplő kötelességeken kívül köteles még 

a) nyilvántartást vezetni a hulladékgyűjtő-udvaron 

leadott háztartási hulladékról, bejelenteni a község-

nek, melynek területén a hulladékgyűjtő-udvar talál-

ható vagy a községek társulásának a nyilvántartási 

adatokat és megőrizni a bejelentett adatokat, 

b) tájékoztatni az érintett községet a lakosaitól az 

ezen hulladékgyűjtő-udvaron átvett háztartási hulla-

dék összetevőiről és mennyiségéről, 

c) külön helyet kijelölni az újbóli használatra alkal-

mas háztartási hulladék előkészítésére, 

d) átvenni az (1) és (2) bekezdésben szereplő szemé-

lyektől az építési törmeléket, a nagyméretű hulladé-

kot, a hulladék gumiabroncsot és az osztályozottan 

gyűjtött háztartásihulladék-összetevőket a község ál-

talános érvényű helyi rendeletében meghatározott 

mennyiségben. 

 

(2) Odovzdanie oddelene zbieranej zložky komunálneho 

odpadu na zbernom dvore inou osobou ako uvedenou v 

odseku 1 môže byť odplatné. 

(3) Prevádzkovateľ zberného dvora je povinný okrem 

povinností podľa § 14 

a) viesť evidenciu komunálnych odpadov odovzda-

ných na zbernom dvore, ohlasovať obci, na území 

ktorej sa zberný dvor nachádza, alebo združeniu obcí 

údaje z evidencie a uchovávať ohlasované údaje, 

b) informovať príslušnú obec o zložkách a množstve 

komunálneho odpadu, ktorý prevzala od jej obyvate-

ľov, na tomto zbernom dvore, 

c) vyčleniť priestor pre komunálne odpady vhodné 

na prípravu na opätovné použitie, 

d) odobrať od osôb uvedených v odsekoch 1 a 2 

drobný stavebný odpad, objemný odpad, odpadové 

pneumatiky a oddelene zbierané zložky komunál-

neho odpadu v rozsahu triedeného zberu ustanove-

nom vo všeobecne záväznom nariadení obce. 

 

83. § 

A közkonyha üzemeltetője 

(1) A közkonyha üzemeltetője felelős a biológiailag le-

bomló konyhai és vendéglői hulladék kezeléséért, mely-

nek a termelője. 

(2) A közkonyha üzemeltetője a 14. §-ban és a 81. § (9) 

és (16) bekezdésében rögzített kötelességeken kívül kö-

teles bevezetni és biztosítani az általa megtermelt bioló-

giailag lebomló konyhai és vendéglői hulladék osztályo-

zott gyűjtését. 

(3) A közkonyha üzemeltetőjének tilos 

a) a biológiailag lebomló konyhai és vendéglői hul-

ladékot, melynek megtermelője, a község által ház-

tartási hulladék gyűjtésére rendszeresített gyűjtő-

edénybe elhelyezni, 

b) a közösségi csatornahálózatra kapcsolt hulladék-

őrlőt használni a biológiailag lebomló konyhai és 

vendéglői hulladék esetében; ez a tilalom nem érvé-

nyes, ha a közösségi csatornahálózat tulajdonosa, 

melybe a hulladék kibocsátásra kerülne, egyetért a 

hulladékőrlő használatával, és a hulladékőrlő hasz-

nálata szabályozva van a külön jogszabály szerint110) 

megkötött, a szennyvizek elvezetéséről szóló szerző-

désben, 

c) a használt étolajakat és zsírokat a csatornaháló-

zatba kibocsátani. 

 

 

  § 83 

Prevádzkovateľ kuchyne 

(1) Prevádzkovateľ kuchyne zodpovedá za nakladanie s 

biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reš-

tauračným odpadom, ktorého je pôvodcom. 

(2) Prevádzkovateľ kuchyne je povinný okrem povin-

ností podľa § 14 a § 81 ods. 9 a 16 zaviesť a zabezpečo-

vať vykonávanie triedeného zberu pre biologicky rozlo-

žiteľný kuchynský odpad a reštauračný odpad, ktorého 

je pôvodcom. 

(3) Zakazuje sa prevádzkovateľovi kuchyne 

a) uložiť biologicky rozložiteľný kuchynský a reš-

tauračný odpad, ktorého je pôvodcom, do nádob ur-

čených obcou na zber komunálneho odpadu, 

b) používať drviče biologicky rozložiteľného ku-

chynského a reštauračného odpadu napojené na ve-

rejnú kanalizáciu; uvedený zákaz sa neuplatní, ak 

vlastník verejnej kanalizácie, do ktorej sa tento od-

pad vypúšťa, s používaním drviča súhlasí a používa-

nie drviča je upravené v zmluve o odvádzaní odpa-

dových vôd uzavretej podľa osobitného predpisu,110) 

c) zbaviť sa použitých jedlých olejov a tukov vypúš-

ťaním do kanalizácie. 

 

 

HETEDIK RÉSZ 

A hulladék országhatárokon  

átnyúló mozgása 

  SIEDMA ČASŤ 

Cezhraničný  

pohyb odpadov 
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84. § 

Alapvető rendelkezések 

(1) A hulladék országhatáron átnyúló szállítását más tag-

államból a Szlovák Köztársaságba, országhatáron át-

nyúló szállítását más tagállamba a Szlovák Köztársaság-

ból, a hulladék behozatalát nem tagállamból a Szlovák 

Köztársaságba, kivitelét a Szlovák Köztársaságból nem 

tagállamba, valamint a hulladék keresztülszállítását a 

Szlovák Köztársaság területén (a továbbiakban csak „a 

hulladék országhatáron átnyúló mozgását”) külön jog-

szabályok58) rendezik. 

(2) A Szlovák Köztársaság területén a hulladék ország-

határon átnyúló mozgásának illetékes hatósága111) a mi-

nisztérium. A minisztérium egyben ellátja a megbízott 

szerepét is.112) 

(3) Tilos a hulladék országhatáron átnyúló szállítása más 

tagállamból a Szlovák Köztársaságba és a hulladék be-

hozatala nem tagállamból a Szlovák Köztársaságba ezen 

hulladék ártalmatlanítása céljából, ha a nemzetközi szer-

ződés, mely a Szlovák Köztársaságra nézve kötelező ha-

tályú, másként nem rendelkezik. 

(4) A Szlovák Köztársaság területén keletkező hulladé-

kot elsősorban a Szlovák Köztársaságban kell ártalmat-

lanítani. 

(5) Tilos 

a) közvetítőként vagy más módon részt venni a hul-

ladék országhatáron átnyúló mozgatásában, ha az el-

lentétes a jelen törvény ezen szakaszának rendelke-

zéseivel, 

b) behozni vagy beszállítani a Szlovák Köztársaság 

területére vagy a Szlovák Köztársaság területéről ki-

vinni vagy kiszállítani hulladékot a jelen törvény 

ezen szakaszának rendelkezéseibe ütközően. 

 

 

§ 84 

Základné ustanovenie 

(1) Cezhraničnú prepravu odpadov z iného členského 

štátu do Slovenskej republiky, cezhraničnú prepravu od-

padov zo Slovenskej republiky do iného členského štátu, 

dovoz odpadov z iného ako členského štátu do Sloven-

skej republiky, vývoz odpadov zo Slovenskej republiky 

do iného ako členského štátu a tranzit odpadov cez úze-

mie Slovenskej republiky (ďalej len „cezhraničný pohyb 

odpadov“) ustanovujú osobitné predpisy.58) 

(2) Na území Slovenskej republiky je príslušným orgá-

nom111) pre cezhraničný pohyb odpadov ministerstvo. 

Ministerstvo zároveň plní funkciu korešpondenta.112) 

(3) Cezhraničná preprava odpadov z iného členského 

štátu do Slovenskej republiky a dovoz odpadov z iného 

ako členského štátu do Slovenskej republiky za účelom 

zneškodnenia tohto odpadu sú zakázané, ak medziná-

rodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, 

neustanovuje inak. 

(4) Odpad vzniknutý v Slovenskej republike sa pred-

nostne zneškodní v Slovenskej republike. 

(5) Zakazuje sa 

a) sprostredkovať alebo iným spôsobom sa podieľať 

na cezhraničnom pohybe odpadov, ktoré sú v rozpore 

s ustanoveniami tejto časti zákona, 

b) dopraviť alebo prepraviť na územie Slovenskej re-

publiky alebo z územia Slovenskej republiky odpad 

v rozpore s ustanoveniami tejto časti zákona. 

 

85. § 

Bejelentési kötelezettség 

(1) Bejelentést a hulladék országhatáron átnyúló mozga-

tásáról a bejelentő113) tesz külön jogszabályok114) szerint. 

(2) A hulladék országhatáron átnyúló mozgatásáról 

szóló bejelentés, beleértve az utólagos tájékoztatást és 

utólagos dokumentációt115) a bejelentő nyújtja be a mi-

nisztériumnak szlovák nyelven vagy felülhitelesítetett 

szlovák nyelvű hiteles fordításban. A „Bizonylat a hul-

ladék országhatáron átnyúló mozgatása/szállítása beje-

lentéséről” és a külön jogszabály szerinti116) „Bizonylat 

a hulladék országhatáron átnyúló mozgatásáról/szállítá-

sáról” a hulladék országhatáron átnyúló, más tagállam-

ból a Szlovák Köztársaságba történő mozgatásáról szóló 

bejelentés céljaira, nem tagállamból a Szlovák Köztársa-

ságba történő behozatal céljaira vagy a hulladék Szlovák 

Köztársaság területén történő átszállítása céljaira be-

nyújtható más, mint szlovák nyelven is. 

  § 85 

Oznámenie 

(1) Oznámenie o cezhraničnom pohybe odpadov podáva 

oznamovateľ113) podľa osobitných predpisov.114) 

(2) Oznámenie o cezhraničnom pohybe odpadov vrátane 

dodatočných informácií a dodatočnej dokumentácie115) 

podáva oznamovateľ na ministerstvo v slovenskom ja-

zyku alebo s úradne overeným prekladom do sloven-

ského jazyka. Doklad o oznámení pre cezhraničné po-

hyby/prepravy odpadu a Doklad o pohybe pre cezhra-

ničné pohyby/prepravy odpadu podľa osobitného pred-

pisu116) možno na účel oznámenia cezhraničnej prepravy 

odpadu z iného členského štátu do Slovenskej republiky, 

dovozu odpadu z iného ako členského štátu do Sloven-

skej republiky a tranzitu odpadov cez územie Slovenskej 

republiky podať aj v inom ako slovenskom jazyku. 

(3) Ak oznamovateľ nedoplní svoje oznámenie o cezhra-

ničnom pohybe odpadov do 60 dní odo dňa doručenia 
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(3) Ha a bejelentő nem egészíti ki bejelentését a hulladék 

országhatáron átnyúló mozgatásáról 60 napon belül a be-

jelentés kiegészítéséről szóló felszólítás kézhezvételét 

követően, a minisztérium a bejelentést visszaküldheti a 

bejelentőnek. 

 

výzvy na doplnenie oznámenia, ministerstvo môže ozná-

menie vrátiť oznamovateľovi. 

 

86. § 

Ellenvetések, kifogások 

(1) A minisztérium kifogást emelhet117) az ártalmatlaní-

tásra szállítandó hulladék bejelentése ellen és a haszno-

sításra szánt hulladék szállításának bejelentése ellen. 

(2) Ha a minisztérium kifogást emel,118) a Szlovák Köz-

társaság kötelező érvényű programjából indul ki. 

(3) A minisztérium megtilthatja a hulladék országhatá-

ron átnyúló mozgatását, ha a bejelentő, a fogadó vagy a 

bejelentő, illetve a fogadó nevében eljárni jogosult sze-

mély, aki/amely a hulladék érintett országhatáron át-

nyúló mozgatásában részt vesz, jogerős határozattal 

a) bűnösnek volt elismerve szabálysértés elkövetésé-

ben, melyre törvényellenes szállítás144) miatt került 

sor, 

b) bűnösnek volt elismerve szabálysértés elkövetésé-

ben a legutóbbi három évben az a) pontban taglalttól 

eltérő, egyéb törvényellenes cselekmény miatt a hul-

ladékkezelés területén, vagy 

c) a legutóbbi három évben elítélték környezetvéde-

lem ellen elkövetett bűncselekmény miatt.118) 

 

  § 86 

Námietky 

(1) Ministerstvo môže uplatniť námietky117) voči ozná-

meniu o preprave odpadu určeného na zneškodnenie a 

voči oznámeniu o preprave odpadu určeného na zhodno-

tenie. 

(2) Ak ministerstvo uplatňuje námietky,118) vychádza zo 

záväznej časti programu Slovenskej republiky. 

(3) Ministerstvo môže zakázať cezhraničný pohyb odpa-

dov, ak oznamovateľ, príjemca alebo osoba oprávnená 

konať v mene oznamovateľa alebo príjemcu, ktorý sa 

podieľa na tomto cezhraničnom pohybe odpadov, bol 

právoplatným rozhodnutím 

a) uznaný vinným zo spáchania priestupku v dô-

sledku konania, ktorým sa dopustil nezákonnej pre-

pravy,144) 

b) uznaný vinným v posledných troch rokoch zo spá-

chania priestupku v dôsledku iného protiprávneho 

konania na úseku nakladania s odpadmi ako uvede-

ného v písmene a) alebo 

c) odsúdený v posledných troch rokoch za trestný čin 

proti životnému prostrediu.118) 

 

87. § 

Pénzügyi fedezet 

(1) A minisztérium meghatározza a pénzügyi fedezetet 

pénzügyi letét (a továbbiakban csak „kaució”) formájá-

ban vagy külön jogszabály szerinti119) egyenértékű biz-

tosítás formájában, ha hulladékok országhatáron átnyúló 

szállításáról van szó a Szlovák Köztársaságból más tag-

államba és hulladék kiviteléről van szó a Szlovák Köz-

társaságból nem tagállamba; a minisztérium utólagos 

pénzügyi biztosítékot határoz meg a külön jogszabály-

ban120) előírt esetben. 

(2) A kaució összegét a minisztérium határozza meg az 

igazolt hulladékszállítási, -hasznosítási vagy -ártalmat-

lanítási költségek felülvizsgálatát követően, beleértve az 

összes szükséges előzetes tevékenység és tárolási költ-

séget 90 napon át, mégpedig az ezen költségek másfél-

szeresének összegében. A minisztérium által kiszabott 

kauciót a bejelentő helyezi letétbe bankban vagy külföldi 

bankfiókban, meghatározatlan időre lekötve a miniszté-

rium javára. A bejelentő a minisztériumnak bemutatja a 

kaució letétbe helyezéséről szóló bizonylat eredetijét azt 

megelőzően, hogy a minisztérium kiadja számára az (1) 

bekezdés szerint a hulladék országhatáron átnyúló moz-

gatásához a belegyezést. 

  § 87 

Finančné zabezpečenie 

(1) Ministerstvo určí finančné zabezpečenie formou fi-

nančnej zábezpeky (ďalej len „kaucia“) alebo rovnocen-

ného poistenia podľa osobitného predpisu119) v prípade, 

ak ide o cezhraničnú prepravu odpadov zo Slovenskej 

republiky do iného členského štátu a vývoz odpadov zo 

Slovenskej republiky do iného ako členského štátu; mi-

nisterstvo určí dodatočné finančné zabezpečenie v prí-

pade ustanovenom v osobitnom predpise.120) 

(2) Výšku kaucie určí ministerstvo po preskúmaní preu-

kázateľných nákladov na dopravu, na zhodnotenie alebo 

zneškodnenie odpadu vrátane všetkých potrebných 

predbežných činností a na skladovanie počas 90 dní, a to 

vo výške jedenapolnásobku týchto nákladov. Kauciu ur-

čenú ministerstvom skladá oznamovateľ v banke alebo 

v pobočke zahraničnej banky viazaním finančných pro-

striedkov na neurčitý čas v prospech ministerstva. Ozna-

movateľ predloží ministerstvu originál dokladu o zložení 

kaucie pred vydaním rozhodnutia, ktorým sa udeľuje 

súhlas na cezhraničný pohyb odpadov podľa odseku 1. 

(3) Za rovnocenné poistenie sa považuje poistenie, pri 

ktorom výška poistného plnenia kryje preukázateľné ná-

klady na dopravu, na zhodnotenie alebo zneškodnenie 
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(3) Egyenértékű biztosítéknak tekintendő a biztosítás, ha 

a biztosítási teljesítés összege bizonyíthatóan fedezi a 

hulladékszállítási, -hasznosítási vagy -ártalmatlanítási 

költségeket, beleértve az összes szükséges előzetes tevé-

kenység és tárolási költségét 90 napon át, mégpedig az 

ezen költségek másfélszeresének összegében; ezt a biz-

tosítást a bejelentőnek azt megelőzően kell megkötnie, 

hogy kiadnák számára az (1) bekezdés szerint a hulladék 

országhatáron átnyúló mozgatásához a belegyezést. A 

bejelentő bemutatja a minisztériumnak a biztosítás meg-

kötéséről szóló irat eredetijét azt megelőzően, hogy ki-

adnák számára az (1) bekezdés szerint a hulladék ország-

határon átnyúló mozgatásához a belegyezést. 

(4) A (2) bekezdés szerinti kauciót a bejelentőnek visz-

szafizetik, kivéve a külön jogszabályban119) előírt esete-

ket, ha a bejelentő 

a) benyújtja a kaució visszafizetéséről vagy törlésé-

ről szóló kérvényt és a bizonylatot, hogy a hulladék 

hasznosítása vagy ártalmatlanítása megtörtént, még-

pedig igazoló ellenjegyzés formájában a „Bizonylat 

a hulladék országhatáron keresztüli mozgatásá-

ról/szállításáról” szóló iraton vagy a hozzá csatolt 

igazolás formájában, 

b) bizonyítja, hogy a hulladék országhatáron keresz-

tüli szállítása a Szlovák Köztársaságból más tagál-

lamba vagy a hulladék kivitele a Szlovák Köztársa-

ságból nem tagállamba nem történt meg vagy nem 

fog megtörténni, vagy 

c) bizonyítja, hogy a hulladék országhatáron keresz-

tüli szállítása más tagállamból a Szlovák Köztársa-

ságba vagy behozatala nem tagállamból a Szlovák 

Köztársaságba nem valósult meg vagy nem fog meg-

valósulni. 

 

odpadu vrátane všetkých potrebných predbežných čin-

ností a na skladovanie počas 90 dní, a to vo výške jede-

napolnásobku týchto nákladov; toto poistenie musí 

oznamovateľ uzavrieť pred vydaním rozhodnutia, kto-

rým sa udeľuje súhlas na cezhraničný pohyb odpadov 

podľa odseku 1. Oznamovateľ predloží ministerstvu ori-

ginál dokladu o uzavretí poistenia pred vydaním rozhod-

nutia, ktorým sa udeľuje súhlas na cezhraničný pohyb 

odpadov podľa odseku 1. 

(4) Kaucia podľa odseku 2 sa vráti oznamovateľovi 

okrem prípadov uvedených v osobitnom predpise,119) ak 

oznamovateľ 

a) predloží žiadosť o vrátenie alebo zrušenie kaucie 

a potvrdenie, že zneškodnenie alebo zhodnotenie od-

padov sa uskutočnilo, a to vo forme potvrdeného Do-

kladu o pohybe pre cezhraničné pohyby/prepravy 

odpadu alebo sa potvrdenie k nemu priloží, 

b) preukáže, že cezhraničná preprava odpadov zo 

Slovenskej republiky do iného členského štátu alebo 

vývoz odpadov zo Slovenskej republiky do iného 

ako členského štátu sa neuskutočnila alebo neusku-

toční alebo 

c) preukáže, že cezhraničná preprava odpadov z 

iného členského štátu do Slovenskej republiky alebo 

dovoz odpadov z iného ako členského štátu do Slo-

venskej republiky sa neuskutočnila alebo neusku-

toční. 

 

88. § 

Elektromos hulladék  

és használt elektroberendezések  

országhatáron átnyúló mozgatása 

(1) Ha használt elektroberendezések szállítására kerül 

sor vagy ilyen valósul meg, melyeknek a tulajdonosa azt 

állítja, hogy a tervezett vagy megvalósított szállítás tár-

gya nem hulladék, mégis fennáll a gyanú, hogy elektro-

mos hulladékról van szó (a továbbiakban csak „gyanús 

elektroberendezés”), az illetékes állami hulladékgazdál-

kodási hatóság ezt a szállítmányt megfigyelés alatt tartja 

és a gyanús elektroberendezés birtokosától kéri a (2) be-

kezdés szerinti dokumentumok bemutatását. 

(2) A használt elektroberendezések tulajdonosa, ameny-

nyiben ezek tervezett vagy megvalósult határon átnyúló 

szállítás tárgyai, köteles arra az esetre, ha ezek gyanús 

elektroberendezéssé válnának, annak bizonyítása érdek-

ében, hogy nem elektromos hulladékról van szó, három 

  § 88 

Cezhraničná preprava  

elektroodpadu  

a použitých elektrozariadení 

(1) Ak sa má uskutočniť alebo uskutočňuje preprava po-

užitých elektrozariadení, ktorých držiteľ tvrdí, že pred-

metom tejto plánovanej alebo uskutočňovanej prepravy 

nie je elektroodpad a vzniklo podozrenie, že ide o elek-

troodpad (ďalej len „podozrivé elektrozariadenie“), prí-

slušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva 

túto prepravu monitoruje a vyžiada si od držiteľa podoz-

rivých elektrozariadení predloženie dokumentácie podľa 

odseku 2. 

(2) Držiteľ použitých elektrozariadení, ktoré sú predme-

tom plánovanej alebo uskutočňovanej cezhraničnej pre-

pravy, je povinný pre prípad, že sa stanú podozrivými 

elektrozariadeniami, v záujme preukázania skutočnosti, 

že nejde o elektroodpad, vo vzťahu k nim zabezpečiť, 

uchovávať počas troch rokov a na výzvu príslušného or-

gánu odpadového hospodárstva bezodkladne predložiť 
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éven át biztosítani és megőrizni, illetve az érintett hulla-

dékgazdálkodási hatóság felszólítására haladéktalanul 

bemutatni a rájuk vonatkozó 

a) előírt kísérő iratokat, tesztelési és értékelési ered-

ményeket, 

b) a külön jogszabály120) szerinti szállítási bizonyla-

tokat, 

c) a nyilatkozatot a felelősség átvállalásáról, 

d) a nyilatkozatot, hogy határon átnyúló szállítás tár-

gyát képező berendezés egyik anyaga sem hulladék. 

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti dokumentációt a 

használt elektroberendezések tulajdonosa helyettesítheti 

olyan dokumentációval, mely egyértelműen bizonyítja, 

hogy a használt elektroberendezések határon átnyúló 

szállítása vállalkozói jogalanyok közti szállítási megál-

lapodás alapján valósult vagy valósul meg, és teljesül a 

következő feltételek legalább egyike: 

a) a használt elektroberendezések gyártónak vagy a 

nevében eljáró harmadik személynek kerülnek visz-

szaszállításra, mint hibás termékek garanciális javí-

tása céljából, az újbóli használatuk szándékával, 

b) a professzionális felhasználásra szánt használt 

elektroberendezések küldése folyik a gyártónak, a 

nevében eljáró harmadik személynek vagy harmadik 

személy létesítményébe olyan államba, melyre külön 

jogszabály vonatkozik,121) korszerűsítés vagy hatá-

lyos szerződésen alapuló javítás céljából, az újbóli 

használatuk szándékával, vagy 

c) a professzionális felhasználásra szánt hibás hasz-

nált elektroberendezéseknek, például gyógyászati se-

gédeszközöknek vagy ezek részeinek küldése folyik 

a gyártónak vagy a nevében eljáró harmadik sze-

mélynek a hatályos szerződés értelmében az alapvető 

ok kielemzése céljából olyan esetekben, amikor az 

ilyen elemzést csak a gyártó vagy a nevében eljáró 

harmadik személy végezheti el. 

(4) A használt elektroberendezések tulajdonosa, ameny-

nyiben ezek tervezett vagy megvalósult határon átnyúló 

szállítás tárgyai, köteles megfelelő károsodás elleni vé-

delmet biztosítani a használt elektroberendezéseknek a 

szállítás, ki- és berakodás során, elsősorban megfelelő 

csomagolással és a teher biztonságos elhelyezésével. 

(5) Ha a használt elektroberendezések tulajdonosa, 

amennyiben ezek gyanús elektroberendezéssé váltak, 

nem bizonyítja a (2) és (3) bekezdésben előírt dokumen-

tációval, hogy nem elektromos hulladékról van szó, vagy 

nem teljesíti a (4) bekezdés szerinti kötelességeit, a gya-

nús elektroberendezés elektromos hulladéknak minősül, 

a rakomány pedig törvénysértő küldeménnyé válik. E 

pillanattól kezdve az ilyen rakományra külön jogsza-

bály58) szerinti eljárás vonatkozik, mely a hulladék hatá-

rokon átnyúló szállítását szabályozza. 

 

 

a) ustanovené sprievodné doklady a výsledky testo-

vania alebo hodnotenia, 

b) príslušný prepravný doklad podľa osobitného 

predpisu,120) 

c) vyhlásenie o prevzatí zodpovednosti, 

d) vyhlásenie, že žiaden z materiálov a zariadení, 

ktoré sú predmetom cezhraničnej prepravy, nie je od-

padom. 

(3) Dokumentáciu podľa odseku 2 písm. a) môže držiteľ 

použitých elektrozariadení nahradiť dokumentáciou, 

ktorá jednoznačne preukazuje, že cezhraničná preprava 

použitých elektrozariadení sa uskutočňuje alebo usku-

toční v rámci dohody o preprave medzi podnikateľskými 

subjektmi a je splnená jedna z nasledujúcich podmienok: 

a) použité elektrozariadenia sa posielajú späť výrob-

covi alebo tretej strane konajúcej v jeho mene ako 

chybné na opravu v záruke s úmyslom ich opätov-

ného použitia alebo 

b) použité elektrozariadenia na profesionálne použi-

tie sa posielajú výrobcovi, tretej strane konajúcej v 

jeho mene alebo do zariadenia tretej strany v kraji-

nách, na ktoré sa vzťahuje osobitný predpis,121) na 

modernizáciu alebo opravu na základe platnej 

zmluvy s úmyslom ich opätovného použitia, alebo 

c) chybné použité elektrozariadenia na profesionálne 

použitie ako napríklad zdravotnícke pomôcky alebo 

ich časti sa posielajú výrobcovi alebo tretej strane ko-

najúcej v jeho mene na analýzu základnej príčiny na 

základe platnej zmluvy v prípadoch, že takú analýzu 

môže vykonať len výrobca alebo tretie strany kona-

júce v jeho mene. 

(4) Držiteľ použitých elektrozariadení, ktoré sú predme-

tom plánovanej alebo uskutočňovanej cezhraničnej pre-

pravy, je povinný zabezpečiť vhodnú ochranu použitých 

elektrozariadení pred ich poškodením počas prepravy, 

nakladania a vykládky, najmä prostredníctvom dostatoč-

ného obalu a riadneho uloženia nákladu. 

(5) Ak držiteľ použitých elektrozariadení, ktoré sa stali 

podozrivými elektrozariadeniami, nepreukáže prostred-

níctvom dokumentácie uvedenej v odsekoch 2 a 3, že ne-

jde o elektroodpad alebo ak nesplnil povinnosť podľa 

odseku 4, považujú sa podozrivé elektrozariadenia za 

elektroodpad a náklad sa považuje za nezákonnú zá-

sielku. Od tohto okamihu sa na takú zásielku uplatňuje 

postup podľa osobitného predpisu58) upravujúceho cez-

hraničnú prepravu odpadov. 
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NYOLCADIK RÉSZ 

Adminisztratív eszközök 

 

Első szakasz 

Autorizáció 

 

89. § 

Autorizációhoz kötött tevékenységek  

és az autorizáció megadása 

(1) Az autorizáció feljogosítás kiadása 

a) a vállalkozónak a hulladékfeldolgozás valamely 

tevékenységének végzésére (a továbbiakban csak 

„feldolgozó tevékenységi autorizáció”, mégpedig 

1. használt elemek és akkumulátorok bontására 

és reciklálására, 

2. hulladékolajok hasznosítására és ártalmatlaní-

tására, 

3. hulladék gépjárművek bontására, 

4. elektromos hulladék feldolgozására, 

5. elektromos hulladék újrahasznosítási előkészí-

tésére, 

6. használt elemek és akkumulátorok újbóli hasz-

nálatra való előkészítésére, 

b) jogi személynek a gyártói felelősségi szervezet te-

vékenységének végzésére (a továbbiakban csak 

„gyártói felelősségi szervezeti autorizáció”) vagy 

harmadik személy tevékenységének végzésére (a to-

vábbiakban csak „harmadik személy tevékenységére 

szóló autorizáció”), 

c) a megkülönböztetett termék gyártójának a megkü-

lönböztetett hulladékáram egyéni kezelésével járó te-

vékenység végzésére (a továbbiakban csak „autori-

záció az egyéni kötelességteljesítés végzésére”). 

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt tevékenységek csak a 

minisztérium által kiadott autorizáció birtokában végez-

hetők. 

(3) Az autorizációt a minisztérium meghatározott időre 

adja ki, legfeljebb öt évre; az (1) bekezdés b) pontja sze-

rinti autorizáció esetében úgy, hogy az érvényességi ha-

táridő december 31-én járjon le. 

(4) Ha az autorizáció kiadását egyedi kötelességteljesí-

tési tevékenység végzésére megkülönböztetett termék 

gyártója kéri, mely a megkülönböztetett kötelességeit 

kollektív módon teljesíti, a minisztérium ezt az autorizá-

ciót a jelen törvénnyel összhangban adja ki azon naptól 

kezdődően, amikor a megkülönböztetett kötelességek 

gyártói felelősségi szervezet általi teljesítéséről megkö-

tött szerződés lejár. 

(5) A minisztérium vezeti és folyamatosan frissíti azon 

személyek jegyzékét, amelyeknek autorizációt adott ki 

az (1) bekezdés szerint (a továbbiakban csak „autorizá-

ció birtokosa”). Az autorizáció birtokosainak érvényes 

jegyzékét a honlapján közzéteszi.  

 

  ÔSMA ČASŤ 

Administratívne nástroje 

 

Prvý oddiel 

Autorizácia 

 

§ 89 

Autorizované činnosti  

a udelenie autorizácie 

(1) Autorizácia je udelenie oprávnenia 

a) podnikateľovi na výkon niektorej z činností spra-

covania odpadu (ďalej len „autorizácia na spracova-

teľskú činnosť“), a to na 

1. spracovanie a recykláciu použitých batérií a 

akumulátorov, 

2. zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpado-

vých olejov, 

3. spracovanie starých vozidiel, 

4. spracovanie elektroodpadu, 

5. prípravu na opätovné použitie elektroodpadu, 

6. prípravu na opätovné použitie použitých baté-

rií a akumulátorov, 

b) právnickej osobe na výkon činnosti organizácie 

zodpovednosti výrobcov (ďalej len „autorizácia na 

činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov“) alebo 

tretej osobe (ďalej len „autorizácia na činnosť tretej 

osoby“), 

c) výrobcovi vyhradeného výrobku na výkon čin-

nosti individuálneho nakladania s vyhradeným 

prúdom odpadu (ďalej len „autorizácia na činnosť in-

dividuálneho plnenia povinností“). 

(2) Činnosti uvedené v odseku 1 sa vykonávajú len na 

základe autorizácie udelenej ministerstvom. 

(3) Autorizáciu ministerstvo udeľuje na dobu určitú, naj-

viac na päť rokov; v prípade autorizácie podľa odseku 1 

písm. b) tak, aby doba platnosti uplynula k 31. decembru 

kalendárneho roka. 

(4) Ak o udelenie autorizácie na činnosť individuálneho 

plnenia povinností požiada výrobca vyhradeného vý-

robku, ktorý si plní vyhradené povinnosti kolektívne, 

ministerstvo túto autorizáciu udelí v súlade s týmto zá-

konom najskôr s účinnosťou ku dňu, keď došlo k ukon-

čeniu zmluvy o plnení vyhradených povinností organi-

záciou zodpovednosti výrobcov. 

(5) Ministerstvo vedie a priebežne aktualizuje zoznam 

osôb, ktorým bola udelená autorizácia uvedená v odseku 

1 (ďalej len „držiteľ autorizácie“). Aktuálny zoznam dr-

žiteľov autorizácie ministerstvo zverejňuje na svojom 

webovom sídle. 
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90. § 

Az autorizáció megszerzésének feltételei 

(1) Az autorizáció kiadásának feltétele a természetes 

személy vállalkozó esetében feldolgozási tevékenységre  

a) a feddhetetlenség, 

b) az állandó tartózkodási hely a Szlovák Köztársa-

ság területén vagy lakhely valamely tagállamban 

vagy olyan államban, amely tagja az Európai Gazda-

sági Közösségnek, 

c) az autorizált feldolgozó tevékenységre szakmailag 

alkalmas személy kijelölése, amennyiben maga a fel-

dolgozó tevékenység autorizációjának kérelmezője 

vagy a felelős képviselője122) nem ilyen szakember, 

d) az autorizált feldolgozó tevékenység végzésének 

műszaki, anyagi és személyi biztosítottsága, 

e) a szerződéses kapcsolatok biztosítottsága. 

(2) Az autorizáció kiadásának feltétele a jogi személy 

esetében feldolgozási tevékenységre  

a) a jogi személy és azon személyek feddhetetlen-

sége, akik a statutáris szervet alkotják vagy annak 

tagjai, 

b) székhely vagy szervezeti egység a Szlovák Köz-

társaság területén, 

c) az autorizált feldolgozó tevékenységre szakmailag 

alkalmas személy kijelölése, 

d) az autorizált feldolgozó tevékenység végzésének 

műszaki, anyagi és személyi biztosítottsága, 

e) a szerződéses kapcsolatok biztosítottsága. 

(3) Az autorizáció megadásának feltétele a 89. § (1) bek. 

b) pontja szerint 

a) a gyártói felelősségi szervezet esetében 

1. a jogi személy és azon személyek feddhetetlen-

sége, akik a statutáris szervet alkotják vagy annak 

tagjai, 

2. székhely a Szlovák Köztársaság területén, 

3. a 28. § 1-3. és 6. bek. szerinti feltételek teljesí-

tése, 

b) harmadik személy esetében 

1. harmadik személy és azon személyek feddhe-

tetlensége, akik a statutáris szervet alkotják vagy 

annak tagjai, 

2. vállalkozási helyszín vagy székhely a Szlovák 

Köztársaság területén, 

3. jogosultság használt elemek vagy akkumuláto-

rok gyűjtésére, vagy feldolgozására és reciklálá-

sára. 

(4) Az autorizáció kiadásának feltétele egyedi köteles-

ségteljesítési tevékenység végzésére a megkülönbözte-

tett termék gyártójának 

a) gyártó és azon személyek feddhetetlensége, akik a 

statutáris szervet alkotják vagy annak tagjai, 

b) vállalkozási helyszín székhely vagy szervezeti 

egység a Szlovák Köztársaság területén, 

c) a 29. § (3) bek. szerinti feltételek teljesítése. 

  § 90 

Podmienky udelenia autorizácie 

(1) Podmienkou udelenia autorizácie na spracovateľskú 

činnosť fyzickej osobe – podnikateľovi je 

a) bezúhonnosť, 

b) trvalý pobyt na území Slovenskej republiky alebo 

bydlisko v niektorom z členských štátov alebo v 

štáte, ktorý je súčasťou Európskeho hospodárskeho 

priestoru, 

c) ustanovenie odborne spôsobilej osoby na autori-

zovanú spracovateľskú činnosť, ak ňou nie je sám 

žiadateľ o udelenie autorizácie na spracovateľskú 

činnosť alebo jeho zodpovedný zástupca,122) 

d) technické, materiálne a personálne zabezpečenie 

výkonu autorizovanej spracovateľskej činnosti, 

e) zabezpečenie systému zmluvných vzťahov. 

(2) Podmienkou udelenia autorizácie na spracovateľskú 

činnosť právnickej osobe je 

a) bezúhonnosť právnickej osoby a osôb, ktoré sú 

štatutárnym orgánom alebo jeho členmi, 

b) sídlo alebo organizačná zložka na území Sloven-

skej republiky, 

c) ustanovenie odborne spôsobilej osoby na autori-

zovanú spracovateľskú činnosť, 

d) technické, materiálne a personálne zabezpečenie 

výkonu autorizovanej spracovateľskej činnosti, 

e) zabezpečenie systému zmluvných vzťahov. 

(3) Podmienkou udelenia autorizácie podľa § 89 ods. 1 

písm. b) je 

a) v prípade organizácie zodpovednosti výrobcov 

1. bezúhonnosť právnickej osoby a osôb, ktoré sú 

štatutárnym orgánom alebo jeho členmi, 

2. sídlo na území Slovenskej republiky, 

3. splnenie podmienok ustanovených v § 28 ods. 

1 až 3 a 6, 

b) v prípade tretej osoby 

1. bezúhonnosť tretej osoby a bezúhonnosť osôb, 

ktoré sú štatutárnym orgánom alebo jeho členmi, 

2. miesto podnikania alebo sídlo na území Slo-

venskej republiky, 

3. oprávnenie na zber alebo spracovanie a recyk-

láciu použitých batérií a akumulátorov. 

(4) Podmienkou udelenia autorizácie na činnosť indivi-

duálneho plnenia povinností výrobcovi vyhradeného vý-

robku je 

a) bezúhonnosť výrobcu a štatutárneho orgánu alebo 

jeho členov, 

b) miesto podnikania, sídlo alebo organizačná zložka 

na území Slovenskej republiky, 

c) splnenie podmienok ustanovených v § 29 ods. 3. 

(5) Za bezúhonného sa na účely tohto zákona považuje 

ten, kto nebol právoplatne odsúdený za trestný čin proti 

životnému prostrediu.118) 
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(5) Feddhetetlennek a jelen törvény céljaira az tekint-

hető, akit nem ítéltek el jogerősen környezet elleni bűn-

cselekményért.118) 

(6) A 89. § (1) bekezdés a) pontjában feltüntetett tevé-

kenységek – melyekre az autorizációt kiadják – műszaki, 

anyagi és személyi bebiztosítottságát az arra jogosult 

személy szakvéleményével igazolják a jelen törvény ér-

telmében (100. § (1) bek.). 

(7) A 89. § (1) bekezdés a) pontjának második alpontjá-

ban rögzített feldolgozói tevékenység autorizációja so-

rán, amikoris hulladékolajok hasznosításáról vagy ártal-

matlanításáról van szó, a műszaki, anyagi és személyi 

bebiztosítottságnak része a természeti környezet- és em-

beri egészségvédelmet szolgáló intézkedések biztosí-

tása; ha külön jogszabály123) szerint engedélyezett és 

üzemeltett berendezések használatáról van szó, az alkal-

mazott technológiának az elérhető legjobb műszaki fel-

szereltség17) színvonalának kell megfelelnie. 

 

(6) Technické, materiálne a personálne zabezpečenie 

činnosti uvedenej v § 89 ods. 1 písm. a), na ktorú sa ude-

ľuje autorizácia, sa preukazuje odborným posudkom 

osoby oprávnenej na jeho vydanie podľa tohto zákona (§ 

100 ods. 1). 

(7) Pri autorizácii na spracovateľskú činnosť podľa § 89 

ods. 1 písm. a) druhý bod, v rámci ktorej sa vykonáva 

zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadových ole-

jov, je súčasťou technického, materiálneho a personál-

neho zabezpečenia aj zabezpečenie opatrení na ochranu 

životného prostredia a zdravia ľudí; ak ide o zariadenia 

povolené a prevádzkované podľa osobitného pred-

pisu,123) musí použitá technológia zodpovedať úrovni 

najlepšej dostupnej techniky.17) 

 

91. § 

Határozat az autorizáció megadásáról 

(1) Az autorizáció iránti kérvényt a kérelmező a minisz-

tériumnak nyújtja be államnyelven. 

(2) A minisztérium a 89. § (1) bekezdése szerinti tevé-

kenységek mindegyikére különálló határozatban adja 

meg az autorizációt. 

(3) Az autorizáció megadásáról szóló határozat feldol-

gozói tevékenységre természetes személy-vállalkozónak 

tartalmazza 

a) a vállalkozás üzleti nevét és helyszínét, 

b) a természetes személy vagy ha ilyen létezik, a ki-

jelölt képviselő személyes adatait, valamint az auto-

rizált tevékenység szakmai felelősének személyes 

adatait, 

c) a tevékenységeket és hulladékfajtákat, melyekre 

az autorizáció vonatkozik, 

d) az időszakot, melyre az autorizáció kiadásra kerül, 

e) az autorizált tevékenység megkezdésének dátu-

mát, 

f) az autorizált tevékenység végzésének módját és fo-

lyamatait. 

(4) Az autorizáció megadásáról szóló határozat feldol-

gozói tevékenységre jogi személynek tartalmazza 

a) az üzleti megnevezést és székhelyet, 

b) azon személyek személyes adatait, akik statutáris 

szervként szerepelnek vagy annak a tagjai, a felelős 

képviselő személyes adatait, ha ilyen kijelölésre ke-

rült, valamint az autorizált tevékenység szakmai fe-

lelősének személyes adatait, 

c) a tevékenységeket és hulladékfajtákat, melyekre 

az autorizáció vonatkozik, 

d) az időszakot, melyre az autorizáció kiadásra kerül, 

e) az autorizált tevékenység megkezdésének dátu-

mát, 

  § 91 

Rozhodnutie o udelení autorizácie 

(1) Žiadosť o udelenie autorizácie žiadateľ podáva mi-

nisterstvu písomne v štátnom jazyku. 

(2) Ministerstvo autorizáciu na každú činnosť podľa § 

89 ods. 1 udeľuje samostatným rozhodnutím. 

(3) Rozhodnutie o udelení autorizácie na spracovateľskú 

činnosť fyzickej osobe – podnikateľovi obsahuje 

a) obchodné meno a miesto podnikania, 

b) osobné údaje fyzickej osoby a jej zodpovedného 

zástupcu, ak bol ustanovený, a osobné údaje odborne 

spôsobilej osoby na autorizovanú činnosť, 

c) činnosti a druhy odpadov, na ktoré sa udeľuje au-

torizácia, 

d) doba, na ktorú sa autorizácia udeľuje, 

e) dátum začatia vykonávania autorizovanej činnosti, 

f) spôsob a postupy vykonávania autorizovanej čin-

nosti. 

(4) Rozhodnutie o udelení autorizácie na spracovateľskú 

činnosť právnickej osobe obsahuje 

a) obchodné meno a sídlo, 

b) osobné údaje osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom 

alebo jeho členmi, osobné údaje jej zodpovedného 

zástupcu, ak bol ustanovený, ako aj osobné údaje od-

borne spôsobilej osoby na autorizovanú činnosť, 

c) činnosti a druhy odpadov, na ktoré sa udeľuje au-

torizácia, 

d) doba, na ktorú sa autorizácia udeľuje, 

e) dátum začatia vykonávania autorizovanej činnosti, 

f) spôsob a postupy vykonávania autorizovanej čin-

nosti. 

(5) Rozhodnutie o udelení autorizácie podľa § 89 ods. 1 

písm. b) obsahuje 

a) obchodné meno a sídlo, 
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f) az autorizált tevékenység végzésének módját és fo-

lyamatait. 

(5) A 89. § (1) bekezdés b) pontja szerint kiadott autori-

zációs határozat tartalmazza 

a) az üzleti megnevezést és székhelyet, 

b) azon személyek személyes adatait, akik statutáris 

szervként szerepelnek vagy annak a tagjai, 

c) azon megkülönböztetett termék megjelölését, 

amelyből a keletkező hulladékot kezelni fogja mint 

harmadik személy vagy gyártói felelősségi szervezet 

a közös kezelési rendszeren belül; elektroberendezé-

sek esetében feltüntetésre kerül annak kategóriája a 

6. sz. melléklet szerint, elemek és akkumulátorok 

esetében pedig az elem és akkumulátor típusa a 42. § 

(3) bek. szerinti felosztásban, 

d) az időszakot, melyre az autorizáció kiadásra kerül, 

e) az autorizált tevékenység megkezdésének dátu-

mát, 

f) az autorizált tevékenység végzésének módját és fo-

lyamatait, 

g) a 31. § (12) bek. c) pontja szerinti sorsolásból fa-

kadó és a 135. § (26) bekezdés szerinti kötelességek 

teljesítésének kötelességét. 

(6) Az autorizáció megadásáról szóló határozat megkü-

lönböztetett termék gyártójának egyéni kötelességtelje-

sítési tevékenységre tartalmazza 

a) az üzleti megnevezést és székhelyet vagy vállal-

kozási helyszínt, 

b) a természetes személy-vállalkozó és felelős kép-

viselője személyes adatait, ha ilyen kijelölésre került, 

vagy azon személyek személyes adatait, akik statu-

táris szervként szerepelnek vagy annak a tagjai,  

c) azon megkülönböztetett termék megjelölését, 

amelyből a keletkező hulladékot kezelni fogja mint 

gyártói felelősségét egyénileg teljesítő személy; 

elektroberendezések esetében feltüntetésre kerül an-

nak kategóriája a 6. sz. melléklet szerint, elemek és 

akkumulátorok esetében pedig az elem és akkumulá-

tor típusa a 42. § (3) bek. szerinti felosztásban, 

d) az időszakot, melyre az autorizáció kiadásra kerül, 

e) az autorizált tevékenység megkezdésének dátu-

mát, 

f) az autorizált tevékenység végzésének módját és fo-

lyamatait. 

(7) A minisztérium a 89. § (1) bekezdés b) pontja szerinti 

csomagolási gyártói felelősségi szervezeti tevékeny-

ségre vonatkozó autorizáció megadásáról szóló határo-

zat kiadásakor szem előtt tartja, hogy biztosítva van-e a 

csomagolási hulladékok és csomagolásszerű hulladékok 

begyűjtése minden községből. 

 

b) osobné údaje osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom 

alebo jeho členmi, 

c) označenie vyhradeného výrobku, pre odpad z kto-

rého bude zabezpečovať nakladanie ako tretia osoba 

alebo organizácia zodpovednosti výrobcov v sys-

téme združeného nakladania; v prípade elektrozaria-

dení sa uvedie kategória elektrozariadení podľa prí-

lohy č. 6 a v prípade batérií a akumulátorov sa uvedie 

typ batérií a akumulátorov v členení podľa § 42 ods. 

3, 

d) doba, na ktorú sa autorizácia udeľuje, 

e) dátum začatia vykonávania autorizovanej činnosti, 

f) spôsob a postupy zabezpečenia autorizovanej čin-

nosti, 

g) povinnosť plniť povinnosti vyplývajúce z výsled-

kov zlosovania podľa § 31 ods. 12 písm. c) a § 135 

ods. 26. 

(6) Rozhodnutie o udelení autorizácie na činnosť indivi-

duálneho plnenia povinností výrobcovi vyhradeného vý-

robku obsahuje 

a) obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania, 

b) osobné údaje fyzickej osoby – podnikateľa a jej 

zodpovedného zástupcu, ak bol ustanovený, alebo 

osobné údaje osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom 

alebo jeho členmi, 

c) označenie vyhradeného výrobku, pre odpad z kto-

rého bude zabezpečovať nakladanie v systéme indi-

viduálneho nakladania; v prípade elektrozariadení sa 

uvedie kategória elektrozariadení podľa prílohy č. 6 

a v prípade batérií a akumulátorov sa uvedie typ ba-

térií a akumulátorov v členení podľa § 42 ods. 3, 

d) doba, na ktorú sa autorizácia udeľuje, 

e) dátum začatia vykonávania autorizovanej činnosti, 

f) spôsob a postupy vykonávania autorizovanej čin-

nosti. 

(7) Ministerstvo pri vydávaní rozhodnutí o udelení auto-

rizácie podľa § 89 ods. 1 písm. b) na činnosť organizácie 

zodpovednosti výrobcov pre obaly sleduje, či je zabez-

pečený zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových 

výrobkov zo všetkých obcí. 

 

92. § 

Az autorizáció érvényességének meghosszabbítása 

  § 92 

Predĺženie platnosti autorizácie 
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(1) Az autorizáció érvényessége legfeljebb olyan terje-

delemben hosszabbítható meg, amilyenben kiadásra ke-

rült, amennyiben a törvény másként nem rendelkezik. 

Az autorizáció ismételten is meghosszabbítható. 

(2) Az autorizáció tulajdonosa kérheti annak meghosz-

szabbítását legkésőbb hat hónappal az érvényességi ha-

táridő lejárta előtt. Az autorizáció meghosszabbítási kér-

vényében a kérés indokait kell feltüntetni. Az autorizá-

ció meghosszabbítására benyújtott minden kérvény ese-

tében igazolni kell a feddhetetlenséget a 90. § (1) bekez-

dés a) pontja, a (2) bekezdés a) pontja, a (3) bekezdés a) 

pontja és a (4) bekezdés a) pontja értelmében. 

(3) A minisztérium meghosszabbítja a 89. § (1) bekezdés 

a) pontja szerinti autorizáció érvényességét a külön jog-

szabály szerinti124) environmentális menedzsment-rend-

szer tanúsítványának hatályossági idejével azonos idő-

tartamra, ha az érvényesség meghosszabbítását az olyan 

autorizáció tulajdonosa kéri, amely az említett rendszert 

a tevékenységet végrehajtó üzemében bevezette és ha er-

ről a minisztérium elé terjeszti a megkövetelt bizonyla-

tokat. 

(4) A feldolgozói tevékenységre kiadott autorizáció tu-

lajdonosa köteles ötévente egyszer biztosítani jogosult 

személy szakvéleményét a jelen törvényben és más álta-

lános érvényű környezetvédelmi jogszabályokban meg-

határozott kötelességek teljesítéséről, ugyanígy a kiadott 

autorizációs határozatban megfogalmazott feltételek és 

követelmények teljesítéséről azon tevékenységekkel 

kapcsolatosan, melyekre az autorizáció vonatkozik. A 

szakvélemény másolatát a minisztériumnak a jogosult 

személytől történt átvételtől számított 14 napon belül 

kell kézbesíteni. 

(5) A (4) bekezdésben megszabott kötelesség nem vo-

natkozik a feldolgozói tevékenységről szóló autorizáció 

azon tulajdonosára, mely bevezette a (3) bekezdésben 

feltüntetett rendszert; ha az ilyen autorizáció tulajdono-

sának a rendszerre vonatkozó nyilvántartásba vételét fel-

függesztették vagy megszüntették, köteles biztosítani a 

szakvéleményt és kézbesíteni a minisztériumnak azt leg-

később három éven belül attól a naptól számítva, amely-

től a rendszerre vonatkozó nyilvántartásba vétel szünetel 

vagy megszűnt, mindez akkor nem érvényes, ha ezen ha-

táridőn belül a (3) bekezdésben feltüntetett rendszert is-

mét elnyeri. 

(6) Ha sor került az autorizáció (3) bekezdés szerinti 

meghosszabbítására és a nyilvántartásba vétel érvényes-

ségi ideje alatt a tulajdonos (3) bekezdésben feltüntetett 

rendszerben való nyilvántartásba vételét felfüggesztet-

ték vagy megszüntették, köteles az elvételtől, felfüg-

gesztéstől vagy megszüntetéstől számított 30 napon be-

lül új kérvényt benyújtani az autorizáció érvényességé-

nek meghosszabbítása érdekében; ilyen esetben a (2) be-

kezdésben megadott határidő nem érvényes. 

 

(1) Platnosť autorizácie možno predĺžiť najviac v roz-

sahu, v akom bola udelená, ak nie je ustanovené inak. 

Autorizáciu možno predĺžiť opakovane. 

(2) Držiteľ autorizácie môže požiadať o predĺženie jej 

platnosti najneskôr šesť mesiacov pred uplynutím času, 

na ktorý bola udelená. V žiadosti o predĺženie platnosti 

autorizácie sa uvedú dôvody žiadosti. Pri každej žiadosti 

o predĺženie autorizácie je potrebné preukazovať bezú-

honnosť podľa § 90 ods. 1 písm. a), ods. 2 písm. a), ods. 

3 písm. a) a ods. 4 písm. a). 

(3) Ministerstvo predĺži platnosť autorizácie uvedenej v 

§ 89 ods. 1 písm. a) na dobu zhodnú s dobou platnosti 

certifikovaného systému environmentálneho manažér-

stva a auditu podľa osobitného predpisu,124) ak o predĺ-

ženie platnosti požiada držiteľ tejto autorizácie, ktorý má 

zavedený uvedený systém v prevádzke, ktorá je miestom 

výkonu činnosti, a ak predloží ministerstvu ustanovené 

podklady. 

(4) Držiteľ autorizácie na spracovateľskú činnosť musí 

raz za päť rokov zabezpečiť odborný posudok oprávne-

nej osoby o stave plnenia požiadaviek ustanovených 

týmto zákonom a ďalšími všeobecne záväznými práv-

nymi predpismi na ochranu životného prostredia, ako aj 

o stave plnenia podmienok a požiadaviek ustanovených 

v rozhodnutí o udelení autorizácie pri výkone činnosti, 

na ktorú bola autorizácia udelená. Kópiu odborného po-

sudku doručí ministerstvu do 14 dní od jeho prijatia od 

oprávnenej osoby. 

(5) Povinnosť uvedená v odseku 4 sa nevzťahuje na dr-

žiteľa autorizácie na spracovateľskú činnosť, ktorý má 

zavedený systém uvedený v odseku 3; ak je takému dr-

žiteľovi autorizácie pozastavená alebo zrušená registrá-

cia tohto systému, je povinný zabezpečiť odborný posu-

dok a doručiť ho ministerstvu najneskôr do troch rokov 

odo dňa, od ktorého mu bola pozastavená alebo zrušená 

registrácia tohto systému, uvedené neplatí, ak do uply-

nutia tejto lehoty mu bude systém uvedený v odseku 3 

znova udelený. 

(6) Ak došlo k predĺženiu autorizácie postupom podľa 

odseku 3 a počas doby platnosti autorizácie bola jej dr-

žiteľovi pozastavená alebo zrušená registrácia systému 

uvedeného v odseku 3, je povinný do 30 dní od jeho od-

ňatia, pozastavenia alebo zrušenia podať novú žiadosť o 

predĺženie platnosti autorizácie; lehota uvedená v od-

seku 2 sa v tomto prípade neuplatní. 
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93. § 

Változások az autorizációban 

(1) Az autorizáció tulajdonosa köteles jelenteni a minisz-

tériumnak minden adatváltozást, ami az autorizációs ha-

tározathoz képest bekövetkezett, mégpedig a változás 

beálltát követő 30 napon belül. 

(2) A minisztérium az (1) bekezdés szerinti bejelentés 

alapján vagy saját hatáskörben eljárva megváltoztatja az 

autorizációs határozatot, ha 

a) az üzleti név, a székhely, a vállalkozási helyszín 

vagy az autorizációs határozatban feltüntetett szemé-

lyes adatok változásáról van szó és ezek az adatok 

nem egyeznek a valós helyzettel, 

b) az autorizáció tulajdonosa a tevékenységi körei 

szűkítését kéri, melyekre az autorizációt megkapta, 

c) változik a hulladékkezelési technológia módja és 

az autorizáció tulajdonosa a kérvényhez mellékeli az 

autorizált tevékenység műszaki bebiztosítottságát 

igazoló szakvéleményt, vagy 

d) az autorizált tevékenység végzésében vagy bebiz-

tosításában következtek be módszertani és eljárási 

változások. 

 

  § 93 

Zmena autorizácie 

(1) Držiteľ autorizácie je povinný ministerstvu oznámiť 

každú zmenu údajov uvedených v rozhodnutí o udelení 

autorizácie, a to do 30 dní od vzniku zmeny. 

(2) Ministerstvo na základe oznámenia podľa odseku 1 

alebo z vlastného podnetu rozhodnutie o udelení autori-

zácie zmení, ak 

a) ide o zmenu obchodného mena, sídla, miesta pod-

nikania alebo osobných údajov uvedených v rozhod-

nutí o udelení autorizácie a tieto údaje nie sú v súlade 

so skutočným stavom, 

b) držiteľ autorizácie požiada o zúženie rozsahu čin-

ností, na ktorých výkon mu bola udelená autorizácia, 

c) dôjde k zmene technológie v spôsobe nakladania s 

odpadom a držiteľ autorizácie k žiadosti priloží od-

borný posudok preukazujúci technické zabezpečenie 

autorizovanej činnosti alebo 

d) ide o zmenu spôsobu a postupov pri vykonávaní 

alebo zabezpečovaní autorizovanej činnosti. 

 

94. § 

Az autorizáció megszüntetése és megszűnése 

(1) A minisztérium a 89. § (1) bekezdés a) pontja szerinti 

feldolgozói tevékenységre vonatkozó autorizációt meg-

szünteti, ha 

a) az autorizáció tulajdonosa ezt kéri, 

b) az örökös nem a (7) bekezdés szerint jár el, 

c) az autorizált feldolgozói tevékenységre kijelölt 

szakmailag képesített személy többé nem felel meg a 

szakmai alkalmassági követelményeknek, 

d) az autorizáció tulajdonosa már nem teljesíti az en-

gedély valamely feltételét, 

e) az autorizáció tulajdonosa nem kezdte meg az au-

torizált feldolgozói tevékenységet 12 hónappal azt az 

időpontot követően sem, mely az autorizáció meg-

adását kimondó határozatban szerepel az autorizált 

tevékenység megkezdésének dátumaként, vagy 

f) az autorizáció tulajdonosa hamis adatokat nyújtott 

be kérvényében vagy annak a 91. § (1) bekezdése 

vagy a 92. § (2) bekezdése szerinti mellékleteiben a 

minisztériumnak, vagy a 93. § (1) bekezdése szerinti 

értesítésben, mely alapvetően befolyásolja az autori-

záció megadását. 

(2) A minisztérium a 89. § (1) bekezdés b) pontja szerinti 

gyártói felelősségi szervezeti tevékenységre vonatkozó 

autorizációt megszünteti, ha 

a) az autorizáció tulajdonosa ezt kéri, 

b) az autorizáció tulajdonosa nem kezdte meg az au-

torizált feldolgozói tevékenységet 6 hónappal azt az 

  § 94 

Zrušenie a zánik autorizácie 

(1) Ministerstvo autorizáciu na spracovateľskú činnosť 

podľa § 89 ods. 1 písm. a) zruší, ak 

a) držiteľ autorizácie o to požiada, 

b) dedič nepostupuje podľa odseku 7, 

c) ustanovená odborne spôsobilá osoba na autorizo-

vanú spracovateľskú činnosť prestala spĺňať požia-

davku odbornej spôsobilosti, 

d) držiteľ autorizácie prestane spĺňať niektorú z pod-

mienok jej udelenia, 

e) držiteľ autorizácie nezačal vykonávať autorizo-

vanú spracovateľskú činnosť v lehote do 12 mesia-

cov od dátumu začatia vykonávania autorizovanej 

spracovateľskej činnosti uvedeného v rozhodnutí o 

udelení autorizácie, alebo 

f) držiteľ autorizácie predložil ministerstvu neprav-

divé údaje v žiadosti alebo v jej prílohách podľa § 91 

ods. 1 alebo podľa § 92 ods. 2, alebo v oznámení 

podľa § 93 ods. 1, ktoré majú podstatný vplyv na 

udelenie autorizácie. 

(2) Ministerstvo autorizáciu podľa § 89 ods. 1 písm. b) 

na činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov zruší, 

ak 

a) držiteľ autorizácie o to požiada, 

b) držiteľ autorizácie nezačal vykonávať autorizo-

vanú činnosť v lehote do šiestich mesiacov od dá-

tumu začatia vykonávania autorizovanej činnosti 

uvedeného v rozhodnutí o udelení autorizácie, 
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időpontot követően sem, mely az autorizáció meg-

adását kimondó határozatban szerepel az autorizált 

tevékenység megkezdésének dátumaként,  

c) az autorizáció tulajdonosa már nem teljesíti az en-

gedély valamely feltételét, s e téren nem áll be javu-

lás, 

d) az autorizáció tulajdonosa hamis adatokat nyújtott 

be kérvényében vagy annak a 91. § (1) bekezdése 

vagy a 92. § (2) bekezdése szerinti mellékleteiben a 

minisztériumnak, vagy a 93. § (1) bekezdése szerinti 

értesítésben, mely alapvetően befolyásolja az autori-

záció megadását, 

f) az autorizáció tulajdonosa nem teljesíti a 28. § (4) 

bekezdés a), c), e)-g), h) vagy r) pontjában meghatá-

rozott kötelességét, vagy 

g) az autorizáció tulajdonosa nem teljesíti a 28. § (7) 

bekezdésében meghatározott kötelességét. 

(3) A minisztérium a 89. § (1) bekezdés b) pontja szerinti 

harmadik személyi tevékenységre vonatkozó autorizá-

ciót megszünteti, ha 

a) az autorizáció tulajdonosa ezt kéri, 

b) az autorizáció tulajdonosa nem kezdte meg az au-

torizált feldolgozói tevékenységet 6 hónappal azt az 

időpontot követően sem, mely az autorizáció meg-

adását kimondó határozatban szerepel az autorizált 

tevékenység megkezdésének dátumaként,  

c) az autorizáció tulajdonosa már nem teljesíti az en-

gedély valamely feltételét, s e téren nem áll be javu-

lás, 

d) az autorizáció tulajdonosa hamis adatokat nyújtott 

be kérvényében vagy annak a 91. § (1) bekezdése 

vagy a 92. § (2) bekezdése szerinti mellékleteiben a 

minisztériumnak, vagy a 93. § (1) bekezdése szerinti 

értesítésben, mely alapvetően befolyásolja az autori-

záció megadását, 

e) az autorizáció tulajdonosa nem teljesíti a 44. § (8) 

bekezdés a), c), e) vagy f) pontjában meghatározott 

kötelességét. 

(4) A minisztérium megszünteti az egyéni kötelességtel-

jesítési tevékenységre kiadott autorizációt, ha 

a) az autorizáció tulajdonosa ezt kéri, 

b) az autorizáció tulajdonosa nem kezdte meg az au-

torizált feldolgozói tevékenységet 6 hónappal azt az 

időpontot követően sem, mely az autorizáció meg-

adását kimondó határozatban szerepel az autorizált 

tevékenység megkezdésének dátumaként,  

c) az autorizáció tulajdonosa már nem teljesíti az en-

gedély valamely feltételét, s e téren nem áll be javu-

lás, 

d) az autorizáció tulajdonosa hamis adatokat nyújtott 

be kérvényében vagy annak a 91. § (1) bekezdése 

vagy a 92. § (2) bekezdése szerinti mellékleteiben a 

minisztériumnak, vagy a 93. § (1) bekezdése szerinti 

c) držiteľ autorizácie prestal spĺňať niektorú z pod-

mienok jej udelenia a v určenej lehote nedôjde k ná-

prave, 

d) držiteľ autorizácie predložil ministerstvu neprav-

divé údaje v žiadosti alebo v jej prílohách podľa § 91 

ods. 1 alebo podľa § 92 ods. 2, alebo v oznámení 

podľa § 93 ods. 1, ktoré majú podstatný vplyv na 

udelenie autorizácie, 

e) držiteľ autorizácie nesplní povinnosť uvedenú v § 

28 ods. 4 písm. a), c), d), e) až g), h) alebo r) alebo 

f) držiteľ autorizácie nepreukáže splnenie povinností 

uvedených v § 28 ods. 7. 

(3) Ministerstvo autorizáciu podľa § 89 ods. 1 písm. b) 

na činnosť tretej osoby zruší, ak 

a) držiteľ autorizácie o to požiada, 

b) držiteľ autorizácie nezačal vykonávať autorizo-

vanú činnosť v lehote do šiestich mesiacov od dá-

tumu začatia vykonávania autorizovanej činnosti 

uvedeného v rozhodnutí o udelení autorizácie, 

c) držiteľ autorizácie prestal spĺňať niektorú z pod-

mienok jej udelenia a v určenej lehote nedôjde k ná-

prave, 

d) držiteľ autorizácie predložil ministerstvu neprav-

divé údaje v žiadosti alebo v jej prílohách podľa § 91 

ods. 1 alebo podľa § 92 ods. 2, alebo v oznámení 

podľa § 93 ods. 1, ktoré majú podstatný vplyv na 

udelenie autorizácie, alebo 

e) držiteľ autorizácie nesplní povinnosť uvedenú v § 

44 ods. 8 písm. a), c), d), e) alebo f). 

(4) Ministerstvo autorizáciu na činnosť individuálneho 

plnenia povinností zruší, ak 

a) držiteľ autorizácie o to požiada, 

b) držiteľ autorizácie nezačal vykonávať autorizo-

vanú činnosť lehote do šiestich mesiacov od dátumu 

začatia vykonávania autorizovanej činnosti uvede-

ného v rozhodnutí o udelení autorizácie, 

c) držiteľ autorizácie prestal spĺňať niektorú z pod-

mienok jej udelenia a v určenej lehote nedôjde k ná-

prave, 

d) držiteľ autorizácie predložil ministerstvu neprav-

divé údaje v žiadosti alebo v jej prílohách podľa § 91 

ods. 1 alebo podľa § 92 ods. 2, alebo v oznámení 

podľa § 93 ods. 1, ktoré majú podstatný vplyv na 

udelenie autorizácie, 

e) držiteľ autorizácie nesplní povinnosť uvedenú v § 

29 ods. 1 písm. a) a c), e) alebo k), 

f) dedič nepostupuje podľa odseku 7 alebo 

g) výrobcovi vyhradeného výrobku bola opakovane 

uložená sankcia za nesplnenie povinností podľa § 27 

ods. 4 písm. e) až g) alebo podľa § 29 ods. 1 písm. 

b). 

(5) Autorizácia udelená na činnosti podľa § 89 ods. 1 za-

niká 
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értesítésben, mely alapvetően befolyásolja az autori-

záció megadását, 

e) az autorizáció tulajdonosa nem teljesíti a 29. § (1) 

bekezdés a) és c), e) vagy k) pontjában meghatáro-

zott kötelességét, 

f) az örökös nem a (7) bekezdés szerint jár el, vagy 

g) a megkülönböztetett termék gyártójára ismételten 

bírságot vetettek ki a 27. § (4) bekezdés e)-g) pontja-

inak vagy a 29. § (1) bekezdés b) pontjának megsér-

tése miatt. 

(5) Megszűnik a 89. § (1) bekezdése szerinti tevékeny-

ségre kiadott autorizáció 

a) az autorizációt birtokló természetes személy-vál-

lalkozó elhalálozásával, holttá nyilvánításával, ha 

autorizált tevékenységét nem folytatja az örökség ki-

nevezett gondnoka vagy az örökös a (6) és (7) bekez-

dés értelmében, 

b) az autorizációt birtokló jogi személy megszűnésé-

vel, 

c) a minisztérium autorizációt megszüntető határoza-

tával, 

d) az engedélyezési határidő leteltével, 

e) az autorizáció tulajdonosára bejelentett csődeljá-

rás megszüntetésével a törlesztési kalendáriumról 

szóló határozat teljesülése következtében, vagy a 

csődeljárás megszüntetésével azon okból, hogy az 

autorizáció tulajdonosának vagyona nem elegendő a 

csődbiztos költségeinek és jutalmának fedezésére, 

vagy a csődeljárás meghirdetésének elutasításával az 

autorizáció tulajdonosának vagyonhiánya miatt,  

f) az autorizációs határozat hatályba lépésének nap-

jától számított harmadik hónap végén, ha nem telje-

sülnek a 29. § (4) bekezdéséből vagy a 44. § (11) be-

kezdéséből fakadó kötelességek, 

g) egyéni kötelességteljesítési tevékenységre szóló 

autorizáció esetén a megkülönböztetett kötelességek 

teljesítéséről szóló szerződés hatályba lépésével az 

autorizációval rendelkező megkülönböztetett termék 

gyártója és az érintett gyártói felelősségi szervezet 

vagy harmadik személy között. 

(6) Ha a természetes személy-vállalkozó elhalálozása 

esetén, amennyiben autorizáció tulajdonosa volt és nem 

volt kijelölt képviselője, nem lesz hagyatéki gondnok ki-

jelölve, a minisztérium dönt a kiadott autorizációban 

szereplő feldolgozási tevékenység felfüggesztéséről 

egészen az örökösödési eljárás lezárultáig. 

(7) Ha a természetes személy-vállalkozó örököse foly-

tatni akarja a tevékenységet, melyre az autorizáció szólt, 

igazolnia kell a 90. § (1) bekezdése, (3) bekezdés b) 

pontja vagy (4) bekezdése szerinti feltételek teljesítését; 

párhuzamos köteles a minisztériumnak az örökösödési 

eljárás lezárultától számított 30 napon belül bemutatni a 

jogerős okiratot arról, hogy ő az örökös.  

 

a) smrťou fyzickej osoby – podnikateľa, ktorá je dr-

žiteľom autorizácie, alebo jej vyhlásením za mŕt-

veho, ak vo výkone autorizovanej činnosti nepokra-

čuje ustanovený správca dedičstva alebo dedič za 

podmienok podľa odsekov 6 a 7, 

b) zánikom právnickej osoby, ktorá je držiteľom au-

torizácie, 

c) rozhodnutím ministerstva o zrušení autorizácie, 

d) uplynutím času, na ktorý bola udelená, 

e) zrušením konkurzu vyhláseného na držiteľa auto-

rizácie po splnení rozvrhového uznesenia alebo zru-

šením konkurzu z dôvodu, že majetok držiteľa auto-

rizácie nepostačuje na úhradu výdavkov a odmeny 

správcu konkurznej podstaty, alebo zamietnutím ná-

vrhu na vyhlásenie konkurzu na držiteľa autorizácie 

pre nedostatok majetku, 

f) uplynutím troch mesiacov odo dňa platnosti roz-

hodnutia o udelení autorizácie bez splnenia povin-

nosti vyplývajúcej z ustanovenia § 29 ods. 4 alebo § 

44 ods. 11, 

g) v prípade autorizácie na činnosť individuálneho 

plnenia povinností nadobudnutím účinnosti zmluvy 

o plnení vyhradených povinností uzavretej medzi vý-

robcom vyhradeného výrobku, ktorému bola táto au-

torizácia udelená, a príslušnou organizáciou zodpo-

vednosti výrobcov alebo treťou osobou. 

(6) Ak v prípade smrti fyzickej osoby – podnikateľa, 

ktorá bola držiteľom autorizácie a ktorá nemala ustano-

veného zodpovedného zástupcu, nebude ustanovený 

správca dedičstva, ministerstvo rozhodne o pozastavení 

výkonu činnosti, na ktorú bola udelená autorizácia na 

spracovateľskú činnosť, až do skončenia konania o pre-

jednanie dedičstva. 

(7) Ak chce dedič fyzickej osoby - podnikateľa pokračo-

vať vo vykonávaní činnosti, na ktorú bola udelená auto-

rizácia, musí preukázať splnenie podmienok podľa § 90 

ods. 1, ods. 3 písm. b) alebo ods. 4; zároveň je povinný 

predložiť ministerstvu do 30 dní od ukončenia konania 

o dedičstve právoplatný doklad o tom, že je dedičom. 
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95. § 

Az autorizált  

feldolgozói tevékenység szakértője 

(2) A 89. § (1) bekezdés a) pontja szerinti autorizált fel-

dolgozói tevékenység szakértője felel a tevékenység 

szakszerű végzéséért, melyre az autorizáció kiadásra ke-

rült. 

(2) Az autorizált feldolgozói tevékenység szakértője te-

vékenység végzőjétől megkövetelik 

a) a feddhetetlenséget; a feddhetetlenséget három-

évente igazolni kell, 

b) a másodfokú, műszaki vagy természettudományi 

főiskolai végzettséget és legalább hároméves gya-

korlatot a veszélyes hulladékok kezelésében, vagy 

másodfokú nem műszaki vagy természettudományi 

irányzatú főiskolai végzettséget, vagy műszaki 

irányzatú, érettségivel záruló középiskolai végzettsé-

get és legalább ötéves gyakorlatot a veszélyes hulla-

dék kezelése terén, nem vagy műszaki irányzatú, 

érettségivel záruló középiskolai végzettséget és leg-

alább nyolcéves gyakorlatot a veszélyes hulladék ke-

zelése terén; a gyakorlati időbe a tanulmányi évek 

nem számíthatók be, 

c) a minisztérium által kijelölt szervezet biztosította 

szakképzés elvégzését, 

d) a (3) bekezdés szerinti vizsga sikeres letételét. 

(3) A vizsga tárgya a hulladékgazdálkodással kapcsola-

tos elméleti ismeretek és általános érvényű jogszabá-

lyok, valamint egyéb ezekhez kapcsolódó általános ér-

vényű jogszabályok és műszaki szabványok összességé-

nek ismerete. A vizsgatételi lehetőséget a minisztérium 

legalább évente egyszer biztosítja. 

(4) Az autorizált feldolgozói tevékenységre való szak-

mai alkalmasságot a minisztérium igazolja a vizsga si-

keres letételét követően az autorizált feldolgozói tevé-

kenységre való szakmai alkalmassági bizonylat kiadásá-

val (a továbbiakban csak „autorizált tevékenységi bi-

zonylat”). Az autorizált tevékenységi bizonylat legfel-

jebb tíz évre adható ki. Az autorizált tevékenységi bi-

zonylat érvényessége nem hosszabbítható meg. Az auto-

rizált tevékenységi bizonylat érvényességének lejártát 

követően a természetes személy, aki teljesíti a (2) bekez-

désben megadott feltételeket, ismételten kérheti az auto-

rizált tevékenységi bizonylat kiadását. 

(5) A minisztérium a honlapján vezeti és folyamatosan 

frissíti az autorizált feldolgozói tevékenységre alkalmas 

személyek nyilvántartását. 

(6) Az autorizált feldolgozói tevékenységre alkalmas 

személyek a minisztérium felszólítása alapján átképzé-

seken vagy új szakmai alkalmassági vizsgákon vesznek 

részt, amennyiben alapvető változások következnek be a 

hulladékgazdálkodás műszaki feltételeiben vagy a hulla-

dékgazdálkodás általános érvényű jogszabályaiban. 

 

  § 95 

Odborne spôsobilá osoba  

na autorizovanú spracovateľskú činnosť 

(1) Odborne spôsobilá osoba na autorizovanú spracova-

teľskú činnosť podľa § 89 ods. 1 písm. a) zodpovedá za 

odborné prevádzkovanie činnosti, na ktorú bola udelená 

autorizácia. 

(2) Na výkon činnosti odborne spôsobilej osoby na au-

torizovanú spracovateľskú činnosť sa vyžaduje 

a) bezúhonnosť; bezúhonnosť sa preukazuje každé 

tri roky, 

b) druhý stupeň vysokoškolského vzdelania technic-

kého alebo prírodovedného smeru a najmenej tri 

roky praxe v oblasti nakladania s nebezpečným od-

padom alebo druhý stupeň vysokoškolského vzdela-

nia iného ako technického alebo prírodovedného 

smeru, alebo stredoškolské vzdelanie technického 

smeru ukončené maturitou a najmenej päť rokov 

praxe v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom, 

alebo stredoškolské vzdelanie iného ako technického 

smeru ukončené maturitou a najmenej osem rokov 

praxe v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom; 

do praxe sa nezapočítavajú roky praxe počas štúdia, 

c) absolvovanie odbornej prípravy zabezpečovanej 

organizáciou poverenou ministerstvom, 

d) úspešne vykonaná skúška podľa odseku 3. 

(3) Predmetom skúšky je overenie súhrnu teoretických 

vedomostí a znalostí všeobecne záväzných právnych 

predpisov upravujúcich odpadové hospodárstvo a ostat-

ných súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpi-

sov a súvisiacich technických noriem. Skúšku zabezpe-

čuje ministerstvo najmenej raz za rok. 

(4) Odbornú spôsobilosť na autorizovanú spracovateľ-

skú činnosť potvrdí ministerstvo, po úspešnom vykonaní 

skúšky, vydaním osvedčenia o odbornej spôsobilosti na 

autorizovanú spracovateľskú činnosť (ďalej len „osved-

čenie na autorizovanú činnosť“). Osvedčenie na autori-

zovanú činnosť možno vydať najviac na desať rokov. 

Doba platnosti osvedčenia na autorizovanú činnosť sa 

nepredlžuje. Po uplynutí platnosti osvedčenia na autori-

zovanú činnosť môže fyzická osoba, ktorá spĺňa pod-

mienky podľa odseku 2, opätovne požiadať o vydanie 

osvedčenia na autorizovanú činnosť. 

(5) Ministerstvo vedie a priebežne aktualizuje register 

odborne spôsobilých osôb na autorizovanú spracovateľ-

skú činnosť na webovom sídle ministerstva. 

(6) Odborne spôsobilé osoby na autorizovanú spracova-

teľskú činnosť sa zúčastňujú na základe výzvy minister-

stva preškolenia alebo nového overenia odbornej spôso-

bilosti, ak dôjde k zásadným zmenám stavu techniky od-

padového hospodárstva alebo všeobecne záväzných 

právnych predpisov v oblasti odpadového hospodárstva. 
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96. § 

Az autorizált tevékenységi bizonylat  

változása, megszüntetése és megszűnése 

(1) A minisztérium megváltoztatja az autorizált tevé-

kenységre kiadott jogosítványt, ha az autorizált feldol-

gozói tevékenységre alkalmas személy írásban kéri az 

autorizált tevékenységi bizonylatban szereplő személyes 

adatok módosítását és ha ezek az adatok nem állnak 

összhangban a valós helyzettel, vagy ha a kiadott autori-

zált tevékenységi bizonylatban szereplő tevékenységi 

körök szűkítését kérik. 

(2) A minisztérium az autorizált tevékenységi bizonyla-

tot megszünteti, ha az autorizált feldolgozói tevékeny-

ségre alkalmas személy 

a) meg lett fosztva jogi cselekvőképességétől vagy 

jogi cselekvőképességét korlátozták, 

b) feddhetetlensége megszűnt, 

c) az autorizált tevékenységi bizonylatot a kérvényé-

ben vagy annak mellékleteiben feltüntetett hamis 

adatok megadásával szerezte meg, 

d) írásban kéri a megszüntetést, 

e) a minisztérium felszólítására nem vesz részt az át-

képzésen vagy a szakmai alkalmassági vizsgán a 95. 

§ (6) bekezdése értelmében, vagy 

f) nem tudja az érintett tevékenységet rendesen elvé-

gezni. 

(3) Az autorizált tevékenységi bizonylat változásainak 

vagy megszűnésének következményei az autorizált fel-

dolgozói tevékenységre szakmailag alkalmas személyek 

nyilvántartásába való bejegyzésének napján állnak be. 

(4) Az autorizált feldolgozói tevékenységre való szak-

mai alkalmasság megszűnik az autorizált tevékenységre 

szakmailag alkalmas személy halálával vagy az autori-

zált tevékenységi bizonylat érvényességi idejének lejár-

tával. Az autorizált feldolgozói tevékenységre szakmai-

lag alkalmas személyt, akinek szakmai alkalmassága 

megszűnt, törlik az autorizált feldolgozói tevékenységre 

szakmailag alkalmas személyek nyilvántartásából. 

 

  § 96 

Zmena, zrušenie  

a zánik osvedčenia na autorizovanú činnosť 

(1) Ministerstvo osvedčenie na autorizovanú činnosť 

zmení, ak odborne spôsobilá osoba na autorizovanú 

spracovateľskú činnosť písomne požiada o zmenu osob-

ných údajov uvedených v osvedčení na autorizovanú 

činnosť a ak tieto údaje nie sú v súlade so skutočným 

stavom alebo ak požiada o zúženie rozsahu udeleného 

osvedčenia na autorizovanú činnosť. 

(2) Ministerstvo osvedčenie na autorizovanú činnosť 

zruší, ak odborne spôsobilá osoba na autorizovanú spra-

covateľskú činnosť 

a) bola pozbavená spôsobilosti na právne úkony 

alebo ak jej spôsobilosť na právne úkony bola obme-

dzená, 

b) prestala byť bezúhonnou, 

c) získala osvedčenie na autorizovanú činnosť na zá-

klade uvedenia nepravdivých údajov v žiadosti alebo 

jej prílohách, 

d) písomne požiada o jeho zrušenie, 

e) sa na základe výzvy ministerstva nezúčastní pre-

školenia alebo nového overenia odbornej spôsobi-

losti podľa § 95 ods. 6 alebo 

f) nemôže predmetnú činnosť riadne vykonávať. 

(3) Účinky zmeny alebo zrušenia osvedčenia na autori-

zovanú činnosť nastávajú dňom ich zápisu do registra 

odborne spôsobilých osôb na autorizovanú spracovateľ-

skú činnosť. 

(4) Odborná spôsobilosť na autorizovanú spracovateľ-

skú činnosť zaniká smrťou odborne spôsobilej osoby na 

autorizovanú spracovateľskú činnosť alebo uplynutím 

doby platnosti osvedčenia na autorizovanú činnosť. Od-

borne spôsobilá osoba na autorizovanú spracovateľskú 

činnosť, ktorej odborná spôsobilosť zanikla, sa z registra 

odborne spôsobilých osôb na autorizovanú spracovateľ-

skú činnosť vyčiarkne. 

 

Második szakasz 

Hozzájárulások 

 

97. § 

Hozzájárulás megadása 

(1) Az állami hulladékgazdálkodási hatóságok megadják 

a hozzájárulást (engedélyt) 

a) hulladékártalmatlanító létesítmények üzemelteté-

sére, kivéve a hulladékégetőket és az együttégető lé-

tesítményeket, valamint a vízi építményeket, me-

lyekben különleges cseppfolyós hulladékfajtákat ár-

talmatlanítanak,125) 

b) a hulladék ártalmatlanítására, melyre nem került 

kiadásra engedély az a) pont szerint, és a hulladék 

hasznosítására, melyre nem került kiadásra engedély 

  Druhý oddiel 

Súhlasy 

 

§ 97 

Udeľovanie súhlasu 

(1) Orgány štátnej správy odpadového hospodárstva 

udeľujú súhlas na 

a) prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie od-

padov okrem spaľovní odpadov a zariadení na spo-

luspaľovanie odpadov a vodných stavieb, v ktorých 

sa zneškodňujú osobitné druhy kvapalných odpa-

dov,125) 

b) zneškodňovanie odpadov, na ktoré nebol vydaný 

súhlas podľa písmena a), a zhodnocovanie odpadov, 

na ktoré nebol vydaný súhlas podľa písmena c) 
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a c) pont szerint, kivéve a hulladék ártalmatlanítását 

vagy hasznosítását hulladékégetőben és együttége-

tőkben, valamint a hulladék ártalmatlanítását vagy 

hasznosítását vízi építményekben, melyekben külön-

leges cseppfolyós hulladékfajtákat ártalmatlaníta-

nak,125) 

c) hulladékhasznosító létesítmény üzemeltetésére, 

kivéve 

1. a hulladékégetőket, a hulladék-együttégető lé-

tesítményeket, 

2. a vízi építményeket, melyekben különleges 

cseppfolyós hulladékfajtákat ártalmatlaníta-

nak,125) 

3. a biológiailag lebomló zöld háztartási hulladé-

kot hasznosító létesítmény üzemeltetésére, ha an-

nak éves kapacitása nem haladja meg a 100 ton-

nát, és 

4. a háztartási hulladék térfogatát zömítő létesít-

mény üzemeltetésére, ha annak éves kapacitása 

nem haladja meg az 50 tonnát, 

d) hulladékgyűjtő létesítmények üzemeltetésére, 

ha olyan létesítményről van szó, amely nem kapta 

meg az engedélyt az a) és c) pont szerint, bele-

értve a gyűjtőudvart is, 

e) az üzemelési rend kiadására 

1. hulladékártalmatlanító létesítményre, 

2. hulladékhasznosító létesítményre és 

3. mozgó hulladékártalmatlanító vagy hulladék-

hasznosító létesítményre, 

f) veszélyes hulladék kezelésére, beleértve annak 

szállítását, ha az nem része a jelen szakasz más 

pontja szerint kiadott engedélynek, mégpedig abban 

az esetben, ha a hulladék előállítója vagy a hulladék 

tulajdonosa évente összesen több mint 1 tonna meny-

nyiséget kezel vagy a szállító évente több mint 1 

tonna veszélyes hulladékot fuvaroz, 

g) veszélyes hulladék gyűjtésére a hulladék előállító-

jánál, ha 1 tonna veszélyes hulladéknál nagyobb 

mennyiséget gyűjt össze, 

h) hulladékhasznosításra vagy hulladékártalmatlaní-

tásra mozgó (mobil) létesítményben; ez esetben az a) 

és c) pontok rendelkezéseit nem alkalmazzák, 

i) hulladékgyűjtésre hulladéktulajdonosnak előzetes 

hulladékosztályozás nélkül, ha ezt követően a hasz-

nosítás vagy ártalmatlanítás módja miatt az osztályo-

zás vagy szétválogatott gyűjtés nem lehetséges vagy 

nem célszerű, 

j) hulladéklerakó vagy egy részének bezárására, a re-

kultiválás elvégzésére és az azt követő megfigye-

lésre, 

k) dekontaminálásra, 

l) használt poliklórozott bifenilek vagy poliklórozott 

bifenilt tartalmazó berendezések ártalmatlanítására, 

okrem zneškodňovania alebo zhodnocovania odpa-

dov v spaľovniach odpadov a zariadeniach na spolu-

spaľovanie odpadov a zhodnocovania odpadov vo 

vodných stavbách, v ktorých sa zhodnocujú osobitné 

druhy kvapalných odpadov,125) 

c) prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie od-

padov okrem 

1. spaľovní odpadov, zariadení na spoluspaľova-

nie odpadov, 

2. vodných stavieb, v ktorých sa zhodnocujú oso-

bitné druhy kvapalných odpadov,125) 

3. zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozlo-

žiteľného komunálneho odpadu zo zelene, ak 

jeho ročná kapacita neprevyšuje 100 ton, a 

4. zariadenia na zmenšovanie objemu komunál-

nych odpadov, ak jeho ročná kapacita neprevy-

šuje 50 ton, 

d) prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov, ak 

ide o zariadenia, na ktorých prevádzku nebol daný 

súhlas podľa písmen a) a c) vrátane zberného dvora, 

e) vydanie prevádzkového poriadku 

1. zariadenia na zneškodňovanie odpadov, 

2. zariadenia na zhodnocovanie odpadov a 

3. mobilného zariadenia na zhodnocovanie alebo 

zneškodňovanie odpadov, 

f) nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich 

prepravy, ak nie je súčasťou súhlasu podľa iných 

ustanovení tohto odseku, a to v prípade, ak pôvodca 

odpadu alebo držiteľ odpadu ročne nakladá v súhrne 

s väčším množstvom ako 1 tona alebo ak prepravca 

prepravuje ročne väčšie množstvo ako 1 tona nebez-

pečných odpadov, 

g) zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pô-

vodcu odpadu, ak zhromažďuje väčšie množstvo ako 

1 tona nebezpečných odpadov, 

h) zhodnocovanie odpadov alebo zneškodňovanie 

odpadov mobilným zariadením; v tom prípade sa 

ustanovenia písmen a) až c) nepoužijú, 

i) zhromažďovanie odpadov držiteľom odpadu bez 

predchádzajúceho triedenia, ak vzhľadom na ná-

sledný spôsob ich zhodnocovania alebo zneškodňo-

vania nie je triedenie a oddelené zhromažďovanie 

možné alebo účelné, 

j) uzavretie skládky odpadov alebo jej časti, vykona-

nie jej rekultivácie a jej následné monitorovanie, 

k) dekontamináciu, 

l) zneškodňovanie použitých polychlórovaných bife-

nylov alebo zariadení obsahujúcich polychlórované 

bifenyly, ak nie je súčasťou súhlasu podľa písmen a), 

b) alebo f), 

m) zneškodňovanie odpadov z výroby oxidu titaniči-

tého, 

n) odovzdávanie odpadov vhodných na využitie v 

domácnosti, 
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ha ez nem képezi az a), b) vagy f) pont szerinti enge-

dély részét, 

m) titán-dioxid gyártási hulladékainak ártalmatlaní-

tására, 

n) háztartási felhasználásra alkalmas hulladék leadá-

sára, 

o) ahhoz, hogy az érintett anyag vagy dolog mellék-

terméknek minősül, nem hulladéknak, 

p) újbóli használatra való előkészítés végzéséhez; 

ilyen esetben a b) és c) pont rendelkezéseit nem al-

kalmazzák, 

q) higany átmeneti lerakójának üzemeltetéséhez; 

ilyen esetben az a) pont rendelkezéseit nem alkal-

mazzák, 

r) higany átmeneti lerakójának vagy egy részének be-

zárásához és ezt követő megfigyeléséhez, 

s) hulladék felhasználására tereprendezéshez, 

t) hulladék egy évnél hosszabb ideig tartó gyűjtésé-

hez ártalmatlanítás előtt, vagy három évnél hosszabb 

ideig tartó gyűjtéséhez hasznosítás előtt. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti egyetértő nyilatkozat (enge-

dély) az (1) bekezdés k), o) és p) pontja szerinti egyetér-

tésen kívül tartalmazza 

a) a hulladék fajtáját és kategóriáját, amennyiben az 

(1) bekezdés a)-c), f), g), l), m) n), s) és t) pontja sze-

rinti engedélyről van szó, a hulladék mennyiségét is, 

b) a hulladék kezelésének helyszínét; ez nem érvé-

nyes, ha az (1) bekezdés h), n) és o) pontja szerinti 

engedélyről van szó, 

c) a hulladék kezelésének módját, vagy ha az (1) be-

kezdés n) pontja szerinti engedélyről van szó, a célt, 

amelyre a hulladék átadásra kerül, 

d) az időszakot, melyre az engedély szól, 

e) létesítmények esetében a létesítmény tevékeny-

sége befejezésének módját is, valamint a tevékeny-

ség helyszínéről való ezt követő gondoskodást, 

f) szükség szerint a tevékenység helyszíne ellenőrzé-

sének és a tevékenység végzésének feltételeit, 

g) az engedélyezett tevékenység végzésének fel-

tételeit. 

(3) Az (1) bek. a)–d), f), h), i), q) és s) pontjai szerint 

kiadott engedély a (2) bekezdés szerinti kellékeken kívül 

tartalmazza még 

a) a létesítmény üzemeltetésének vagy a tevékenység 

elvégzése helyszínének műszaki feltételeit,  

b) a létesítmény üzemeltetésének vagy a tevékenység 

elvégzésének biztonsági feltételeit. 

(4) Az (1) bekezdés h) pontja szerint kiadott engedély a 

(2) és (3) bekezdés szerinti kellékeken kívül tartalmazza 

még a mozgó létesítmények elhelyezéséről szóló köve-

telményeket is, ha a hasznosítás vagy ártalmatlanítás tár-

gya veszélyes hulladék. 

o) to, že látka alebo vec sa považuje za vedľajší pro-

dukt, a nie za odpad, 

p) vykonávanie prípravy na opätovné použitie; v 

tomto prípade sa ustanovenia písmen b) a c) nepou-

žijú, 

q) prevádzkovanie úložiska dočasného uskladnenia 

ortuti; v tomto prípade sa ustanovenie písmena a) ne-

použije, 

r) uzavretie úložiska dočasného uskladnenia ortuti 

alebo jeho časti a jeho následné monitorovanie, 

s) využívanie odpadov na povrchovú úpravu terénu, 

t) zhromažďovanie odpadu dlhšie ako jeden rok pred 

jeho zneškodnením alebo dlhšie ako tri roky pred 

jeho zhodnotením. 

(2) Súhlas podľa odseku 1 okrem súhlasu podľa odseku 

1 písm. k), o) a p) obsahuje 

a) druh a kategóriu odpadov, a ak ide o súhlas podľa 

odseku 1 písm. a) až c), f), g), l), m), n), s) a t) aj 

množstvo odpadov, 

b) určenie miesta nakladania s odpadmi; to neplatí, 

ak ide o súhlas podľa odseku 1 písm. h), n) a o), 

c) spôsob nakladania s odpadmi, alebo ak ide o súh-

las podľa odseku 1 písm. n), účel, na ktorý sa odpady 

odovzdávajú, 

d) dobu, na ktorú sa súhlas udeľuje, 

e) pri zariadeniach aj spôsob ukončenia činnosti za-

riadenia a následná starostlivosť o miesto výkonu, 

f) podľa potreby podmienky kontroly a monitorova-

nia výkonu činnosti, 

g) ďalšie podmienky výkonu činnosti, na ktorú sa 

súhlas udeľuje. 

(3) Súhlas podľa odseku 1 písm. a) až d), f), h), i), q) a 

s) obsahuje okrem náležitostí podľa odseku 2 aj 

a) technické požiadavky prevádzky zariadenia alebo 

miesta výkonu činnosti, 

b) bezpečnostné opatrenia pri prevádzke zariadenia 

alebo pri výkone činnosti. 

(4) Súhlas podľa odseku 1 písm. h) okrem náležitostí 

podľa odsekov 2 a 3 obsahuje aj požiadavky na umies-

tnenie mobilného zariadenia, ak predmetom zhodnoco-

vania alebo zneškodňovania bude nebezpečný odpad. 

(5) Súhlas na prevádzkovanie skládky odpadov okrem 

náležitostí podľa odsekov 2 a 3 ďalej obsahuje 

a) triedu skládky odpadov, 

b) podmienky prevádzkovania skládky odpadov, 

monitorovania skládky odpadov, postupov kontroly 

prevádzky skládky odpadov vrátane havarijného 

plánu, 

c) parametre, ktoré sa majú merať, a látky, ktoré sa 

majú analyzovať v priesakových vodách a vo vzor-

kách z pozorovacích objektov, 

d) technické požiadavky miesta výkonu prípravy na 

opätovné použitie, 
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(5) A hulladéklerakó üzemeltetésére kiadott engedély a 

(2) és (3) bekezdés szerinti kellékeken kívül tartalmazza 

még 

a) a hulladéklerakó osztályát, 

b) a hulladéklerakó üzemeltetésének feltételeit, a 

hulladéklerakó üzemeltetésének feltételeit, a hulla-

déklerakó üzemeltetési eljárásainak ellenőrzését, be-

leértve a vészhelyzet elhárítási tervet, 

c) a paramétereket, melyeket mérni kell, valamint az 

anyagokat, melyeket elemezni kell a szivárgó vizek-

ben és a megfigyelt létesítményekből vett mintákban, 

d) az újbóli használatra történő előkészítés helyszín-

ének műszaki követelményeit, 

e) az újbóli használatra történő előkészítéssel kap-

csolatos tevékenységek végzésének biztonsági fel-

tételeit, 

f) a hulladéklerakó bezárási tervdokumentációjának, 

rekultiválási és bezárás utáni megfigyelési tervének 

jóváhagyását, 

g) a kötelességet az illetékes járási hivatalnak évente, 

mindig a következő naptári év január 31-éig benyúj-

tandó jelentésről, mely a tárolt hulladék fajtáit és 

mennyiségét, valamint a hulladéklerakó megfigyelé-

sének eredményeit tartalmazza, 

h) a célirányos pénzügyi tartalék valós nagyságát.  

(6) Az (1) bekezdés j) pontja szerint kiadott engedély 

tartalmazza a határidőit is, ameddig legkésőbb a hulla-

déklerakó üzemeltetője köteles megkezdeni a hulladék-

lerakó bezárását és rekultiválását; ez a határidő nem le-

het hosszabb hat hónapnál az engedély jogerőre lépésé-

nek napjától számítva. 

(7) Az (1) bekezdés k) pontja szerint kiadott engedély 

tartalmazza 

a) a poliklórozott bifenilt tartalmazó berendezések tí-

pusát és számát vagy a használt és dekontaminálásra 

kerülő poliklórozott bifenilek fajtáját, kategóriáját és 

mennyiségét, 

b) a dekontamináció helyének és módjának megha-

tározását, 

c) az időszakot, melyre az engedélyt kibocsátják és a 

dekontaminációt elvégző berendezés tevékenysége 

befejezésének módját, 

d) az engedélyezett tevékenység végzésének egyéb 

feltételeit. 

(8) Az engedélyt a titán-dioxid gyártási hulladékának ár-

talmatlanításéra D15-ös tevékenységgel, hulladéklera-

kón való elhelyezésére D1-es vagy D3-as tevékenység-

gel a 2. sz. melléklet értelmében csak akkor lehet meg-

adni, ha 

a) a hulladék jobb módszerrel nem ártalmatlanítható, 

b) a környezetvédelmi hatástanulmány19) értékelése 

bizonyítottam hogy az ártalmatlanításnak nem lesz 

azonnali vagy később megmutatkozó káros hatása a 

talajvizekre, talajra és légkörre, 

e) bezpečnostné opatrenia pri výkone činností súvi-

siacich s prípravou na opätovné použitie, 

f) schválenie projektovej dokumentácie na uzavretie 

skládky odpadov, jej rekultiváciu a monitorovanie 

skládky odpadov po jej uzavretí, 

g) povinnosť podávať príslušnému okresnému úradu 

správu o druhoch a množstvách ukladaného odpadu 

a o výsledkoch monitorovania skládky odpadov kaž-

doročne do 31. januára nasledujúceho kalendárneho 

roka, 

h) skutočnú výšku účelovej finančnej rezervy. 

(6) Súhlas podľa odseku 1 písm. j) obsahuje aj lehotu, 

dokedy je prevádzkovateľ skládky odpadov povinný naj-

neskôr začať s uzatváraním a rekultiváciou skládky od-

padov; táto lehota nesmie byť dlhšia ako šesť mesiacov 

odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto súhlasu. 

(7) Súhlas podľa odseku 1 písm. k) obsahuje 

a) typ a počet zariadení obsahujúcich polychlórované 

bifenyly alebo druh, kategóriu a množstvo použitých 

polychlórovaných bifenylov, ktoré sa budú dekonta-

minovať, 

b) určenie miesta a spôsobu dekontaminácie, 

c) dobu, na ktorú sa súhlas udeľuje a spôsob ukonče-

nia činnosti zariadenia, ktorým sa dekontaminácia 

vykonáva, 

d) ďalšie podmienky výkonu činnosti, na ktorú sa 

súhlas udeľuje. 

(8) Súhlas na zneškodňovanie odpadu z výroby oxidu ti-

taničitého činnosťou D15, ukladaním na skládku odpa-

dov činnosťou D1 alebo činnosťou D3 uvedenými v prí-

lohe č. 2 možno vydať, len ak 

a) odpad nemôže byť zneškodnený vhodnejším spô-

sobom, 

b) hodnotenie vplyvu na životné prostredie19) preu-

kázalo, že zneškodňovanie nebude mať žiaden oka-

mžitý ani neskorší škodlivý vplyv na podzemné 

vody, pôdu a ovzdušie, 

c) zneškodňovanie nebude mať škodlivý vplyv na 

rekreačné aktivity, ťažbu surovín, rastliny a živo-

číchy, lokality, miesta alebo územia osobitného ve-

deckého významu22) alebo iné oprávnené využívanie 

dotknutého územia. 

(9) Súhlas podľa odseku 1 písm. o) obsahuje 

a) opis vedľajšieho produktu a popis činnosti, pri kto-

rej vzniká, 

b) dobu, na ktorú sa súhlas udeľuje, 

c) požiadavku na informovanie ohľadne akejkoľvek 

zmeny týkajúcej sa plnenia podmienky podľa § 2 

ods. 4 písm. d), ktorá vedie k zníženiu zabezpečenia 

použitia vedľajšieho produktu, 

d) spôsob nakladania s vedľajším produktom alebo 

účel, na ktorý sa vedľajší produkt odovzdáva, 

e) ďalšie podmienky, ktoré je potrebné dodržiavať 

pri výkone činnosti, na ktorú sa súhlas udeľuje. 



146 
 

 
www.torvenytar.sk Pro Civis PT 

c) az ártalmatlanításnak nem lesznek káros hatásai a 

rekreációs tevékenységekre, a nyersanyagbányá-

szatra, a növényzetre és az állatvilágra, a különleges 

tudományos jelentőségű22) lokalitásokra, helyekre 

vagy területekre, vagy az érintett terület más jellegű 

jogos használatára. 

(9) Az (1) bekezdés o) pontja szerinti engedély tartal-

mazza 

a) a melléktermék leírását és a tevékenység leírását, 

mely során keletkezik, 

b) az időtartamot, melyre az engedélyt kiadták, 

c) a tájékoztatási kötelességet, ha bármilyen változás 

következik be a 2. § (4) bekezdés a) pontja szerinti 

feltétel teljesítésében, mely a melléktermék biztonsá-

gos használatának csökkenéséhez vezet, 

d) a melléktermék kezelési módját vagy a célt, 

amelyre a melléktermék átadásra kerül, 

e) a további feltételeket, amelyeket be kell tartani a 

tevékenység során, melyre az engedély kiadásra ke-

rül. 

(10) Az (1) bekezdés p) pontja szerinti engedély tartal-

mazza 

a) a hulladék fajtáját, kategóriáját és mennyiségét, 

b) az újbóli használatra történő előkészítés helyének 

meghatározását, 

c) az újbóli használatra történő előkészítési tevé-

kenységek leírását, 

d) az időtartamot, melyre az engedélyt kiadták, 

e) az újbóli használatra történő előkészítésen átment 

termékek vagy termékösszetevők felhasználásának 

módját, 

f) a további feltételeket, amelyeket be kell tartani a 

tevékenység során, melyre az engedély kiadásra ke-

rül. 

(11) Az engedélyezés, hogy az anyag vagy dolog mel-

lékterméknek minősül, nem pedig hulladéknak az (1) be-

kezdés o) pontja szerint, amennyiben külön jogszabály 

szerint126) engedélyezett berendezés üzemeltetéséről van 

szó, nem szükséges. 

(12) Hulladéklerakó üzemeltetésének engedélyét és hi-

gany átmeneti lerakója üzemeltetési engedélyét az illet-

ékes állami hulladékgazdálkodási hatóság adja ki a hely-

színi szemlét követően, mely során megbizonyosodik az 

engedélyezési kérelem tárgyát képező dolog valós álla-

potáról. 

(13) A hulladéklerakó (1) bekezdés j) pontjával össz-

hangban történt bezárását az illetékes állami hulladék-

gazdálkodási hatóság ellenőrzi, beleértve a helyszíni 

szemle elvégzését és az igazolás kiadását a hulladékle-

rakó bezárásáról. 

(14) A higany átmeneti lerakójának az (1) bekezdés r) 

pontjával összhangban történt bezárását az illetékes ál-

lami hulladékgazdálkodási hatóság ellenőrzi, beleértve a 

(10) Súhlas podľa odseku 1 písm. p) obsahuje 

a) druh, kategóriu odpadov a množstvo odpadov, 

b) určenie miesta výkonu prípravy na opätovné pou-

žitie, 

c) opis činností súvisiacich s prípravou na opätovné 

použitie, 

d) dobu, na ktorú sa súhlas udeľuje, 

e) spôsob použitia výrobkov alebo zložiek výrobkov, 

ktoré prešli prípravou na opätovné použitie, 

f) ďalšie podmienky, ktoré je potrebné dodržiavať pri 

výkone činnosti, na ktorú sa súhlas udeľuje. 

(11) Súhlas na to, že látka alebo vec sa považuje za ved-

ľajší produkt, a nie za odpad podľa odseku 1 písm. o), sa 

nevyžaduje, ak ide o zariadenie povolené a prevádzko-

vané podľa osobitného predpisu.126) 

(12) Súhlas na prevádzkovanie skládky odpadov a súh-

las na prevádzkovanie úložiska dočasného uskladnenia 

ortuti vydá príslušný orgán štátnej správy odpadového 

hospodárstva až po vykonaní miestnej obhliadky na pre-

verenie skutočného stavu veci v rozsahu podanej žia-

dosti o tento súhlas. 

(13) Uzavretie skládky odpadov v súlade s odsekom 1 

písm. j) overí príslušný orgán štátnej správy odpadového 

hospodárstva vrátane vykonania miestnej obhliadky a o 

uzavretí skládky odpadov vydá potvrdenie. 

(14) Uzavretie úložiska dočasného uskladnenia ortuti v 

súlade s odsekom 1 písm. r) overí príslušný orgán štátnej 

správy odpadového hospodárstva vrátane vykonania 

miestnej obhliadky a o uzavretí úložiska dočasného 

uskladnenia ortuti vydá potvrdenie. 

(15) Súhlas na zhromažďovanie odpadu dlhšie ako jeden 

rok pred jeho zneškodnením alebo dlhšie ako tri roky 

pred jeho zhodnotením vydá príslušný orgán štátnej 

správy odpadového hospodárstva pôvodcovi odpadu až 

po preukázaní, že sa na území Slovenskej republiky ne-

nachádza vhodné zariadenie na zhodnotenie alebo zneš-

kodnenie tohto odpadu alebo je to pre pôvodcu z kapa-

citných dôvodov hospodárne. 

(16) Súhlas podľa odseku 1 možno udeliť len na určitý 

čas, najviac na päť rokov. 

(17) Platnosť súhlasu podľa odseku 16 sa predĺži, a to aj 

opakovane, ak nedošlo k zmene skutočností, ktoré sú 

rozhodujúce na vydanie súhlasu, a ak sa žiadosť o predĺ-

ženie súhlasu doručí príslušnému orgánu štátnej správy 

odpadového hospodárstva najneskôr tri mesiace pred 

skončením platnosti súhlasu. 

(18) Ak navrhovaný spôsob nakladania s odpadmi nie je 

v súlade s týmto zákonom a so všeobecne záväznými 

právnymi predpismi vydanými na jeho vykonanie alebo 

so záväznou časťou programu kraja, súhlas podľa od-

seku 1 sa neudelí alebo sa platnosť súhlasu podľa odseku 

17 nepredĺži. 
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helyszíni szemle elvégzését és az igazolás kiadását a hi-

gany átmeneti lerakójának bezárásáról. 

(15) Hulladék egy évnél hosszabb ideig tartó gyűjtésére 

az ártalmatlanítást megelőzően, vagy három évnél hosz-

szabb ideig tartó gyűjtésére a hasznosítást megelőzően 

az illetékes állami hulladékgazdálkodási hatóság adja ki 

a hulladék kitermelőjének azt követően, hogy bizonyí-

totta, a Szlovák Köztársaság területén nem található al-

kalmas létesítmény ezen hulladék hasznosítására vagy 

ártalmatlanítására, vagy az a hulladékbirtokos számára 

kapacitási okokból gazdaságos.  

(16) Az (1) bekezdés szerinti engedély csak meghatáro-

zott időre adható ki, legfeljebb öt évre. 

(17) A (16) bekezdés szerinti engedély érvényessége 

meghosszabbítható, mégpedig ismétlődően is, ha nem 

változnak azok a tények, amelyek az engedély szem-

pontjából meghatározó jelentőségűek, és amennyiben az 

engedély meghosszabbításának kérvényét legkésőbb a 

lejárta előtti harmadik hónapban kézbesítik illetékes ál-

lami hulladékgazdálkodási hatóságnak. 

(18) Ha a hulladékkezelés javasolt módja nincs össz-

hangban a jelen törvény és az általános érvényű jogsza-

bályok rá vonatkozó végrehajtási rendelkezéseivel vagy 

a kerület programjának kötelező érvényű részével, az (1) 

bekezdés szerinti engedély kiadását megtagadják, vagy 

az engedély érvényességét a (17) bekezdés értelmében 

nem hosszabbítják meg. 

 

Harmadik szakasz 

 

98. § 

Nyilvántartásba vétel 

(1) Az, aki hulladékgyűjtést végez hulladékgyűjtő léte-

sítmény vagy hulladékszállítói vállalkozás fenntartása 

nélkül, köteles e tevékenység megkezdésétől számított 

14 napon belül nyilvántartásba vetetni magát az illetékes 

állami hulladékgazdálkodási hatóságnál a székhelyén 

vagy a vállalkozása helyszínén; ez nem érvényes, ha a 

hulladékgyűjtéshez vagy -szállításhoz szükséges a 97. § 

(1) bekezdése szerinti engedélyezés vagy a 89. § (1) be-

kezdése szerinti autorizáció.  

(2) Az (1) bekezdés szerinti kötelezettség ugyanúgy vo-

natkozik a kereskedőre vagy közvetítőre, ha tevékenysé-

gét nem olyan tevékenységi kör részeként végzi, 

amelyre engedélyt kapott a 97. § (1) bekezdése vagy au-

torizációt szerzett a 89. § (1) bekezdése szerint. 

(3) Az (1) bekezdés szerinti kötelezettség vonatkozik a 

biológiailag lebomló háztartási zöldhulladékot haszno-

sító olyan létesítményt üzemeltető személyre is, mely-

nek az éves teljesítménye nem haladja meg a 100 tonnát. 

(4) Az állami hulladékgazdálkodási hatóság az (1)-(3) 

bekezdések szerinti nyilvántartásba vételt azt követően 

végzi el, hogy a vállalkozó írásban értesíti azon tevé-

kenység megkezdéséről, amely alapján a nyilvántartásba 

  Tretí oddiel 

 

§ 98 

Registrácia 

(1) Ten, kto vykonáva zber odpadov bez prevádzkovania 

zariadenia na zber odpadov alebo prepravu odpadov ako 

svoj predmet podnikania, je povinný v lehote do 14 dní 

od začatia výkonu tejto činnosti sa zaregistrovať na prí-

slušnom orgáne štátnej správy odpadového hospodár-

stva v mieste svojho sídla alebo miesta podnikania; to 

neplatí, ak je na vykonávanie zberu odpadov alebo pre-

pravy odpadov potrebný súhlas podľa § 97 ods. 1 alebo 

autorizácia podľa § 89 ods. 1. 

(2) Povinnosť podľa odseku 1 sa vzťahuje rovnako aj na 

obchodníka a sprostredkovateľa, ak svoju činnosť nevy-

konáva ako súčasť činnosti, na ktorú mu bol udelený 

súhlas podľa § 97 ods. 1 alebo autorizácia podľa § 89 

ods. 1. 

(3) Povinnosť podľa odseku 1 sa vzťahuje aj na prevádz-

kovateľa zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozlo-

žiteľného komunálneho odpadu zo zelene, ktorého ročná 

kapacita neprevyšuje 100 ton. 

(4) Orgán štátnej správy odpadového hospodárstva vy-

koná registráciu podľa odsekov 1 až 3 na základe písom-
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vételi kötelezettsége létrejött; a vállalkozó igazolást kap 

a nyilvántartásba vételről. 

(5) Az állami hulladékgazdálkodási hatóság az (1)-(3) 

bekezdések szerint nyilvántartásba vett személyekről 

nyilvántartási jegyzéket vezet. 

 

ného oznámenia podnikateľa o začatí vykonávania čin-

nosti, na základe ktorej mu vzniká povinnosť registrácie; 

podnikateľovi vydá o tom potvrdenie. 

(5) Orgán štátnej správy odpadového hospodárstva vedie 

zoznam registrovaných osôb podľa odsekov 1 až 3. 

 

Negyedik szakasz 

 

99. § 

Véleményezési jog 

(1) Az állami hulladékgazdálkodási hatóság vélemé-

nyezi 

a) a hulladékégető és hulladék-együttégető létesítmé-

nyeket, vagy ezek változásait a külön jogszabály127) 

engedély megadásának részeként, 

b) a hulladékgazdálkodási létesítmények megépíté-

sét, mégpedig 

1. az elvi építési engedélyben szereplő dokumen-

tációt,128) 

2. az építésügyi eljárásban szereplő tervdoku-

mentációt,129) amennyiben elvi építési engedélye-

zés nem történt, 

3. az építmény eltávolításáról szóló eljárásban a 

javasolt hulladékkezelési módot,130) 

4. a tereprendezési munkák131) engedélyezési el-

járásának dokumentációját, ha a megvalósulás 

során feltételezhető építkezési és bontási törme-

lék felhasználása a 77. § (1) bekezdése értelmé-

ben, 

5. a használatbavételi eljárás132) dokumentációját,  

c) a gyártásban tervezett, a hulladékkezeléssel össze-

függő változásokat, 

d) annak a hulladéknak átvételét a Szlovák Köztársa-

ság vámszabad forgalmába, mely az aktív vámrend-

szerben behozott anyag finomító feldolgozása során 

keletkezett,133) 

e) bányák és felszíni bányák dokumentációját és fel-

számolási tervét, valamint régi bányák felszámolási 

terveit, melyeket bányászati tevékenység engedélye-

zésével kapcsolatosan nyújtottak be,134) amennyiben 

a bányabezárással vagy régi bányákkal kapcsolato-

san hulladék-felhasználást terveznek, 

f) az elvi építési engedély (területfejlesztés) doku-

mentációját a megtárgyaláskor.135) 

(2) Az állami hulladékgazdálkodási hatóság az (1) be-

kezdés b) pontjában feltüntetett eljárásokban érintett ha-

tóságként vesz részt; véleménye, mely a feltüntetett eljá-

rások eredménye, a külön jogszabály125) szerinti eljárá-

sok esetében kötelező érvényű véleményt jelent.136) 

 

  Štvrtý oddiel 

 

§ 99 

Vyjadrenia 

(1) Orgány štátnej správy odpadového hospodárstva sa 

vyjadrujú k 

a) zriadeniu spaľovne odpadov alebo zariadenia na 

spoluspaľovanie odpadov, alebo k ich zmenám ako 

podklad na udelenie súhlasu podľa osobitného pred-

pisu,127) 

b) výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva, a 

to 

1. k dokumentácii v územnom konaní,128) 

2. k projektovej dokumentácii v stavebnom ko-

naní,129) ak sa neuskutočnilo územné konanie, 

3. k navrhovanému spôsobu nakladania s odpa-

dom v konaní o odstránení stavby,130) 

4. k dokumentácii v konaní o povolení terénnych 

úprav,131) ak sa pri ich uskutočňovaní predpo-

kladá použitie stavebného odpadu a odpadu z de-

molácie podľa § 77 ods. 1, 

5. k dokumentácii v kolaudačnom konaní,132) 

c) pripravovaným zmenám výroby súvisiacej so 

zmenou nakladania s odpadmi, 

d) prepusteniu odpadov, ktoré vznikli pri spracovaní 

dovezeného materiálu v colnom režime aktívneho 

zušľachťovacieho styku, do colného režimu voľný 

obeh v Slovenskej republike,133) 

e) dokumentácii alebo plánu likvidácie banských diel 

a lomov a k plánu likvidácie starých banských diel 

predkladaných v konaní o povolení banskej čin-

nosti,134) ak sa pri likvidácii banských diel alebo sta-

rých banských diel plánuje použitie odpadu, 

f) územnoplánovacej dokumentácii pri jej preroko-

vaní.135) 

(2) Orgán štátnej správy odpadového hospodárstva má v 

konaniach uvedených v odseku 1 písm. b) postavenie 

dotknutého orgánu; vyjadrenia, ktoré sú výsledkom uve-

dených konaní, sa v prípadoch konania podľa osobitného 

predpisu125) považujú za záväzné stanovisko.136) 

 

Ötödik szakasz 

Szakmai elbírálói alkalmasság 

 

100. § 

  Piaty oddiel 

Odborná posudková spôsobilosť 

 

§ 100 
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A szakmai elbírálói  

alkalmassági bizonylat kiadása 

(1) A jelen törvény szerinti határozatkiadás iránti kére-

lem és az állami hulladékgazdálkodási hatóság vélemé-

nye iránti kérelem, valamint a feldolgozói tevékenység 

autorizálásának megadása iránti kérelem része meghatá-

rozott esetekben [105. § (3) bek. v) pont] szakvélemény, 

melyet a szakmai bírálat kiállítására jogosult személy ál-

lít ki. 

(2) A szakmai bírálat kiadására jogosult személyt a mi-

nisztérium határozza meg a szakmai alkalmassági vizsga 

letételével járó felülvizsgálatot követően. 

(3) A szakmai bírálatok kiadására jogosult személy az a 

természetes személy lehet, aki 

a) feddhetetlen, 

b) másodfokú műszaki vagy természettudományos 

irányzatú felsőfokú végzettséggel és legalább három-

éves szakmai gyakorlattal bír azon szakterület tevé-

kenységének vonatkozásában, melyre a bizonylat ki-

adását kéri, vagy alapszintű természettudományos 

irányzatú felsőfokú végzettséggel, vagy érettségivel 

záruló, műszaki szakirányú középfokú végzettséggel 

és legalább ötéves szakmai gyakorlattal bír a azon 

szakterület tevékenységének vonatkozásában, 

melyre a bizonylat kiadását kéri, vagy felsőfokú vé-

gezettsége van és legalább hatéves szakmai gyakor-

lattal bír azon szakterület tevékenységének vonatko-

zásában, melyre a bizonylat kiadását kéri, vagy érett-

ségivel végződő középfokú végzettséggel és leg-

alább tízéves szakmai gyakorlattal bír a azon szakte-

rület tevékenységének vonatkozásában, melyre a bi-

zonylat kiadását kéri; a gyakorlati időbe nem számít-

ható be a tanulmányok ideje, 

c) sikeresen letette a vizsgát, 

d) elvégezte a minisztérium megbízott szervezete ál-

tal biztosított szakmai előkészítőt.  

(4) Szakmai elbírálói alkalmasság alatt a jelen törvény 

céljaira a műveltséget, a szakmai gyakorlatot és elméleti 

ismereteket, valamint a hulladékgazdálkodási terület ál-

talános érvényű jogszabályainak és a jelenlegi műszaki 

lehetőségeinek ismeretét értjük. 

(5) A szakmai elbírálói alkalmasságot a minisztérium 

szakmai elbírálói bizonylat kiadásával igazolja.  

(6) a szakmai elbírálói alkalmassági bizonylat érvényes-

sége legfeljebb ötéves időszakra szól. A bizonylat érvé-

nyességét a minisztérium csak egyszer hosszabbíthatja 

meg, legfeljebb olyan időszakra, amilyenre eredetileg 

kiállították, amennyiben a jogosult személy ezt legké-

sőbb három hónappal az érvényességi határidő lejárta 

előtt kéri és párhuzamosan benyújtja a minisztériumnak 

a három hónapnál nem régebben kiállított erkölcsi bizo-

nyítványát is; a kérvény elbírálásakor a minisztérium kö-

teles figyelembe venni a jogosult személy által eddig 

végzett szakmai elbírálói tevékenység minőségét és 

Vydanie osvedčenia  

o odbornej posudkovej spôsobilosti 

(1) Súčasťou žiadosti o vydanie rozhodnutia a vydanie 

vyjadrenia orgánu štátnej správy odpadového hospodár-

stva a o udelenie autorizácie na spracovateľskú činnosť 

podľa tohto zákona je v ustanovených prípadoch [§ 105 

ods. 3 písm. v)] odborný posudok osoby oprávnenej na 

vydávanie odborných posudkov. 

(2) Osobu oprávnenú na vydávanie odborných posudkov 

ustanovuje ministerstvo po overení jej odbornej posud-

kovej spôsobilosti skúškou. 

(3) Za osobu oprávnenú na vydávanie odborných posud-

kov možno ustanoviť fyzickú osobu, ktorá 

a) je bezúhonná, 

b) má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa tech-

nického alebo prírodovedného smeru a najmenej tri 

roky praxe vo vzťahu k oblasti posudkovej činnosti, 

v ktorej žiada o vydanie osvedčenia, alebo má vyso-

koškolské vzdelanie prvého stupňa technického 

alebo prírodovedného smeru, alebo má stredoškolské 

vzdelanie technického smeru ukončené maturitou a 

najmenej päť rokov praxe vo vzťahu k oblasti posud-

kovej činnosti, v ktorej žiada o vydanie osvedčenia, 

alebo má vysokoškolské vzdelanie a najmenej šesť 

rokov praxe vo vzťahu k oblasti posudkovej činnosti, 

v ktorej žiada o vydanie osvedčenia, alebo má stre-

doškolské vzdelanie ukončené maturitou a najmenej 

desať rokov praxe vo vzťahu k oblasti posudkovej 

činnosti, v ktorej žiada o vydanie osvedčenia; do 

praxe sa nezapočítavajú roky praxe počas štúdia, 

c) úspešne vykonala skúšku, 

d) absolvovala odbornú prípravu zabezpečovanú or-

ganizáciou poverenou ministerstvom. 

(4) Odbornou posudkovou spôsobilosťou sa na účely 

tohto zákona rozumie vzdelanie, odborná prax a súhrn 

teoretických vedomostí a znalostí všeobecne záväzných 

právnych predpisov a súčasného stavu techniky v oblasti 

odpadového hospodárstva. 

(5) Odbornú posudkovú spôsobilosť ministerstvo po-

tvrdí vydaním osvedčenia o odbornej posudkovej spôso-

bilosti. 

(6) Doba platnosti osvedčenia o odbornej posudkovej 

spôsobilosti je najviac päť rokov. Dobu platnosti osved-

čenia môže ministerstvo predĺžiť len raz, najviac o ob-

dobie, na ktoré bolo osvedčenie pôvodne vydané, ak 

oprávnená osoba o predĺženie požiada najneskôr tri me-

siace pred uplynutím doby platnosti a súčasne predloží 

ministerstvu výpis z registra trestov nie starší ako tri me-

siace; pri posudzovaní žiadosti je ministerstvo povinné 

prihliadať na kvalitu a úroveň doterajšieho výkonu od-

bornej posudkovej spôsobilosti oprávnenou osobou, ako 

aj na plnenie povinností podľa § 101. 
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színvonalát, valamint a 101. §-ban meghatározott köte-

lességek teljesítését. 

(7) Jogi személyek és természetes személy-vállalkozók 

szakvéleményeket csak szakvélemény kiadására jogo-

sult személy közvetítésével bocsáthatnak ki. 

(8) Rendkívüli esetekben, ha a szakvélemény kiadása 

nem biztosítható szakvélemény kiadására jogosult sze-

mély közvetítésével, a minisztérium a szakvélemény ki-

adására való alkalmasságot elbíráló Vizsgabizottság 

ajánlása alapján engedélyezheti egyszeri szakvélemény 

kiadását olyan személynek is, aki nem jogosult személy, 

de a szakvélemény kiadásához szükséges szakmai elő-

feltételeknek a birtokában van. 

(9) A minisztérium vezeti és folyamatosan frissíti a szak-

vélemény kiadására jogosult személyek nyilvántartását. 

A szakvélemény kiadására jogosult személyek érvényes 

nyilvántartását a minisztérium a honlapján közzéteszi. 

 

(7) Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia 

môžu vydávať odborné posudky iba prostredníctvom 

osoby oprávnenej na vydávanie odborných posudkov. 

(8) Vo výnimočných prípadoch, ak nemožno zabezpečiť 

vydanie odborného posudku osobou oprávnenou na vy-

dávanie odborných posudkov, môže ministerstvo na zá-

klade odporúčania Skúšobnej komisie na overenie od-

bornej spôsobilosti povoliť vydanie odborného posudku 

na základe jednorazového povolenia aj osobe, ktorá nie 

je oprávnenou osobou, ak má na vydanie odborného po-

sudku potrebné odborné predpoklady. 

(9) Ministerstvo vedie a priebežne aktualizuje register 

osôb oprávnených na vydávanie odborných posudkov. 

Aktuálny zoznam osôb oprávnených na vydávanie od-

borných posudkov ministerstvo zverejňuje na svojom 

webovom sídle. 

 

101. § 

A szakvélemény kiadására  

jogosult személy kötelességei 

A szakvélemény kiadására jogosult személy köteles 

a) haladéktalanul jelenteni a minisztériumnak azok-

nak az adatoknak a változásait, amelyek alapján 

megkapta a szakvélemény kiadására feljogosító bi-

zonylatot, 

b) betartani a szakvéleményezési tevékenység jelen 

törvényben lefektetett szabályait, 

c) a minisztérium felszólítására részt venni az átkép-

zéseken vagy a szakmai elbírálói alkalmasság új fe-

lülvizsgálatán, amennyiben alapvető változások kö-

vetkeznek be a hulladékgazdálkodás műszaki állapo-

tában vagy a hulladékgazdálkodás általános érvényű 

jogszabályaiban, 

d) az állami hulladékgazdálkodási hatóság kérésére 

kiegészíteni a szakvéleményt, melyet kibocsátott, 

e) a naptári év januárjának 31. napjáig beküldeni a 

minisztériumnak minden szakvéleményt annak csa-

tolmányával együtt, melyet az előző naptári évben 

kiállított. 

 

  § 101 

Povinnosti osoby oprávnenej  

na vydávanie odborných posudkov 

Osoba oprávnená na vydávanie odborných posudkov je 

povinná 

a) oznamovať ministerstvu bezodkladne zmenu úda-

jov, na základe ktorých jej bolo vydané osvedčenie o 

odbornej posudkovej spôsobilosti, 

b) dodržiavať podmienky výkonu posudkovej čin-

nosti ustanovené podľa tohto zákona, 

c) zúčastniť sa na základe výzvy ministerstva preško-

lenia alebo nového overenia odbornej posudkovej 

spôsobilosti, ak dôjde k zásadným zmenám stavu 

techniky odpadového hospodárstva alebo všeobecne 

záväzných právnych predpisov v odpadovom hospo-

dárstve, 

d) na požiadanie orgánu štátnej správy odpadového 

hospodárstva doplniť odborný posudok, ktorý vy-

dala, 

e) zaslať ministerstvu do 31. januára kalendárneho 

roka rovnopisy všetkých odborných posudkov vrá-

tane ich doplnkov vydaných v predchádzajúcom ka-

lendárnom roku. 

 

102. § 

A szakmai elbírálói alkalmassági bizonylat  

módosítása és megszüntetése 

(1) A minisztérium módosíthatja a szakmai elbírálói al-

kalmassági bizonylatot, ha 

a) olyan tényállások következnek be, amelyek miatt 

a szakmai bírálatok kiadására jogosult személy szak-

értői tevékenységét nem tudja rendesen elvégezni 

minden, a bizonylatban szereplő területen és annak 

megfelelő mértékben, vagy  

  § 102 

Zmena a zrušenie osvedčenia  

o odbornej posudkovej spôsobilosti 

(1) Ministerstvo môže zmeniť osvedčenie o odbornej po-

sudkovej spôsobilosti, ak 

a) nastanú skutočnosti, pre ktoré osoba oprávnená na 

vydávanie odborných posudkov nemôže posudkovú 

činnosť riadne vykonávať vo všetkých oblastiach 

udelených v rámci rozsahu osvedčenia o odbornej 

posudkovej spôsobilosti, alebo 
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b) a szakmai bírálatok kiadására jogosult személy bi-

zonyíthatóan és ismétlődően olyan szakértői véle-

ményt adott ki a bizonylatában szereplő területre vo-

natkozóan, amely elégtelen színvonalú. 

(2) A minisztérium megszüntetheti a szakmai elbírálói 

alkalmassági bizonylatot, ha a szakmai bírálatok kiadá-

sára jogosult személy 

a) nem teljesítette a 110. § a), b), d) vagy e) pontja 

szerinti kötelességét, 

b) a neki kiadott szakmai elbírálási alkalmassági bi-

zonylattal ellentétes szakértői véleményt adott ki. 

(3) A minisztérium módosítja a szakmai elbírálói alkal-

massági bizonylatot, ha 

a) a szakmai elbírálói alkalmassági bizonylatban sze-

replő személyes adatok változnak és ezek az adatok 

összhangban állnak a valós tényekkel, 

b) a jogosult személy kéri a tartalmának szűkítését. 

(4) A minisztérium megszüntetheti a szakmai elbírálói 

alkalmassági bizonylatot, ha a szakmai bírálatok kiadá-

sára jogosult személy 

a) meg lett fosztva jogi cselekvőképességétől vagy 

jogi cselekvőképességében korlátozták, 

b) jogerős ítélet alapján már nem feddhetetlen, 

c) a bizonylatot hamis adatok alapján szerezte meg, 

d) a szakvéleményt a valós tényállással ellentétesen 

vagy nem megfelelő minőségben állította ki, s mind-

ezt ellenőrző szakvélemény bizonyította, melyet a 

minisztériumnak jogában áll más, szakvélemény ki-

állítására jogosult személy közvetítésével besze-

rezni, 

e) nem teljesítette a 101. § c) pontja szerinti köteles-

ségét, vagy 

f) írásban kérte a szakmai elbírálói alkalmassági bi-

zonylat megszüntetését. 

(5) Ha a minisztériumnak kételye támad, hogy a szakmai 

bírálatok kiadására jogosult személy a szakvéleményt 

nem a valós tényállással összhangban vagy nem megfe-

lelő szakmai minőségben állította ki, jogában áll más, 

szakvélemény kiállítására jogosult személy közvetítésé-

vel ellenőrző szakvéleményt beszerezni erről az érintett 

szakvéleményről. 

(6) Ha az ellenőrző szakvélemény olyan tényt tár fel, 

amely a szakmai elbírálói alkalmassági bizonylat (4) be-

kezdés d) pontja szerinti megszüntetését indokolja, az el-

lenőrző szakvélemény elkészítésének költségeit az érin-

tett szakmailag jogosult személy viseli, akinek a feltün-

tetett okból a szakmai elbírálói tevékenységre szóló bi-

zonylatát megszüntetik. 

(7) A szakmai elbírálói tevékenységre feljogosító bi-

zonylat, az érvényessége meghosszabbításának, módosí-

tásának vagy a szakmai elbírálói tevékenységre szóló bi-

zonylat megszüntetésének következményei a szakvéle-

mények kiadására jogosult személyek nyilvántartásába 

történt bejegyzés napjától válnak érvényessé. 

b) osoba oprávnená na vydávanie odborných posud-

kov preukázateľne opakovane vydala odborný posu-

dok pre danú oblasť v rámci rozsahu svojho osved-

čenia na nedostatočnej odbornej úrovni. 

(2) Ministerstvo môže zrušiť osvedčenie o odbornej po-

sudkovej spôsobilosti, ak osoba oprávnená na vydávanie 

odborných posudkov 

a) nesplnila povinnosť podľa § 101 písm. a), b), d) 

alebo e), 

b) vydala odborný posudok v rozpore s udeleným 

osvedčením o odbornej posudkovej spôsobilosti. 

(3) Ministerstvo zmení osvedčenie o odbornej posudko-

vej spôsobilosti, ak 

a) ide o zmenu osobných údajov uvedených v osved-

čení o odbornej posudkovej spôsobilosti a tieto údaje 

nie sú v súlade so skutočným stavom alebo 

b) oprávnená osoba požiada o zúženie jeho rozsahu. 

(4) Ministerstvo zruší osvedčenie o odbornej posudkovej 

spôsobilosti, ak osoba oprávnená na vydávanie odbor-

ných posudkov 

a) bola pozbavená spôsobilosti na právne úkony 

alebo ak jej spôsobilosť na právne úkony bola obme-

dzená, 

b) na základe právoplatného rozsudku prestala byť 

bezúhonnou, 

c) získala osvedčenie na základe uvedenia nepravdi-

vých údajov, 

d) vyhotovila odborný posudok v rozpore so skutoč-

ným stavom alebo v nedostatočnej odbornej kvalite 

a uvedené bolo preukázané kontrolným odborným 

posudkom, ktorý je ministerstvo oprávnené zabezpe-

čiť prostredníctvom inej osoby oprávnenej na vydá-

vanie odborných posudkov, 

e) nesplnila povinnosť podľa § 101 písm. c) alebo 

f) písomne požiadala o zrušenie osvedčenia o odbor-

nej posudkovej spôsobilosti. 

(5) Ak má ministerstvo pochybnosť, že osoba oprávnená 

na vydávanie odborných posudkov nevyhotovila od-

borný posudok v súlade so skutočným stavom alebo v 

dostatočnej odbornej kvalite, je oprávnené si dať vyho-

toviť k tomuto odbornému posudku kontrolný odborný 

posudok prostredníctvom inej osoby oprávnenej na vy-

dávanie odborných posudkov. 

(6) Ak sa vyhotovením kontrolného odborného posudku 

preukáže skutočnosť, ktorá je dôvodom zrušenia osved-

čenia o odbornej posudkovej spôsobilosti podľa odseku 

4 písm. d), náklady na vyhotovenie kontrolného odbor-

ného posudku znáša odborne spôsobilá osoba, ktorej sa 

z uvedeného dôvodu osvedčenie o odbornej posudkovej 

činnosti zrušilo. 

(7) Účinky osvedčenia o odbornej posudkovej spôsobi-

losti, predĺženia času jeho platnosti, jeho zmeny alebo 

zrušenia osvedčenia o odbornej posudkovej spôsobilosti 
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(8) A szakmai elbírálói alkalmasság a jogosult személy 

elhalálozásával vagy a szakmai elbírálói tevékenységre 

feljogosító bizonylat érvényességi határidejének lejártá-

val szűnik meg. A jogosult személyt, akinek szakmai el-

bírálói alkalmassága megszűnt, a minisztérium törli a 

szakvélemények kiadására jogosult személyek nyilván-

tartásából. 

 

nastávajú dňom ich zápisu do registra osôb oprávnených 

na vydávanie odborných posudkov. 

(8) Odborná posudková spôsobilosť zaniká smrťou 

oprávnenej osoby alebo uplynutím času platnosti osved-

čenia o odbornej posudkovej spôsobilosti. Oprávnenú 

osobu, ktorej odborná posudková spôsobilosť zanikla, 

ministerstvo z registra osôb oprávnených na vydávanie 

odborných posudkov vyčiarkne. 

 

Hatodik szakasz 

 

103. § 

A hulladékgazdálkodás informatikai rendszere 

(1) Létrehozásra kerül a hulladékgazdálkodás informati-

kai rendszere (a továbbiakban csak „informatikai rend-

szer”), mely biztosítja az adatgyűjtést a hulladékgazdál-

kodás területén és az adatszolgáltatást a meghatározott 

mértéig. Az informatikai rendszer része az egységes kör-

nyezetvédelmi informatikai rendszernek. 

(2) Az informatikai rendszert a minisztérium hozza létre. 

Az informatikai rendszer működtetését és a belőle szár-

mazó adatszolgáltatást a minisztérium vagy az általa 

megbízott szervezet biztosítja. 

(3) Az informatikai rendszerben nyilvántartják 

a) a bejelentett adatokat a hulladékbirtokosok és hul-

ladékkezelők nyilvántartásaiból, 

b) a bejelentetett adatokat a veszélyes hulladék bel-

földi szállításáról és a határon átnyúló hulladékszál-

lításról, 

c) a bejelentetett adatokat a hulladékkezelő létesít-

mények üzemeltetőinek nyilvántartásaiból,  

d) az állami hulladékgazdálkodási hatóság által a 97. 

§ (1) bekezdése és külön jogszabályok126) értelmében 

kiadott engedélyekről szóló tájékoztatásokat és az 

engedélyek meghosszabbítását, 

e) a megkülönböztetett termékek gyártóinak nyilván-

tartásaiból származó bejelentetett adatokat, 

f) a gyártó felelősségi szervezetek és harmadik sze-

mélyek nyilvántartásából származó bejelentetett ada-

tokat,  

g) az autorizáció kiadásáról szóló adatokat, ezek ér-

vényességének meghosszabbítását, az autorizáció 

változásait, megszűnését és megszüntetését, vala-

mint a tevékenység felfüggesztését, 

h) az adatokat a háztartási hulladék és építési törme-

lék helyi illetékének nagyságáról,108) 

i) az adatokat az állami hulladékgazdálkodási ható-

ság által kiszabott büntetésekről, 

j) az adatokat az új üzemeltetőkről, melyekre a 114. 

§ (4) bekezdése értelmében átszálltak a jogok és kö-

telességek.  

(4) Az informatikai rendszer része a nyilvántartás 

a) az autorizált (engedélyhez kötött) feldolgozói te-

vékenységre szakmailag alkalmas személyekről, 

  Šiesty oddiel 

 

§ 103 

Informačný systém odpadového hospodárstva 

(1) Zriaďuje sa informačný systém odpadového hospo-

dárstva (ďalej len „informačný systém“), ktorý zabezpe-

čuje zhromažďovanie údajov v oblasti odpadového hos-

podárstva a ich poskytovanie v ustanovenom rozsahu. 

Informačný systém je súčasťou jednotného informač-

ného systému životného prostredia. 

(2) Informačný systém zriaďuje ministerstvo. Prevádzku 

informačného systému a sprístupňovanie údajov z neho 

zabezpečuje ministerstvo alebo ním poverená organizá-

cia. 

(3) V informačnom systéme sa vedú 

a) ohlasované údaje z evidencie pôvodcov odpadu a 

držiteľov odpadu, 

b) ohlasované údaje z evidencie o vnútroštátnej pre-

prave nebezpečného odpadu a o cezhraničnom po-

hybe odpadov, 

c) ohlasované údaje z evidencie prevádzkovateľov 

zariadení na nakladanie s odpadom, 

d) informácie o súhlasoch udelených orgánmi štátnej 

správy odpadového hospodárstva podľa § 97 ods. 1 

a podľa osobitných predpisov126) a o predĺžení ich 

platnosti, 

e) ohlasované údaje z evidencie výrobcov vyhrade-

ných výrobkov, 

f) ohlasované údaje z evidencie organizácií zodpo-

vednosti výrobcov a tretích osôb, 

g) informácie o udelení autorizácie, predĺžení jej 

platnosti, zmene autorizácie, zániku a zrušení autori-

zácie a o pozastavení výkonu činnosti, 

h) údaje o výške miestneho poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady,108) 

i) údaje o uložených sankciách orgánmi štátnej 

správy odpadového hospodárstva, 

j) údaje o nových prevádzkovateľoch, na ktorých 

prešli práva a povinnosti podľa § 114 ods. 4. 

(4) Súčasťou informačného systému je register 

a) odborne spôsobilých osôb na autorizovanú spra-

covateľskú činnosť, 

b) osôb, ktorým bola udelená autorizácia podľa § 89 

ods. 1 písm. a), 

c) výrobcov vyhradeného výrobku, 
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b) a személyekről, akinek kiadták az engedélyt a 89. 

§ (1) bekezdése a) pontja szerint, 

c) a megkülönböztetett termékek gyártóiról, 

d) a gyártói felelősségi szervezetekről, 

e) a megkülönböztetett kötelességeiket egyénileg tel-

jesítő megkülönböztetett termékek gyártóiról, 

f) a harmadik személyekről, 

g) a hulladékhasznosító létesítményekről, 

h) a hulladékártalmatlanító létesítményekről, 

i) a hulladékgyűjtő létesítményekről, 

j) a hulladékgyűjtő udvarokról, 

k) a 98. § (1) és (2) bekezdése szerint nyilvántartásba 

vett személyekről, 

l) a szakvélemény kiadására jogosult személyekről, 

m) az állami hulladékgazdálkodási hatóságokról, 

n) a határon átnyúló hulladékmozgásokról, 

o) a veszélyes hulladék belföldi szállításáról, 

p) a poliklórozott bifenileket tartalmazó berendezé-

sekről. 

(5) Az informatikai rendszerbe kötelező bejelenteni 

a) a nyilvántartás meghatározott adatait, így 

1. a hulladéktermelőt és hulladéktulajdonost, 

2. a hulladékkezelő létesítmények üzemeltetőit, 

3. a megkülönböztetett termékek gyártóit, 

4. a gyártó felelősségi szervezeteket, 

5. a veszélyes hulladékok küldőit és fogadóit, 

6. a jelen törvény hetedik része szerinti bejelen-

tőket, átvevőket és létesítményeket, 

b) az állami hulladékgazdálkodási hatóságok részé-

ről az adatokat 

1. a 97. § (1) bekezdése értelmében kiadott enge-

délyekről és azok érvényességének meghosszab-

bításáról, 

2. a kiadott autorizációkról, érvényességük meg-

hosszabbításáról, az autorizáció módosításáról, 

megszűnéséről és megszüntetéséről, valamint a 

tevékenység felfüggesztéséről, 

3. a nyilvántartásokról, 

4. a kirótt büntetésekről, 

c) a községek részéről a háztartási hulladék és gyűj-

tőudvar helyi illetékeiről, 

d) a 114. § (4) bekezdése szerinti létesítmény új üze-

meltetője részéről az üzemeltető megváltozását és az 

új üzemeltető azonosító adatait. 

(6) Az (5) bekezdés a) pontja szerinti informatikai rend-

szerbe adatokat bejelenteni köteles jogalanyok kötelesek 

térítésmentesen bejelenteni a meghatározott adatokat az 

informatikai rendszerbe a megadott feltételeknek meg-

felelően. 

(7) Az állami hulladékgazdálkodási hatóságok kötelesek 

az (5) bekezdés b) pontja szerinti adatokat haladéktala-

nul bejelenteni. A községek kötelesek az (5) bekezdés c) 

pontja szerinti adatokat évente egyszer bejelenteni, leg-

később január 31-éig, vagy minden, köteles bejelentési 

d) organizácií zodpovednosti výrobcov, 

e) výrobcov vyhradených výrobkov, ktorí plnia vy-

hradené povinnosti individuálne, 

f) tretích osôb, 

g) zariadení na zhodnocovanie odpadov, 

h) zariadení na zneškodňovanie odpadov, 

i) zariadení na zber odpadov, 

j) zberných dvorov, 

k) osôb registrovaných podľa § 98 ods. 1 a 2, 

l) osôb oprávnených na vydávanie odborných posud-

kov, 

m) orgánov štátnej správy odpadového hospodár-

stva, 

n) cezhraničného pohybu odpadov, 

o) vnútroštátnej prepravy nebezpečného odpadu, 

p) zariadení obsahujúcich polychlórované bifenyly. 

(5) Do informačného systému sú povinní ohlasovať 

a) ustanovené údaje z evidencie 

1. pôvodcovia odpadu a držitelia odpadu, 

2. prevádzkovatelia zariadení na nakladanie s od-

padom, 

3. výrobcovia vyhradených výrobkov, 

4. organizácie zodpovednosti výrobcov, 

5. príjemcovia a odosielatelia nebezpečných od-

padov, 

6. oznamovatelia, príjemcovia a zariadenia podľa 

siedmej časti tohto zákona, 

b) orgány štátnej správy odpadového hospodárstva 

údaje o 

1. udelených súhlasoch podľa § 97 ods. 1 a pre-

dĺžení ich platnosti, 

2. udelených autorizáciách, predĺžení ich plat-

nosti, zmene autorizácií, zániku a zrušení autori-

zácií a pozastavení výkonu činnosti, 

3. registráciách, 

4. uložených sankciách, 

c) obce o výške miestneho poplatku za komunálne 

odpady a o zberných dvoroch na ich území, 

d) nový prevádzkovateľ zariadenia podľa § 114 ods. 

4 zmenu prevádzkovateľa a identifikačné údaje no-

vého prevádzkovateľa. 

(6) Subjekty povinné ohlasovať údaje do informačného 

systému podľa odseku 5 písm. a) sú povinné bezplatne 

ohlásiť ustanovené údaje do informačného systému 

podľa ustanovených podmienok. 

(7) Orgány štátnej správy odpadového hospodárstva sú 

povinné ohlasovať údaje podľa odseku 5 písm. b) bez-

odkladne. Obce sú povinné ohlasovať údaje podľa od-

seku 5 písm. c) raz ročne, najneskôr do 31. januára alebo 

pri každej zmene ohlasovaných údajov najneskôr do 30 

kalendárnych dní po dni, v ktorom nastala zmena. 

(8) Ministerstvo alebo ním poverená organizácia je po-

vinná z informačného systému verejne sprístupniť údaje 
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adat változását követően legkésőbb 30 naptári napon be-

lül a változás beálltát követően. 

(8) A minisztérium vagy az általa megbízott szervezet 

köteles az informatikai rendszerből nyilvánosan hozzá-

férhetővé tenni a meghatározott terjedelemben az adato-

kat; a külön jogszabályok137) szerinti rendelkezéseket ez 

nem érinti. 

 

 

v ustanovenom rozsahu; tým nie sú dotknuté ustanove-

nia osobitného predpisu.137) 

 

KILENCEDIK RÉSZ 

Állami  

hulladékgazdálkodási hatóságok 

 

104. § 

Alapvető rendelkezések 

(1) Az állami hulladékgazdálkodási hatóságok a követ-

kezők: 

a) minisztérium, 

b) felügyelet, 

c) a kerületi székhely járási hivatala, 

d) a járási hivatal. 

(2) Hulladékgazdálkodási államigazgatási jogköröket 

végeznek a községek (109. §), a Szlovák Kereskedelmi 

Felügyelőség (110. §), az adóügyekben, illetékügyekben 

és vámügyekben eljáró államigazgatási hatóságok (111. 

§). 

 

  DEVIATA ČASŤ 

Orgány štátnej správy  

odpadového hospodárstva 

 

§ 104 

Základné ustanovenie 

(1) Orgánmi štátnej správy odpadového hospodárstva sú 

a) ministerstvo, 

b) inšpekcia, 

c) okresný úrad v sídle kraja, 

d) okresný úrad. 

(2) Štátnu správu v odpadovom hospodárstve vykoná-

vajú aj obce (§ 109), Slovenská obchodná inšpekcia (§ 

110), orgány štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a 

colníctva (§ 111). 

 

105. § 

Minisztérium 

(1) A minisztérium az állami hulladékgazdálkodási ha-

tóság központi szerve. 

(2) A minisztérium 

a) irányítja és ellenőrzi az államigazgatás végrehaj-

tását a hulladékgazdálkodás területén, 

b) kidolgozza, kiadja, frissíti és nyilvánosságra 

hozza a Szlovák Köztársaság Programját és Hulla-

dék-megelőzési Programját, 

c) észrevételeket tesz, engedélyeket ad ki és megha-

tározza a hulladék határon átívelő mozgatásának fel-

tételeit a jelen törvény hetedik része szerint, 

d) vezeti és frissíti a Megkülönböztetett Termékek 

Gyártóinak Nyilvántartását, a poliklórozott bifenile-

ket tartalmazó berendezések jegyzékét (79. § (11) 

bek.) és igazolásokat ad ki a 79. § (12) bekezdése 

szerint, 

e) együttműködik a központi államigazgatási hatósá-

gokkal és más jogi személyekkel a hulladékgazdál-

kodás általános érvényű jogszabályainak egységes 

érvényesítése érdekében, 

f) állami felügyeleti hatóság a hulladékgazdálkodás 

területén, 

g) konzultálja az illetékes államigazgatási szervekkel 

a 112. § (3) bekezdése szerinti intézkedéseket, 

  § 105 

Ministerstvo 

(1) Ministerstvo je ústredný orgán štátnej správy odpa-

dového hospodárstva. 

(2) Ministerstvo 

a) riadi a kontroluje výkon štátnej správy v odpado-

vom hospodárstve, 

b) vypracúva, vydáva, aktualizuje a zverejňuje Pro-

gram Slovenskej republiky a Program predchádzania 

vzniku odpadu, 

c) dáva námietky, povolenia a určuje podmienky pri 

cezhraničnom pohybe odpadov podľa siedmej časti 

tohto zákona, 

d) vedie a aktualizuje Register výrobcov vyhrade-

ného výrobku, zoznam zariadení obsahujúcich po-

lychlórované bifenyly (§ 79 ods. 11) a vydáva potvr-

denie podľa § 79 ods. 12, 

e) spolupracuje s ústrednými orgánmi štátnej správy 

a s inými právnickými osobami pri zabezpečovaní 

jednotného uplatňovania všeobecne záväzných práv-

nych predpisov v odpadovom hospodárstve, 

f) je orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospo-

dárstve, 

g) konzultuje s príslušnými orgánmi členských štá-

tov opatrenia podľa § 112 ods. 3, ak ide o vplyvy čin-

nosti vykonávanej v inom štáte, a môže požiadať o 

zastavenie zneškodňovania odpadu z výroby oxidu 
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amennyiben más államban végzett tevékenység ha-

tásairól van szó, kérheti a titán-dioxid–hulladék D15-

ös tevékenységgel történő ártalmatlanításának, hul-

ladéklerakón D1-es vagy D3-as tevékenységgel tör-

ténő tárolásának – mind a 2. sz. melléklet szerint – a 

leállítását,  

h) nyilvántartást vezet a jelen törvény hetedik része 

szerinti határon átnyúló hulladékmozgásokról és 

megfigyeli a gyanús elektromos hulladék határon át-

nyúló szállítását, felszólít a 88. § (2) bekezdése sze-

rinti iratok bemutatására, 

i) kiadja, meghosszabbítja, megváltoztatja és meg-

szünteti az autorizációt a 89-94. §-ok szerint, vala-

mint felfüggeszti a tevékenységeket, melyekre auto-

rizációt adott ki (94. § (6) bek.), 

j) vezeti az autorizált feldolgozói tevékenységre 

szakmailag alkalmas személyek nyilvántartását (95. 

§ (5) bek.), azon személyek nyilvántartását, akik au-

torizációt kaptak (89. § (5) bek.) és a szakértői véle-

mények kiadására jogosult személyek nyilvántartá-

sát (100. § (9) bek.), 

k) biztosítja az autorizált feldolgozói tevékenység 

végzéséhez szükséges szakmai alkalmassági vizsga-

tételt (93. § (3) bek.) és a szakértői vélemények ki-

adására jogosult személyek vizsgáztatását [100. § (3) 

bek. c) pont], megbízott szervezeten keresztül bizto-

sítja a szakmai alkalmassági szakképzést az autori-

zált feldolgozási tevékenységet végző személyeknek 

[95. § (2) bek. c) pont és (6) bek.] és a szakértői vé-

lemény kiadására jogosult személyeknek, kijelöli a 

szakmailag alkalmas személyt az autorizált feldolgo-

zói tevékenységre (95. § (4) bek.) és a szakértői vé-

lemény kiadására jogosult személyt (100. § (2) és (5) 

bek.), kiadja, módosítja és megszünteti az autorizált 

tevékenységre szóló szakmai alkalmassági bizonyla-

tokat a 95. § (4) bekezdése és a 96. § (1) és (2) be-

kezdése szerint, 

l) biztosítja az információnyújtást a hulladékgazdál-

kodás területéről a nemzetközi szervezeteknek, me-

lyeknek tagja a Szlovák Köztársaság, vagy ha ilyen 

kötelesség származik a nemzetközi egyezmények-

ből, melyek a Szlovák Köztársaságot kötik, 

m) biztosítja a fókuszpont tevékenységét az államha-

táron átnyúló hulladékszállítás esetében,138) 

n) kérésre tájékoztatást nyújt a hulladékhasznosító és 

hulladékártalmatlanító létesítményekről, 

o) megbízott szervezeten keresztül biztosítja a szak-

mai felkészítést a szakértői vélemény kiadására jogo-

sult személy tevékenységének végzéséhez (100. §), 

kiadja, módosítja és megszünteti a szakértői vélemé-

nyezés végzésére feljogosító bizonylatokat a 100. § 

(5) és (6) bek. és a 102. § szerint, engedélyezi a szak-

titaničitého činnosťou D15, ukladaním na skládku 

odpadov činnosťou D1 alebo činnosťou D3 uvede-

nými v prílohe č. 2, 

h) vedie evidenciu o cezhraničnom pohybe odpadov 

podľa siedmej časti tohto zákona a monitoruje cez-

hraničnú prepravu podozrivého elektrozariadenia, 

vyzýva na predloženie dokladov podľa § 88 ods. 2, 

i) udeľuje, predlžuje, mení a zrušuje autorizáciu 

podľa § 89 až 94 a pozastavuje výkon činností, na 

ktoré bola udelená autorizácia (§ 94 ods. 6), 

j) vedie register odborne spôsobilých osôb na autori-

zovanú spracovateľskú činnosť (§ 95 ods. 5), register 

osôb, ktorým bola udelená autorizácia (§ 89 ods. 5) a 

register osôb oprávnených na vydávanie odborných 

posudkov (§ 100 ods. 9), 

k) zabezpečuje vykonanie skúšok odbornej spôsobi-

losti na autorizovanú spracovateľskú činnosť (§ 95 

ods. 3) a skúšok osôb oprávnených na vydávanie od-

borných posudkov [§ 100 ods. 3 písm. c)], zabezpe-

čuje prostredníctvom poverenej organizácie odbornú 

prípravu pre odborne spôsobilé osoby na autorizo-

vanú spracovateľskú činnosť [§ 95 ods. 2 písm. c) a 

ods. 6] a pre osoby oprávnené na vydávanie odbor-

ných posudkov, ustanovuje odborne spôsobilú osobu 

na autorizovanú spracovateľskú činnosť (§ 95 ods. 4) 

a osobu oprávnenú na vydávanie odborných posud-

kov (§ 100 ods. 2 a 5),vydáva, mení a ruší osvedčenie 

o odbornej spôsobilosti na autorizovanú činnosť 

podľa § 95 ods. 4 a § 96 ods. 1 a 2, 

l) zabezpečuje poskytovanie informácií z oblasti od-

padového hospodárstva medzinárodným inštitúciám, 

ktorých je Slovenská republika členom, alebo ak taká 

povinnosť vyplýva z medzinárodných dohôd, kto-

rými je Slovenská republika viazaná, 

m) zabezpečuje činnosť ohniskového bodu pri pre-

prave odpadov cez štátnu hranicu,138) 

n) na požiadanie informuje o zariadeniach na zhod-

nocovanie odpadov a zariadeniach na zneškodňova-

nie odpadov, 

o) zabezpečuje prostredníctvom poverenej organizá-

cie odbornú prípravu na výkon činnosti osoby opráv-

nenej na vydávanie odborných posudkov (§ 100), vy-

dáva, mení a ruší osvedčenia o odbornej posudkovej 

činnosti podľa § 100 ods. 5 a 6 a § 102, povoľuje 

vydanie odborného posudku osobe podľa § 100 ods. 

8 a dáva si vyhotoviť kontrolný odborný posudok 

podľa § 102 ods. 5, 

p) oznamuje Európskej komisii program Slovenskej 

republiky týkajúci sa polychlórovaných bifenylov a 

zariadení obsahujúcich polychlórované bifenyly a 

zoznam kontaminovaných zariadení podľa § 79 ods. 

11, 
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értői vélemény kiadását a 100. § (8) bekezdése sze-

rinti személynek, valamint ellenőrző szakvéleményt 

készíttet a 102. § (5) bekezdése szerint, 

p) tájékoztatja az Európai Bizottságot a Szlovák 

Köztársaság poliklórozott bifenileket és poliklóro-

zott bifenilt tartalmazó berendezéseit érintő prog-

ramjáról, valamint a szennyezetett létesítmények 

jegyzékéről a 79. § (11) bek. szerint, 

q) végrehajtja a megkülönböztetett termék gyártójá-

nak bejegyzését és törlését a Megkülönböztetett Ter-

mékek Gyártóinak Nyilvántartásába, és igazolást ad 

ki erről (30. §), 

r) vezeti a 27. § (4) bekezdés h) pontja, a 28. § (4) 

bekezdés d) pontja, a 41. § b) pontja, a 44. § (8) be-

kezdés c) pontja, az 51. § f) pontja, a 65. § (1) bekez-

dés s) pontja szerint bejelentetett adatok nyilvántar-

tását, a bejelentetett adatok alapján ellenőrzi a köte-

lességek teljesítését a 27. § (4) bekezdés e) és g) 

pontja értelmében, és évente egyszer összegezve ki-

értékeli ezek teljesítését az Európai Unió vonatkozá-

sában (105. § (4) bekezdés), 

s) véleményt mond Szlovákia területfejlesztési kon-

cepciójáról,139) 

t) meghatározza az elektromos és elektronikus ter-

mékek gyártóinak piaci részesedését a 27. § (4) be-

kezdés h) pontja szerint bejelentett adatok alapján, 

u) döntést hoz kétes ügyekben, hogy a berendezés 

olyan elektroberendezés-e vagy sem, melyre vonat-

kozik a jelen törvény negyedik része, 

v) nyilvántartást vezet az 51. § j) pontja szerint beje-

lentetett reciklációs hatékonyságról, 

w) figyelemmel kíséri a 3. sz. bekezdésben feltünte-

tett célok és kötelező határértékek teljesítését, 

x) bizonytalanság esetén dönt arról, hogy a termék 

csomagolás-e vagy sem, 

y) biztosítja a fókuszpont tevékenységét a Szlovák 

Köztársaságra nézve kötelező érvényű nemzetközi 

szerződés értelmében,140) 

z) közzéteszi a 27. § (4) bekezdés j) pontja szerinti 

gyűjtési hányad és a piaci részesedési hányad kiszá-

mításához szükséges adatokat a honlapján, 

aa) közzéteszi a kerület hulladékgazdálkodási prog-

ramját a 9. § (4) bek. szerint, 

ab) felszólítja a gyártói felelősségi szervezeteket a 

megkülönböztetett hulladékáram 28. § (5) bek. sze-

rinti közös kezelési rendszere működőképességének 

bizonyítására, 

ac) felszólítja a harmadik személyt a használt elemek 

és akkumulátorok 44. § (9) bek. szerinti kezelési 

rendszere működőképességének bizonyítására,  

ad) felszólítja a megkülönböztetett termék gyártóját 

a megkülönböztetett hulladékáram 29. § (2) bek. sze-

rinti egyéni kezelési rendszere működőképességének 

bizonyítására, 

q) vykoná zápis a výmaz výrobcu vyhradeného vý-

robku do Registra výrobcov vyhradeného výrobku a 

vydá mu potvrdenie o tom (§ 30), 

r) vedie evidenciu údajov ohlásených podľa § 27 ods. 

4 písm. h), § 28 ods. 4 písm. d), § 41 písm. b), § 44 

ods. 8 písm. c), § 51 písm. f), § 65 ods. 1 písm. s), na 

základe ohlásených údajov kontroluje plnenie povin-

nosti podľa § 27 ods. 4 písm. e) a g) a raz ročne sú-

hrnne vyhodnocuje ich plnenie na účely notifikácie 

vo vzťahu k Európskej únii (§ 105 ods. 4), 

s) vyjadruje sa ku Koncepcii územného rozvoja Slo-

venska,139) 

t) určuje podiel výrobcov elektrozariadení na trhu na 

základe údajov ohlásených podľa § 27 ods. 4 písm. 

h), 

u) rozhoduje v prípade pochybností, či zariadenie je 

alebo nie je elektrozariadením, na ktoré sa vzťahuje 

druhý oddiel štvrtej časti tohto zákona, 

v) vedie evidenciu údajov o recyklačnej efektivite 

ohlásených podľa § 51 písm. j), 

w) sleduje splnenie určených cieľov a záväzných li-

mitov uvedených v prílohe č. 3, 

x) rozhoduje v prípade pochybností, či výrobok je, 

alebo nie je obalom, 

y) zabezpečuje činnosť kontaktného bodu podľa me-

dzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republiky 

viazaná,140) 

z) zverejňuje údaje potrebné pre výpočet trhového a 

zberového podielu podľa § 27 ods. 4 písm. j) na svo-

jom webovom sídle, 

aa) zverejňuje program odpadového hospodárstva 

kraja podľa § 9 ods. 4, 

ab) vyzýva organizáciu zodpovednosti výrobcov na 

preukázanie funkčnosti systému združeného nakla-

dania s vyhradeným prúdom odpadu podľa § 28 ods. 

5, 

ac) vyzýva tretiu osobu na preukázanie funkčnosti 

systému nakladania s použitými batériami a akumu-

látormi podľa § 44 ods. 9, 

ad) vyzýva výrobcu vyhradeného výrobku na preu-

kázanie funkčnosti systému individuálneho naklada-

nia s vyhradeným prúdom odpadu podľa § 29 ods. 2, 

ae) zverejňuje rozhodnutia o udelení autorizácie, 

af) zverejňuje výzvu na založenie koordinačného 

centra, prijíma písomné oznámenia a plní ďalšie 

úlohy podľa § 31 ods. 4, určuje organizácie zodpo-

vednosti výrobcov a výrobcov vyhradených výrob-

kov, ktorí plnia vyhradené povinnosti individuálne, 

ktorí sú povinní založiť koordinačné centrum. 

(3) Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá mi-

nisterstvo, ustanoví 



157 
 

 
www.torvenytar.sk Pro Civis PT 

ae) közzéteszi a kiadott autorizációkról szóló dönté-

seket, 

af) közzéteszi a felhívást koordinációs központ meg-

alakítására, átveszi az írásos bejelentéseket és to-

vábbi feladatokat teljesít a 31. § (4) bekezdése sze-

rint, kijelöli a gyártói felelősségi szervezeteket és a 

megkülönböztetett termékek gyártóit, melyek egyé-

nileg teljesítik megkülönböztetett kötelességeiket és 

amelyek kötelesek koordinációs központot létre-

hozni. 

(3) Az általános érvényű jogszabály, melyet a miniszté-

rium kiad, meghatározza 

a) a programok tartalmának és a kerületi, községi, a 

poliklórozott bifenil-birtokosi programok kidolgozá-

sának részleteit, valamint a hulladékkeletkezés-meg-

előzési programok részleteit, 

b) a hulladékok jegyzékét, a veszélyes tulajdonságok 

jegyzékét a Bázeli Jegyzőkönyv értelmében, a hulla-

dékcsoportok jegyzékét és a káros anyagok jegyzé-

két a Bázeli Jegyzőkönyv értelmében, valamint a 

hulladékok veszélyes tulajdonságai elbírálásának 

feltételeit, melyek a Hulladékkatalógust képezik, 

c) a nyilvántartás vezetésének tartalmát és módját, a 

hulladék-nyilvántartás megőrzési követelményeit, a 

hulladékbirtokos nyilvántartási, a veszélyes hulladék 

feladójának, a fogadójának és szállítójának, a hulla-

dékhasznosító létesítmény üzemeltetőjének, a hulla-

dékártalmatlanító létesítmény üzemeltetőjének, vala-

mint a hulladékgyűjtő és -felvásárló üzemeltetőjének 

adatbejelentési adatait, a nyilvántartás vezetésének 

és megőrzésének tartalmát és módját a hulladék 

gyűjtéséről és egyes hulladékfajták felvásárlásáról, a 

belőlük készülő bejelentések adatairól, a koordiná-

ciós központtal szembeni bejelentési kötelezettség 

részleteiről, 

d) a hulladékkezelés részleteit, a hulladékkezelő lé-

tesítmények létesítésének és üzemeltetésének köve-

telményeit, a hulladékkezelő berendezések, a veszé-

lyeshulladék-kezelő technológiák megjelölésének 

módját, a hulladékgyűjtés és -tárolás részleteit, a hul-

ladékkezelő létesítmények üzemeltetésének részle-

teit, a feltételek közzétételének formáját, melyek be-

tartása mellett feldolgozásra, hasznosításra vagy ár-

talmatlanításra átveszi a hulladékot, a hulladékgyűjtő 

és -tároló létesítmények jelölési módját, a természe-

tes személyeknek szóló értesítések részleteit hulla-

dékgyűjtésre vagy hulladékfelvásárlásra vonatko-

zóan, a hulladékfajták közzétételét, melyek haszno-

sítására vagy ártalmatlanítására jogosult, az energe-

tikai hatékonyság kiszámításának képletét, a titán-di-

oxid gyártásából származó hulladék és az ezen hul-

ladék környezetbe történt kibocsátásának, elhelyezé-

sének vagy beinjektálásának mennyiségi megfigye-

a) podrobnosti o obsahu programov a o spôsobe vy-

pracúvania programu kraja, obce, držiteľa polychló-

rovaných bifenylov a o obsahu programu predchá-

dzania vzniku odpadu, 

b) zoznam odpadov, zoznam nebezpečných vlast-

ností podľa Bazilejského dohovoru, zoznam skupín 

odpadov a zoznam škodlivých látok podľa Bazilej-

ského dohovoru, ako aj zoznam kritérií na posudzo-

vanie nebezpečných vlastností odpadov, ktoré tvoria 

Katalóg odpadov, 

c) obsah a spôsob vedenia evidencie, uchovávanie 

evidencie odpadov a ohlasovanie údajov z evidencie 

držiteľa odpadu, odosielateľa, príjemcu a prepravcu 

nebezpečných odpadov, prevádzkovateľa zariadenia 

na zhodnocovanie odpadov, prevádzkovateľa zaria-

denia na zneškodňovanie odpadov a prevádzkova-

teľa zariadenia na zber a výkup odpadov, obsah a 

spôsob vedenia evidencie a uchovávanie evidencie o 

zbere odpadov a výkupe niektorých odpadov, a ohla-

sovanie údajov z nej, podrobnosti o ohlasovacej po-

vinnosti voči koordinačnému centru, 

d) podrobnosti o nakladaní s odpadmi, požiadavky 

na zariadenia na nakladanie s odpadmi a na prevádz-

kovanie zariadenia, označovanie zariadenia na na-

kladanie s odpadmi, technológii nakladania s nebez-

pečnými odpadmi, zhromažďovanie odpadov a skla-

dovanie odpadov, podrobnosti o prevádzkovaní za-

riadenia na nakladanie s odpadmi, zverejnenie pod-

mienok, za ktorých preberá odpad na spracovanie, 

zhodnotenie alebo zneškodnenie, označovanie zaria-

denia na zber odpadov alebo výkup odpadov, po-

drobnosti o oznámení pri zbere alebo výkupe odpadu 

od fyzických osôb, zverejňovanie druhov odpadov, 

na ktorých zneškodňovanie alebo zhodnocovanie je 

oprávnené, vzorec na výpočet energetickej účinnosti, 

rozsah a spôsob monitorovania odpadov z výroby 

oxidu titaničitého a prostredia, do ktorého sa tento 

odpad vypúšťa, ukladá alebo vstrekuje, limity toxi-

city, zoznam odpadov, ktoré sa zakazuje skládkovať 

bez ich predchádzajúcej úpravy, 

e) jednotné metódy analytickej kontroly odpadov, 

f) podrobnosti o skládkach odpadov, o ich prevádz-

kovaní, postupy kontroly a monitorovania skládky 

odpadov počas jej prevádzky a počas následnej sta-

rostlivosti o skládku odpadov po jej uzavretí, po-

stupy uzatvárania skládky odpadov a následná sta-

rostlivosť o skládku odpadov, podrobnosti o evi-

denčnej, ohlasovacej povinnosti a o povinnosti ucho-

vávania evidencie, 

g) podrobnosti o prevádzkovaní úložiska dočasného 

uskladnenia ortuti, podrobnosti a náležitosti prevádz-

kového poriadku, ktorý podlieha schváleniu orgánu 

štátnej správy odpadového hospodárstva, rozsah a 

spôsob monitorovania ortuti, obsah, spôsob vedenia, 
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lését és megfigyelésének módját, a toxikussági határ-

értékeket, azon hulladékok jegyzékét, melyeket elő-

zetes kezelés nélkül tárolni tilos, 

e) a hulladék analitikus ellenőrzésének egységes 

módszertanát, 

f) a részleteket a hulladéklerakók vonatkozásában, 

üzemeltetésüket, ellenőrzési eljárásaikat és a hulla-

déklerakók üzemelés közbeni megfigyelését, vala-

mint bezárás utáni megfigyelését, a hulladéklerakó 

bezárásának eljárását és az azt követő gondoskodást 

a hulladéklerakóról, a nyilvántartási, bejelentési kö-

telezettségek részleteit és a nyilvántartás megőrzésé-

nek részleteit, 

g) az átmeneti higanylerakók üzemeltetésének rész-

leteit, az üzemeltetési rend részleteit, melyet az ál-

lami hulladékgazdálkodási hatóságnak kell jóvá-

hagynia, a higany megfigyelésének mértékét és mód-

ját, a hulladékká vált higany nyilvántartásának tartal-

mát, vezetésének módját, bejelentésének és megőr-

zésének feltételeit az átmeneti higanylerakó üzemel-

tetője által, a higany tárolásának feltételeit, a tartály-

ról szóló bizonylatot,  

h) az éves célirányos pénzügyi tartalék kiszámításá-

nak képletét, 

i) a Megkülönböztetett Termékek Gyártóinak Nyil-

vántartásába való bejegyzés kérvényének részleteit 

és a bejegyzésről kiadott igazolás mintáját, a megkü-

lönböztetett termék gyártójának bejelentési és nyil-

vántartási kötelezettsége részleteit, a termelés meny-

nyiségéről, a megkülönböztetett termékek és hulla-

dék Szlovák Köztársaságba más tagállamból irá-

nyuló határon átnyúló szállításairól, mennyiségeiről, 

behozataláról készített nyilvántartás tartalmát, veze-

tésének módját és megőrzési idejének feltételeit, a 

125. § (7) bek. a) pontja szerinti bejelentési kötele-

zettség részleteit, a megkülönböztetett termék vég-

felhasználóival szembeni tájékoztatási kötelességei-

nek részleteit, a végfelhasználóknak szóló, országos 

lefedettségű népszerűsítő és képzési tevékenységek 

részleteit a megkülönböztetett hulladékáramok keze-

lése, a háztartási hulladék osztályozott gyűjtése és a 

hulladékkeletkezés megelőzése vonatkozásában, a 

gyártói felelősségi szervezet tevékenységéről szóló 

jelentés tartalmának részleteit és az ezen jelentésből 

közzétételre kerülő adatokat, az egyéni kezelői rend-

szer működőképességi jelentése tartalmának részle-

teit, és az ezen jelentésből közzétételre kerülő adato-

kat, a Szlovák Köztársaság területi lefedettségének 

mértékével kapcsolatos részleteket a megkülönböz-

tetett hulladékáramok gyűjtésének biztosítása céljá-

ból, a 29. § (2) bek. g) pontja szerinti letét összege 

kiszámításának részleteit és a garancia fajtáját, vala-

mint ennek igazolását a minisztérium felé, a csoma-

golásszerű termékhulladékok kezelésének részleteit, 

ohlasovania a uchovávania evidencie o ortuti, ktorá 

je odpadom, prevádzkovateľom úložiska dočasného 

uskladnenia ortuti, podmienky pre uskladnenie or-

tuti, potvrdenie o kontajneri, 

h) vzorec pre výpočet ročnej výšky účelovej finanč-

nej rezervy, 

i) podrobnosti žiadosti o zápise do Registra výrobcov 

vyhradeného výrobku a vzor potvrdenia o zápise, po-

drobnosti o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti vý-

robcu vyhradeného výrobku, obsah a spôsob vedenia 

a uchovávania evidencie o objeme výroby, cezhra-

ničnej preprave z iného členského štátu do Sloven-

skej republiky a dovoze vyhradených výrobkov a od-

padov z nich a čas jej uchovávania, podrobnosti o 

ohlasovacej povinnosti podľa § 125 ods. 7 písm. a), 

podrobnosti o informačnej povinnosť vo vzťahu ku 

konečným používateľom vyhradeného výrobku, po-

drobnosti o propagačných a vzdelávacích aktivitách 

s celoslovenským pôsobením so zameraním na ko-

nečného používateľa o nakladaní s vyhradeným 

prúdom odpadu, triedenom zbere komunálnych od-

padov a prevencii vzniku odpadov, podrobnosti o ob-

sahu Správy o činnosti organizácie zodpovednosti 

výrobcov a o rozsahu údajov zverejňovaných z tejto 

správy, podrobnosti o obsahu Správy o funkčnosti 

systému individuálneho nakladania a o rozsahu úda-

jov zverejňovaných z tejto správy, podrobnosti o roz-

sahu územného pokrytia Slovenskej republiky na 

účely zabezpečenia zberu vyhradeného prúdu od-

padu, podrobnosti o výpočte výšky a druhu záruky 

podľa § 29 ods. 2 písm. g) a jej preukazovaní minis-

terstvu, podrobnosti o nakladaní s odpadom z neoba-

lových výrobkov, zoznam výrobkov, ktoré sa môžu 

stať neobalovým výrobkom, 

j) podrobnosti o spôsobe preukazovania zhodnotenia 

v zariadeniach na zhodnocovanie odpadov na území 

členských štátov, ako aj mimo územia členských štá-

tov, 

k) podrobnosti o nakladaní s elektrozariadením a s 

elektroodpadom, podrobnosti o členení elektrood-

padu na účely oddeleného zberu a skladovania pred 

jeho spracovaním, podrobnosti o označovaní elektro-

zariadenia uvádzaného na trh grafickým symbolom, 

podrobnosti o nádobe na zbernom mieste, podrob-

nosti o skladovaní elektroodpadu vrátane dočasného 

skladovania, podrobnosti o evidenčnej a ohlasovacej 

povinnosti spracovateľa elektroodpadu, podrobnosti 

o technických požiadavkách na spracovanie elektro-

odpadu, podrobnosti o vedení prevádzkovej doku-

mentácie o spracovaní elektroodpadu, podmienky, 

ktoré musí spĺňať zariadenie na výkon prípravy na 

opätovné použitie, podrobnosti o informáciách po-

skytnutých spracovateľom o príprave na opätovné 
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a termékek jegyzékét, melyek csomagolásszerű ter-

mékké válhatnak,  

j) a hulladékhasznosító létesítményekben történő 

hasznosítás mód kimutatásának részletei a tagálla-

mok területén és a tagállamokon kívüli területeken 

is, 

k) a részleteket az elektroberendezések és elektro-

mos hulladék kezeléséről, a részleteket az elektro-

mos hulladék felosztásáról az osztályozott gyűjtés 

céljaira és feldolgozás előtti tárolására, a részleteket 

az elektroberendezések grafikai szimbólummal tör-

ténő megjelöléséről a piaci bevezetéskor, a részlete-

ket gyűjtőhelyi gyűjtőedényről, a részleteket az 

elektromos hulladék tárolásáról, az átmeneti tárolást 

beleértve, a részleteket az elektromos hulladék fel-

dolgozójának bejelentési kötelezettségéről, a részle-

teket az elektromos hulladék feldolgozásának mű-

szaki követelményeiről, a részleteket az elektromos 

hulladékfeldolgozás műszaki dokumentációjáról, a 

feltételeket, melyeket teljesítenie kell az újbóli hasz-

nálatra előkészítő létesítménynek, a részleteket az új-

bóli használatra előkészítő feldolgozó által nyújtott 

információkról és minden új típusú elektroberende-

zés feldolgozásáról, az elektromos hulladékkategóri-

ákról, melyek alkalmasak újbóli használatra és az 

elektromos hulladék újbóli használatra való előkészí-

tését végző személy alkalmasságáról, a nagyon kis 

méretű elektromos hulladék vagy fényforrásokból 

származó hulladék leadására szolgáló edényekről, a 

háztartási és nem háztartási elektromos hulladék pél-

dáit, a részleteket a használt elektroberendezések ha-

tárokon átnyúló szállításáról, a kísérő okmányokról, 

a használt elektroberendezések teszteléséről és érté-

keléséről, beleértve a tesztelési eredményeket, azok 

tartalmát, elhelyezését és a felvétel megőrzését, 

l) a részleteket az elemek, az akkumulátorok és elem-

családok grafikai jelöléséről, a részleteket a használt 

elemek és akkumulátorok feldolgozójának nyilván-

tartási és bejelentési kötelezettségeiről, a használt 

elemek és akkumulátorok feldolgozásának és recik-

lálásának követelményeit, a részleteket a használt 

elemek és akkumulátorok feldolgozása és reciklálása 

üzemi dokumentációjáról, a részleteket a reciklálási 

hatékonyság kimutatási módjáról a hulladékhaszno-

sító létesítményekben más tagállamok területén és 

tagállamokon kívüli területeken, a használt elemek 

és akkumulátorok reciklálási hatékonyságának mér-

tékét, 

m) az ismételten felhasználható betétdíjas italcsoma-

golások betétdíjának nagyságát és a betétdíjas ital-

csomagolások betétdíjának nagyságát, ha azok nem 

ismételten felhasználhatók, a csomagolások tulaj-

donságaival és összetételével kapcsolatos követel-

použitie a spracovanie pre každý typ nového elektro-

zariadenia, kategórie elektroodpadu, ktoré sú vhodné 

na prípravu na opätovné použitie a oprávnenosť 

osoby vykonávajúcej prípravu na opätovné použitie 

elektroodpadu, nádoba určená na odovzdanie veľmi 

malého elektroodpadu alebo elektroodpadu zo sve-

telných zdrojov, príklady elektroodpadu z domác-

ností a iného ako z domácností, podrobnosti o cez-

hraničnej preprave použitých elektrozariadení, po-

drobnosti o sprievodných dokladoch, testovaní a 

hodnotení použitých elektrozariadení, vrátane vý-

sledkov testovania, obsahu, umiestnení a uchovávaní 

záznamu, 

l) podrobnosti o označovaní batérií, akumulátorov a 

sady batérií grafickým symbolom, podrobnosti o evi-

denčnej a ohlasovacej povinnosti spracovateľa pou-

žitých batérií a akumulátorov, požiadavky na spraco-

vanie a recykláciu použitých batérií a akumulátorov, 

podrobnosti o prevádzkovej dokumentácii o spraco-

vaní a recyklácii použitých batérií a akumulátorov, 

podrobnosti o spôsobe preukazovania plnenia recyk-

lačnej efektivity v zariadení na zhodnocovanie od-

padu na území iných členských štátov, ako aj mimo 

územia členských štátov, mieru recyklačnej efekti-

vity použitých batérií a akumulátorov, 

m) výšku zálohu zálohovaných opakovane použiteľ-

ných obalov na nápoje a výšku zálohu zálohovaných 

obalov na nápoje, ktoré nie sú opakovane použiteľné, 

požiadavky na vlastnosti a zloženie obalov, podrob-

nosti o označovaní údajom o materiálovom zložení 

obalu, podrobnosti o označovaní obalu ako záloho-

vaný obal, podrobnosti o spôsobe a preukazovaní 

materiálového toku, 

n) podrobnosti o požiadavkách na zariadenie na spra-

covanie starých vozidiel a na zariadenie na zber sta-

rých vozidiel, podrobnosti o podmienkach naklada-

nia so starými vozidlami pri ich spracúvaní, podrob-

nosti o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti spraco-

vateľa starých vozidiel, podrobnosti o vedení pre-

vádzkovej dokumentácie o spracovaní starých vozi-

diel, podrobnosti o vedení dokumentácie o starých 

vozidlách umiestnených na určenom parkovisku, po-

drobnosti o spôsobe kódovania častí vozidiel, mate-

riálov používaných vo vozidlách a vybavenia použí-

vaného vo vozidlách a zoznam kódov, požiadavky na 

recykláciu, zhodnocovanie starých vozidiel a opä-

tovné použitie častí starých vozidiel, zoznam mate-

riálov a súčiastok podľa § 61 ods. 1 písm. b), vrátane 

najvyšších prípustných limitov obsahu ťažkých ko-

vov v nich obsiahnutých, lehoty na uplatňovanie vý-

nimky a prípady, keď sa tieto materiály a súčiastky 

oddelia pred ďalším spracovaním vrátane spôsobu 

ich označenia, vzor potvrdenia o prevzatí starého vo-
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ményeket, a részleteket a csomagolás anyagösszeté-

telének jelöléséről, a részleteket a csomagolás betét-

díjas csomagolásként való megjelöléséről, a részlete-

ket az anyagáram kimutatásának módjáról, 

n) a részleteket a régi gépjárműveket feldolgozó lé-

tesítményekkel és a régi gépjárműveket gyűjtő léte-

sítményekkel szemben támasztott követelményekről, 

a részleteket a régi gépjárművek kezeléséről bontá-

suk során, a részleteket a régi gépjárműveket feldol-

gozó személy nyilvántartási és bejelentési kötelezett-

ségeiről, a részleteket a hulladék gépjárműbontás 

üzemeltetési dokumentációjának vezetéséről, a rész-

leteket a kijelölt parkolón tárolt hulladék gépjármű 

bontási üzemeltetési dokumentációjának vezetésé-

ről, a részleteket a gépjármű-alkatrészek, a gépjár-

műben használt anyagok és felszerelések jelölésének 

módjáról és a jelölések jegyzékét, a reciklálási, a hul-

ladék gépjármű újrahasznosításéra és újbóli haszná-

latára támasztott követelményeket, az anyagok és al-

katrészek 61. § (1) bekezdés b) pontja szerinti jegy-

zékét, beleértve a megengedett legfelsőbb határérté-

keket a nehézfémtartalom szempontjából, a kivételek 

érvényesíthetőségének határidőit és azon eseteket, 

amikor ezeket az anyagokat és alkatrészeket a to-

vábbi feldolgozást megelőzően eltávolítják, bele-

értve a jelölésük módját is, a feldolgozásra átvett hul-

ladék gépjárműről kiadott igazolás mintáját, a rész-

leteket a gépjárműgyártó közzétételi és tájékoztatási 

kötelezettségéről, a részleteket a hulladék gépjármű 

feldolgozójának tájékoztatási kötelezettségéről [65. 

§ 1. bek. p] pont], a részleteket a gépjármű nemléte-

zését kimondó határozat iránti kérvényről, a részlete-

ket a gépjármű nemlétezését kimondó határozat 

iránti kérvény benyújtásakor a Környezetvédelmi 

Alapba befizetendő hozzájárulásról,  

o) a részleteket a poliklórozott bifenilek közömbösí-

téséről, a megtisztított berendezések, létesítmények, 

anyagok és folyadékok poliklórozott bifeniltartalma 

megállapításának referencia-módszeréről, a polikló-

rozott bifenilt tartalmazó berendezés tárolóhelyisé-

gébe történő belépés jelzésmódjáról, az ilyen beren-

dezések jelölési módjáról, a megtisztított berendezé-

sek jelölésének módjáról és a poliklórozott bifenilek 

– égetésen kívüli – ártalmatlanítási módszereinek 

műszaki követelményeiről, a poliklórozott bifenilt 

tartalmazó berendezés birtoklását tartalmazó beje-

lentés módjáról és tartalmáról, a poliklórozott bife-

nilek 17. § (1) bekezdés j) pontja szerinti átvételét 

igazoló bizonylat mintáját, 

p) a külön követelményeket a hulladékstátus végső 

állapotának meghatározására, 

q) a barnamedve előfordulási helyének behatárolá-

sát, mely helyre vonatkozik a hulladék különleges 

zidla na spracovanie, podrobnosti o rozsahu publi-

kačnej a informačnej povinnosti výrobcu vozidiel, 

podrobnosti o publikačnej povinnosti spracovateľa 

starých vozidiel [§ 65 ods. 1 písm. p)], podrobnosti o 

žiadosti o vydanie rozhodnutia o neexistencii vo-

zidla, podrobnosti o výške príspevku do Environ-

mentálneho fondu pri žiadosti o vydanie rozhodnutia 

o neexistencii vozidla, 

o) podrobnosti o dekontaminácii polychlórovaných 

bifenylov, referenčné metódy zistenia obsahu po-

lychlórovaných bifenylov v dekontaminovaných za-

riadeniach, objektoch, materiáloch a kvapalinách, 

spôsob označovania vstupu do priestoru, v ktorom je 

zariadenie obsahujúce polychlórované bifenyly 

umiestnené, spôsob označovania týchto zariadení, 

spôsob označovania dekontaminovaných zariadení a 

technické požiadavky na metódy zneškodnenia po-

lychlórovaných bifenylov okrem spaľovania, spôsob 

a obsah oznámenia o držbe zariadenia obsahujúceho 

polychlórované bifenyly, vzor potvrdenia o prijatí 

polychlórovaných bifenylov podľa § 17 ods. 1 písm. 

j), 

p) osobitné kritériá pre určenie stavu konca odpadu, 

q) vymedzenie lokalít výskytu medveďa hnedého, na 

ktoré sa vzťahuje povinnosť zabezpečiť odpad oso-

bitným spôsobom a podrobnosti o spôsobe zabezpe-

čenia odpadu, 

r) obsah a spôsob vedenia zoznamu registrovaných 

osôb (§ 98), 

s) podrobnosti o obsahu žiadostí o vydanie rozhod-

nutia a vyjadrenia orgánu štátnej správy odpadového 

hospodárstva, 

t) požiadavky udeľovania súhlasu na využívanie od-

padov na povrchovú úpravu terénu vrátane podrob-

ností o odpadoch vhodných na tento účel, 

u) podrobnosti o obsahu žiadosti o udelenie autorizá-

cie a jej vzor, podrobnosti o podkladoch na účely pre-

dĺženia platnosti autorizácie, náležitosti a podrob-

nosti o obsahu a spôsobe vedenia registra osôb, kto-

rým bola udelená autorizácia, 

v) podrobnosti o technickom, materiálnom a perso-

nálnom zabezpečení autorizovanej spracovateľskej 

činnosti a o obsahu a spôsobe overovania odbornej 

spôsobilosti, zabezpečenie systému zmluvných vzťa-

hov, obsah a spôsob vedenia registra odborne spôso-

bilých osôb na autorizáciu, prípady, v ktorých je 

alebo môže byť súčasťou žiadosti o vydanie rozhod-

nutia a vyjadrenia orgánu štátnej správy odpadového 

hospodárstva a udelenia autorizácie odborný posu-

dok o vplyve uvažovanej činnosti alebo zariadenia na 

životné prostredie, podrobnosti o postupe pri ustano-

vovaní oprávnených osôb, náležitosti odborného po-
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módon történő bebiztosítása, valamint a bebiztosítás 

módjának részletei, 

r) a nyilvántartásba vett személyek jegyzékének (98. 

§) tartalmát és vezetési módját, 

s) a részleteket a hulladékgazdálkodási állami ható-

ság határozatának vagy véleményének kiadását célzó 

kérvény tartalmáról, 

t) a követelményeket a hulladék felületi tereprende-

zési célokra vonatkozó engedély kiadásáról, bele-

értve az e célra alkalmas hulladékokkal kapcsolatos 

részleteket, 

u) az autorizációs kérvény tartalmának részleteit és 

mintáját, az autorizáció meghosszabbításához szük-

séges iratok részleteit, kellékeit és az autorizációt 

megszerző személyek nyilvántartásának vezetési 

módját és tartalmát, 

v) a részleteket az autorizált feldolgozói tevékenység 

műszaki, anyagi és személyi bebiztosítottságáról, va-

lamint a szakmai alkalmasságról való meggyőződés 

módjáról és tartalmáról, a szerződéses kapcsolatok 

rendszerének biztosítottságáról, az autorizációra 

szakmailag alkalmas személyek regisztere vezetésé-

nek tartalma és módja, az esetek, amikor a hulladék-

gazdálkodási állami hatóság határozatának vagy vé-

leményének kiadása iránti kérvény vagy az autorizá-

ciós kérvény része vagy része lehet a szakvélemény 

a tervezett tevékenység hatásairól vagy a létesítmény 

környezeti hatásairól, a részleteket a jogosult sze-

mély kijelölési eljárásáról, a szakvélemény kellékeit, 

a részleteket a szakértői tevékenység ellátásának fel-

tételeiről, a részleteket a jogosult személyek nyilván-

tartásának vezetéséről, 

w) a részleteket a gyűjtőudvarok felszereltségéről, a 

háztartási hulladék osztályozott gyűjtésének részle-

teit, a községben szokásos gyűjtési költségek kiszá-

mítását, 

x) a részleteket a biológiailag lebomló hulladék ke-

zeléséről, 

y) az adatbejelentés feltételeit az informatikai rend-

szerbe, az informatikai rendszerből származó adat-

nyilvánosság mértékét, 

z) a Reciklációs Alapba történő befizetési tarifák ki-

számítását, a termékek, anyagok és berendezések 

jegyzékét, melyek után hozzájárulást kell fizetni a 

Reciklációs Alapba, valamint a Reciklációs Alapból 

támogatást kérő kérvény tartalmának részleteit. 

(4) A minisztérium az Európai Unió vonatkozásában a 

hulladékkezeléssel kapcsolatosan jelentéstevő hatóság, 

és az Európai Bizottságnak megküldi elsősorban 

a) kétévente a (2) bekezdés r) pontja szerint vezetett 

nyilvántartás adatait, 

b) az adatokat és jelentéseket az Európai Bizottság 

kérdőíve, iránymutatása vagy alapelvei szerint, 

sudku, podrobnosti o podmienkach výkonu posudko-

vej činnosti, podrobnosti o vedení registra oprávne-

ných osôb, 

w) podrobnosti o vybavení zberných dvorov, požia-

davky na triedený zber komunálnych odpadov, vý-

počet obvyklých nákladov na zber v obci, 

x) podrobnosti o nakladaní s biologicky rozložiteľ-

nými odpadmi, 

y) podmienky ohlasovania údajov do informačného 

systému, rozsah sprístupnenia údajov z informač-

ného systému, 

z) sadzby pre výpočet príspevkov do Recyklačného 

fondu, zoznam výrobkov, materiálov a zariadení, za 

ktoré sa platí príspevok do Recyklačného fondu a po-

drobnosti o obsahu žiadosti o poskytnutie prostried-

kov z Recyklačného fondu. 

(4) Ministerstvo vo vzťahu k Európskej únii je notifikač-

ným orgánom vo veciach nakladania s odpadmi a ozna-

muje Európskej komisii najmä 

a) každý druhý rok údaje z evidencie vedenej podľa 

odseku 2 písm. r), 

b) údaje a správy podľa dotazníka, návodu alebo os-

novy Európskej komisie, 

c) každoročne údaje o dosiahnutej miere zberu pou-

žitých prenosných batérií a akumulátorov na území 

Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny 

rok a spôsobe získania týchto údajov do šiestich me-

siacov od ukončenia kalendárneho roka, 

d) každoročne údaje o efektivite a dosiahnutej miere 

zberu použitých prenosných batérií a akumulátorov 

na území Slovenskej republiky. 
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c) évente a Szlovák Köztársaságban elért adatokat a 

használt hordozható elemek és akkumulátorok visz-

szagyűjtési mértékéről az előző naptári évben, vala-

mint az ezen adatok beszerzésének módjáról, mégpe-

dig a naptári év végétől számított hat hónapon belül, 

d) évente a Szlovák Köztársaságban elért adatokat a 

használt hordozható elemek és akkumulátorok visz-

szagyűjtési hatékonyságáról és elért mértékéről. 

 

106. § 

Felügyelet 

A felügyelet 

a) a hulladékgazdálkodás állami felügyeleti hatósága 

(112. §), 

b) bírságokat vet ki (117. §), 

c) vitás esetekben dönt arról, hogy az adott árucikk a 

határon átnyúló szállításkor hulladéknak tekintendő-

e, 

d) jogosult a hulladék a határon átnyúló szállításkor 

ellenőrzést végezni külön jogszabályok58) szerint és 

a jelen törvény értelmében, fizikailag ellenőrizni a 

hulladékot, mintát venni a hulladékból és elemezni a 

mintákat, mégpedig a hulladék keletkezésének hely-

színén, a bejelentőnél, a hulladék fogadójánál, a léte-

sítményekben, a határátkelőkön és a Szlovák Köztár-

saság egész területén.  

 

  § 106 

Inšpekcia 

Inšpekcia 

a) je orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospo-

dárstve (§ 112), 

b) ukladá pokuty (§ 117), 

c) rozhoduje v sporných prípadoch, či je daný tovar 

v prípade prepravy cez štátnu hranicu odpadom, 

d) je oprávnená v oblasti cezhraničného pohybu od-

padov vykonávať kontroly dokladov podľa osobit-

ných predpisov58) a podľa tohto zákona, vykonávať 

fyzickú kontrolu odpadu, odoberať a analyzovať 

vzorky odpadu, a to na mieste vzniku odpadu, u 

oznamovateľa, príjemcu odpadu, v zariadeniach, na 

hraničných priechodoch a na celom území Sloven-

skej republiky. 

 

107. § 

A kerületi székhely járási hivatala 

A kerületi székhely járási hivatala a hulladékgazdálko-

dási államigazgatási ügyek vonatkozásában 

a) kidolgozza, kiadja, frissíti és közzéteszi a kerület 

programját és megvalósítja a program javaslatának 

társadalmi vitáját, 

b) kérésre tájékoztat a hulladékhasznosító és -ártal-

matlanító létesítmények létéről és helyéről a kerület 

területén, 

c) kétség esetén dönt arról, hogy a dolog hulladék-e 

vagy sem, kivéve a 106. § c) pontja szerinti esetet, 

d) elbírálja a község programját és jóváhagyja a po-

liklórozott bifenil tulajdonosának programját, ha 

meghaladják a járási hivatal körzetének területét, 

e) véleményt mond a hulladékégető-mű vagy hulla-

dékegyüttégető-mű létesítéséről és ezek változásai-

ról a 99. § (1) bekezdés a) pontja szerint, 

f) véleményt mond a hulladékgazdálkodást érintő 

építkezésekről a 99. § (1) bekezdés b) pontja szerint, 

ha hatásukkal meghaladják a járási hivatal területi 

körzetét, 

g) engedélyt ad veszélyes hulladék szállítására a já-

rási hivatal területi körzetét meghaladó esetekben és 

engedélyezi a veszélyes hulladék szállítását a kerület 

  § 107 

Okresný úrad v sídle kraja 

Okresný úrad v sídle kraja vo veciach štátnej správy od-

padového hospodárstva 

a) vypracúva, vydáva, aktualizuje a zverejňuje pro-

gram kraja a uskutočňuje verejné prerokovanie ná-

vrhu tohto programu, 

b) poskytuje na požiadanie informácie o existencii a 

umiestnení zariadení vhodných na zhodnotenie a 

zneškodnenie odpadov na území kraja, 

c) rozhoduje v prípade pochybností, či vec je, alebo 

nie je odpadom, s výnimkou prípadu podľa § 106 

písm. c), 

d) posudzuje program obce a schvaľuje program dr-

žiteľa polychlórovaných bifenylov, ktoré presahujú 

územný obvod okresného úradu, 

e) dáva vyjadrenie k zriadeniu spaľovne odpadov 

alebo zariadenia na spoluspaľovanie odpadov a k ich 

zmenám podľa § 99 ods. 1 písm. a), 

f) dáva vyjadrenie k výstavbe dotýkajúcej sa odpa-

dového hospodárstva podľa § 99 ods. 1 písm. b), ak 

svojím vplyvom presahuje územný obvod okresného 

úradu, 

g) udeľuje súhlas na prepravu nebezpečných odpa-

dov presahujúcu územný obvod okresného úradu a 
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területét meghaladó esetekben, ha az engedély kiadá-

sát a minisztérium nem vonta kizárólagos saját hatás-

körébe, 

h) dönt a hulladék besorolásáról, ha a hulladékbirto-

kos nem tudja egyértelműen besorolni a Hulladékka-

talógus szerint, 

i) jogosult a hiba eltávolításáig megtiltani a tevé-

kenységet 

1. a hulladéktulajdonosnak, ha nem biztosította a 

hulladékhasznosítást vagy hulladékártalmatlaní-

tást és ha ennek következtében súlyos környezet-

károsítás következhetne be vagy komoly ökoló-

giai hátrány keletkezne,141) 

2. a hulladékkezelő létesítmény üzemeltetőjének, 

ha az nem teljesíti a jelen törvényben megszabott 

kötelességeit és ha ennek következtében súlyos 

környezetkárosítás következhetne be vagy ko-

moly ökológiai hátrány keletkezne, 

j) vezeti a veszélyes hulladékok kísérő fuvarlevelei-

nek nyilvántartását a 26. § (2) bekezdés b) pontja sze-

rint, 

k) a hulladékgazdálkodás állami felügyeleti ható-

sága, 

l) büntetéseket vet ki (117. §), 

m) feladatul adja a hulladékhasznosító üzemeltetőjé-

nek vagy a hulladékártalmatlanító üzemeltetőjének 

rendkívüli esetekben a hulladék hasznosítását vagy 

ártalmatlanítását [17. § (1) bek. k) pont], nyilvántar-

tást vezet a bejelentett adatokról a 17. § (1) bek. l) 

pontja szerint, 

n) engedélyt ad ki hulladékhasznosításra vagy -ártal-

matlanításra mobil berendezéssel [97. § (1) bek. h) 

pont], 

o) véleményt mond a hulladék vámrendszeren belüli 

szabad áramoltásáról a Szlovák Köztársaságban be-

rendezéssel [97. § (1) bek. d) pont], 

p) engedélyt ad ki a hulladékhasznosításra vagy -ár-

talmatlanításra szolgáló mobil berendezés üzemelte-

tésére, 

q) véleményezi a régiók területfejlesztési terveit (elvi 

építési engedélyeit), 

r) engedélyt ad arra, hogy az anyag vagy a dolog mel-

lékterméknek minősül, nem pedig hulladéknak, ha 

nem olyan létesítményről van szó, amelynek üzemel-

tetését külön jogszabályok szerint engedélyezik,126) 

s) engedélyt ad újbóli használatra való előkészítés 

végzésére, 

t) másodfokú államigazgatási hatósági feladatokat lát 

el olyan ügyekben, melyekben az elsőfokú közigaz-

gatási eljárást a járási hivatalok vagy a kerületi szék-

helyek járási hivatalai látják el.  

 

súhlas na prepravu nebezpečných odpadov presahu-

júcu územie kraja, ak si jeho vydanie ministerstvo 

nevyhradilo, 

h) rozhoduje o zaradení odpadu, ak držiteľ odpadu 

nemôže odpad jednoznačne zaradiť podľa Katalógu 

odpadov, 

i) je oprávnený do odstránenia závady zakázať čin-

nosť 

1. pôvodcovi odpadu, ak nemá zabezpečené 

zhodnotenie odpadov alebo zneškodnenie odpa-

dov a ak by v dôsledku toho mohlo dôjsť k závaž-

nému poškodeniu životného prostredia alebo zá-

važnej ekologickej ujme,141) 

2. prevádzkovateľovi zariadenia na nakladanie s 

odpadmi, ak ten neplní povinnosti ustanovené 

týmto zákonom a ak by v dôsledku toho mohlo 

dôjsť k závažnému poškodeniu životného pro-

stredia alebo k závažnej ekologickej ujme, 

j) vedie evidenciu sprievodných listov nebezpečných 

odpadov podľa § 26 ods. 2 písm. b), 

k) je orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospo-

dárstve, 

l) ukladá pokuty (§ 117), 

m) ukladá prevádzkovateľovi zariadenia na zhodno-

covanie odpadov a prevádzkovateľovi zariadenia na 

zneškodňovanie odpadov v mimoriadnych prípadoch 

zhodnotiť alebo zneškodniť odpad [§ 17 ods. 1 písm. 

k)], vedie evidenciu oznámených údajov podľa § 17 

ods. 1 písm. l), 

n) udeľuje súhlas na zhodnocovanie alebo zneškod-

ňovanie odpadov mobilnými zariadením [§ 97 ods. 1 

písm. h)], 

o) dáva vyjadrenie k prepusteniu odpadu do colného 

režimu voľný obeh v Slovenskej republike [§ 99 ods. 

1 písm. d)], 

p) udeľuje súhlas na vydanie prevádzkového po-

riadku mobilného zariadenia na zhodnocovanie od-

padov alebo zneškodňovanie odpadov, 

q) vyjadruje sa k územným plánom regiónov, 

r) udeľuje súhlas na to, že látka alebo vec sa považuje 

za vedľajší produkt, a nie za odpad, ak nejde o zaria-

denie, ktorého prevádzka sa povoľuje podľa osobit-

ného predpisu,126) 

s) udeľuje súhlas na vykonávanie prípravy na opä-

tovné použitie, 

t) vykonáva v druhom stupni štátnu správu vo ve-

ciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni 

konajú okresné úrady alebo okresné úrady v sídle 

kraja. 

 

108. § 

Járási hivatal 

  § 108 

Okresný úrad 
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(1) A járási hivatal az állami hulladékgazdálkodási igaz-

gatási ügyekben 

a) az alapanyagokat a kerület programjának és a 

Szlovák Köztársaság programjának kidolgozásához, 

b) igazolást ad ki a hulladéklerakó bezárásáról a 97. 

§ (13) bekezdése szerint, igazolást ad ki a célirányos 

pénzügyi tartalék merítésére a 24. § (6) bekezdése 

szerint, ha ezt a lerakót engedélyezte, igazolást ad ki 

a lerakóhely bezárásáról a 97. § (14) bekezdése sze-

rint, 

c) végrehajtja a nyilvántartásba vételt a 98. § szerint, 

d) elbírálja a község programját és jóváhagyja a po-

liklórozott bifenil tulajdonosának programját, ha a 

programok nem haladják meg a járási hivatal területi 

körzetét, valamint véleményezi a külön jogszabály 

szerinti142) bányászati hulladék kezelési tervét, 

e) nyilvántartást vezet 

1. a hulladék keletkezéséről és kezeléséről szóló 

jelentésekről a 14. § (1) bek. g) pontja és a 17. § 

(1) bek. f) pontja szerint, 

2. a veszélyes hulladékok kísérő fuvarleveleiről a 

26. § (2) bek. b) pontja szerint, 

3. a jelen törvény alapján kiadott határozatokról,  

4. a kiadott véleményezésekről a 99. § szerint, 

f) jóváhagyja a tervdokumentumokat a hulladékle-

rakó (19. §) és tárolóhely (21. §) bezárásra, rekulti-

válására és megfigyelésére, 

g) határoz a veszélyes hulladék különválasztásának 

kötelezettségéről (25. § (3) bek.),  

h) lefolytatja az eljárást a 67. § (5)-(9) bekezdése sze-

rint, dönt arról, hogy a gépjármű tulajdonjogát az ál-

lam kapja meg, meghatározza, hogy a gépjármű hul-

ladék gépjármű-e és lefolytatja az eljárást a 68. § sze-

rint, 

i) a hulladékgazdálkodás állami felügyeleti hatósága 

(112. §), 

j) büntetéseket vet ki (115., 117. §), 

k) kérésre tájékoztatást ad a hulladékhasznosító és -

ártalmatlanító létesítmények létéről és helyéről a já-

rási hivatal körzetének területén, 

l) megtárgyalja a szabálysértéseket (115. §), 

m) közigazgatási eljárásban elsőfokon dönt a jelen 

törvény szerinti ügyekben és véleményez, kivéve az 

állami hulladékgazdálkodási hatóság más szerveihez 

tartozó ügyeket, 

n) másodfokú államigazgatási hatósági feladatokat 

lát el azon ügyekben, melyekben az elsőfokú köz-

igazgatási eljárást a község folytatja le,  

o) megfigyelést végez a 78. § (6) bekezdése szerint, 

p) véleményezi a községek területfejlesztési terveit 

és övezetfejlesztési terveit, 

q) biztosítja a 15. § (8)-(16) bekezdése szerinti eljá-

rásokat. 

(1) Okresný úrad vo veciach štátnej správy odpadového 

hospodárstva 

a) vypracúva podklady na vypracovanie programu 

kraja a programu Slovenskej republiky, 

b) vydáva potvrdenie o uzavretí skládky odpadov 

podľa § 97 ods. 13, potvrdenie na čerpanie účelovej 

finančnej rezervy podľa § 24 ods. 6 a potvrdenie 

podľa § 24 ods. 13, ak túto skládku povolil, vydáva 

potvrdenie o uzavretí úložiska podľa § 97 ods. 14, 

c) vykonáva registráciu podľa § 98, 

d) posudzuje program obce a schvaľuje program dr-

žiteľa polychlórovaných bifenylov, ktoré nepresa-

hujú územný obvod okresného úradu, a dáva stano-

visko k plánu nakladania s ťažobným odpadom 

podľa osobitného predpisu,142) 

e) vedie evidenciu 

1. hlásení o vzniku a nakladaní s odpadmi podľa 

§ 14 ods. 1 písm. g) a § 17 ods. 1 písm. f), 

2. sprievodných listov nebezpečných odpadov 

podľa § 26 ods. 2 písm. b), 

3. rozhodnutí vydaných podľa tohto zákona a 

4. vydaných vyjadrení podľa § 99, 

f) schvaľuje projektovú dokumentáciu na uzavretie, 

rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov (§ 19) 

a úložiska (§ 21), 

g) rozhoduje o povinnosti oddeliť nebezpečný odpad 

(§ 25 ods. 3), 

h) uskutočňuje konanie podľa § 67 ods. 5 až 9, roz-

hoduje o tom, či vlastníctvo k vozidlu nadobudne 

štát, určuje, či vozidlo je starým vozidlom a uskutoč-

ňuje konanie podľa § 68, 

i) je orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospo-

dárstve (§ 112), 

j) ukladá pokuty (§ 115, 117), 

k) poskytuje na požiadanie informácie o existencii a 

umiestnení zariadení vhodných na zhodnotenie da-

ného odpadu a na zneškodnenie daného odpadu v 

územnom obvode okresného úradu, 

l) prejednáva priestupky (§ 115), 

m) rozhoduje v správnom konaní v prvom stupni vo 

veciach podľa tohto zákona a vyjadruje sa s výnim-

kou vecí patriacich iným orgánom štátnej správy od-

padového hospodárstva, 

n) vykonáva v druhom stupni štátnu správu vo ve-

ciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni 

konajú obce, 

o) vykonáva monitorovanie podľa § 78 ods. 6, 

p) vyjadruje sa k územným plánom obcí a územným 

plánom zón, 

q) zabezpečuje konanie podľa § 15 ods. 8 až 16. 

(2) Štátnu správu odpadového hospodárstva, ktorá podľa 

tohto zákona nepatrí iným orgánom štátnej správy odpa-

dového hospodárstva, vykonávajú okresné úrady. 
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(2) A hulladékgazdálkodási államigazgatási feladatokat, 

melyek a jelen törvény szerint más állami hulladékgaz-

dálkodási hatóság hatáskörébe nem tartoznak, a járási hi-

vatalok látják el. 

 

109. § 

Község 

A hulladékgazdálkodás államigazgatási ügyeiben a köz-

ségek 

a) tárgyalják meg a hulladékgazdálkodási szabály-

sértési ügyeket [115. § (3) bek. a) pont] és vetik ki a 

szabálysértési bírságokat [115. § (2) bek. a) pont], 

b) a hulladékbirtokosnak tájékoztatást nyújt a község 

területén lévő hulladékkezelő létesítmény tevékeny-

ségéről és helyéről. 

 

  § 109 

Obec 

Obec vo veciach štátnej správy odpadového hospodár-

stva 

a) prejednáva priestupky v odpadovom hospodárstve 

[§ 115 ods. 3 písm. a)] a ukladá pokuty za priestupky 

[§ 115 ods. 2 písm. a)], 

b) poskytuje držiteľovi odpadu informácie o umies-

tnení a činnosti zariadení na nakladanie s odpadmi na 

území obce. 

 

110. § 

Szlovák Kereskedelmi Felügyelet 

(1) A Szlovák Kereskedelmi Felügyelet a hulladékgaz-

dálkodási államigazgatási ügyekben 

a) állami felügyeletei hatóság a hulladékgazdálko-

dásban (112. §) a 34. § (1) bek. a)-d) pontja, a 43. § 

(1) bek., a 45. § (1) bek. a)-d) pontja, a 45. § 45 (2) 

bek., az 53. §, az 54. § (1) bek. a)-c) pontja és az (5) 

bek., az 55. és 56. §, a 61. § (1) bek. a)-c) és h) pontja, 

a 79. § (8) bek., a 79. § (10) bek. a) és b) pontja, a 79. 

§ (21) bek. d) pontja szerinti kötelességek teljesítésé-

nek terén, amennyiben poliklórozott bifenil-tartalmú 

berendezésekről van szó, melyek nem hulladékok a 

jelen törvény szabályai szerint és amelyek elektro-

mosáram-szolgáltató rendszerek részét képezik vagy 

fogyasztói csatlakozóberendezés részei,143) 

b) bírságokat vet ki (117. §) az a) pont szerinti köte-

lességek megsértéséért, 

c) az a) pont szerinti létesítményekben megfigyeli a 

poliklórozott bifenilek mennyiségét, melyeket a tu-

lajdonosuk jelentett be a 79. § (8) és (10) bekezdése 

szerint, és a mennyiségről megállapított adatokat to-

vábbítja a járási hivatalnak. 

(2) A Szlovák Kereskedelmi Felügyelet ellenőrei az ál-

lami felügyelet ellátása során jogosultak 

a) belépni a raktárakba és kereskedelmi helyisé-

gekbe, 

b) mintát venni a berendezésekből és termékekből 

vizsgálatok elvégzése céljából, 

c) elkérni a berendezések és termékek kísérőleveleit, 

d) ellenőrizni a forgalomba hozott berendezések és 

termékek jelölését, 

e) figyelmeztetni a gyártókat a megállapított hiá-

nyosságokra és kötelezni őket ezek kiküszöbölésére 

a megadott határidőn belül, 

f) megállítani a szállítást vagy megtiltani a berende-

zések és termékek árusítását és használatát, ha azok 

nem felelnek meg a jelen törvény rendelkezéseinek, 

  § 110 

Slovenská obchodná inšpekcia 

(1) Slovenská obchodná inšpekcia vo veciach štátnej 

správy odpadového hospodárstva 

a) je orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospo-

dárstve (§ 112) na účel kontroly dodržiavania povin-

ností uvedených v § 34 ods. 1 písm. a) až d), § 43 

ods. 1, § 45 ods. 1 písm. a) až d), § 45 ods. 2, § 53, § 

54 ods. 1 písm. a) až c) a ods. 5, § 55, 56, § 61 ods. 1 

písm. a) až c) a h), § 79 ods. 8, § 79 ods. 10 písm. a) 

a b), § 79 ods. 21 písm. d), ak ide o zariadenia obsa-

hujúce polychlórované bifenyly, ktoré nie sú odpa-

dom podľa tohto zákona a ktoré sú súčasťou elektri-

začnej sústavy alebo odberného elektrického zaria-

denia,143) 

b) ukladá pokuty (§ 117) za porušenia povinností 

podľa písmena a), 

c) v zariadeniach podľa písmena a) monitoruje 

množstvo polychlórovaných bifenylov, ktoré ozná-

mil ich držiteľ podľa § 79 ods. 8 a 10 a údaje o ziste-

nom množstve oznamuje okresnému úradu. 

(2) Inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie sú pri vý-

kone štátneho dozoru oprávnení 

a) vstupovať do skladovacích a predajných priesto-

rov, 

b) odoberať vzorky zariadení a výrobkov na vykona-

nie skúšky, 

c) požadovať sprievodné listiny zariadení a výrob-

kov, 

d) kontrolovať označovanie zariadení a výrobkov 

uvádzaných do obehu, 

e) upozorňovať výrobcov na zistené nedostatky a uk-

ladať im povinnosť odstrániť ich v určenej lehote, 

f) zadržať prepravu alebo predaj zariadení a výrob-

kov a ich použitie, ak nezodpovedajú ustanoveniam 

tohto zákona, 
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g) elrendelni a villamos berendezés vagy termék ki-

vonását a forgalomból, ha bebizonyosodik, hogy 

nem felel meg a jelen törvény rendelkezéseinek. 

 

g) uložiť stiahnutie elektrozariadenia alebo výrobkov 

z obehu, ak sa preukáže, že nezodpovedajú ustano-

veniam tohto zákona. 

 

111. § 

Adóügyi, illetékügyi  

és vámügyi államigazgatási hatóságok 

(1) A hulladék határon átnyúló közúti fuvarozása során 

a Pénzügyi Igazgatóság Nyomozóhivatala ellenőrzi, 

hogy 

a) a hulladék rendelkezik a külön jogszabály sze-

rinti58) iratokkal, 

b) a szállított áru, mely nem rendelkezik a külön jog-

szabály szerint58) megkövetelt kísérő iratokkal, nem 

minősül hulladéknak, 

c) a hulladék határon átnyúló szállítása nem ellenté-

tes a külön jogszabályokkal,58) 

d) a szállított hulladék megfelel a kísérő iratokban 

feltüntetett tényeknek. 

(2) Ellenőrzéskor a vámhivatal és a Pénzügyi Igazgató-

ság Nyomozóhivatala jogosult megállítani a gépjármű-

veket, elrendelni a gépjármű megfelelő helyre történő 

félreállítását, ellenőrizni az iratokat és a szállított hulla-

dékot, valamint fotódokumentációt készíteni. 

(3) Ha a vámhivatal vagy a Pénzügyi Igazgatóság Nyo-

mozóhivatala megállapítja, hogy a hulladék határon át-

nyúló szállítása törvénytelen szállításnak minősül a kü-

lön jogszabályok szerint,144) vagy hogy a hulladék hatá-

ron átnyúló szállítása az engedéllyel ellentétesen törté-

nik, szóban elrendeli a szállítás megszakítását és ideig-

lenesen félreállítja a gépjárművet. 

(4) Ha a vámhivatal vagy a Pénzügyi Igazgatóság Nyo-

mozóhivatala megállapítja a külön jogszabályok57) meg-

sértését a hulladék határon átnyúló szállítása során, tele-

fonon vagy elektronikus úton haladéktalanul tájékoztatja 

a minisztériumot vagy a felügyeletet. A minisztérium 

vagy a felügyelet a tájékoztatást követően haladéktala-

nul dönt a további eljárásról, közben meghatározhatja a 

fuvarozó számára a gépjármű félreállításának a helyét 

arra az időre, míg megtörténik a hulladék visszavétele, 

hasznosítása vagy ártalmatlanítása a külön jogszabály 

szerint.145) 

(5) A szállítás ideiglenes megszakításának és a gépjármű 

(3) bekezdés szerinti ideiglenes félreállításának, a (4) be-

kezdés szerinti helyre való elvitelének, a gépjármű par-

koltatásának és a hulladék esetleges átrakásának, tárolá-

sának vagy másfajta mozgatásának költségei a fuvarozót 

terhelik. A minisztérium, a felügyelet és a vámhivatal 

vagy a Pénzügyi Igazgatóság Nyomozóhivatala nem fe-

lel a fuvarozónak okozott kárért, mely annak a gépjármű 

(3) és (4) bekezdés szerinti félreállításának elrendelése 

következtében keletkezett. 

 

  § 111 

Orgány štátnej správy  

v oblasti daní, poplatkov a colníctva 

(1) Pri cezhraničnom pohybe odpadov v cestnej doprave 

colný úrad a Kriminálny úrad finančnej správy kontro-

lujú, či 

a) odpad je vybavený dokladmi podľa osobitných 

predpisov,58) 

b) prepravovaný tovar, ktorý nie je sprevádzaný do-

kladmi požadovanými podľa osobitných predpi-

sov,58) nie je odpadom, 

c) cezhraničný pohyb odpadov nie je v rozpore s oso-

bitnými predpismi,58) 

d) prepravovaný odpad zodpovedá skutočnostiam 

podľa priložených dokladov. 

(2) Pri kontrole sú colný úrad a Kriminálny úrad finanč-

nej správy oprávnené zastavovať vozidlá, nariadiť odsta-

venie vozidla na vhodné miesto, kontrolovať doklady a 

prevážaný odpad, a robiť fotodokumentáciu. 

(3) Ak colný úrad alebo Kriminálny úrad finančnej 

správy zistí, že cezhraničný pohyb odpadov je nezákon-

nou prepravou podľa osobitných predpisov144) alebo, že 

cezhraničný pohyb odpadov je vykonaný v rozpore s po-

volením, ústne nariadi prerušenie prepravy a dočasne 

odstaví vozidlo. 

(4) Ak colný úrad alebo Kriminálny úrad finančnej 

správy zistí porušenie osobitných predpisov57) pri cez-

hraničnom pohybe odpadov, bezodkladne telefonicky 

alebo elektronicky informuje ministerstvo a inšpekciu. 

Ministerstvo alebo inšpekcia bezodkladne po obdržaní 

informácie rozhodne o ďalšom postupe, pričom môže 

určiť dopravcovi miesto na odstavenie vozidla do doby 

jeho spätného prevzatia, zhodnotenia alebo zneškodne-

nia odpadu podľa osobitného predpisu.145) 

(5) Náklady spojené s prerušením prepravy a dočasným 

odstavením vozidla podľa odseku 3, jazdou vozidla na 

miesto určené podľa odseku 4, parkovaním vozidla a prí-

padnou prekládkou, uskladnením alebo inou manipulá-

ciou s odpadom znáša dopravca. Ministerstvo, inšpekcia 

a colné orgány alebo Kriminálny úrad finančnej správy 

nezodpovedajú za škodu spôsobenú dopravcovi, ku kto-

rej došlo v dôsledku nariadenia odstavenia vozidla podľa 

odsekov 3 a 4. 

 

112. §   § 112 
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Állami felügyelet a hulladékgazdálkodásban 

(1) Az állami felügyelet a hulladékgazdálkodásban (a to-

vábbiakban csak „állami felügyelet”) a kötelességbetar-

tás felügyelete a jogi személyek és természetes személy-

vállalkozók (a továbbiakban csak „ellenőrzött szemé-

lyek”) által, a jelen törvény rendelkezései, a végrehajtá-

sukra kiadott általános érvényű jogszabályok szerint, va-

lamint a jelen törvény alapján kiadott határozatokból fa-

kadó kötelességek terén. Az állami felügyeletet azon 

személyeknél, akiknek/amelyeknek engedélyt (97. §) 

vagy autorizációt (89. §) adtak ki, legalább négyévente 

egyszer végrehajtják.  

(2) Ha az állami felügyeleti hatóság megállapítja, hogy 

az ellenőrzött személy megsértette a jelen törvényben 

megszabott, a végrehajtásukra kiadott általános érvényű 

jogszabályok szerinti, vagy a jelen törvény alapján ki-

adott határozatokból fakadó kötelességeit, bírságot vet 

ki rá a 117. § értelmében. 

(3) Az állami felügyeleti hatóságnak jogában áll jóváté-

teli intézkedést kivetni arra, aki titán-dioxid–hulladékot 

ártalmatlanít a 2. sz. melléklet D15, D1 vagy D3 jelzésű 

tevékenységével, amennyiben 

a) a megfigyelési eredmények bebizonyítják, hogy 

nem teljesültek az engedélyben a 97. § (1) bekezdés 

m) pontja szerint megszabott feltételek, 

b) a heveny mérgezési tesztek eredménye bebizo-

nyítja, hogy túllépték a megadott határértékeket 

[105. § (3) bek. d) pont], 

c) a megfigyelési eredmények a helyzet romlását tár-

ták fel a megfigyelt területen, 

d) a D15-ös tevékenységgel történő ártalmatlanítás, 

a hulladéklerakón D1-es és D3-as tevékenységgel 

történő elhelyezés – a 2. sz. melléklet értelmében – 

az üdülési tevékenységekre, a nyersanyag-bányá-

szatra, a növény- és állatvilágra, a különleges tudo-

mányos értékkel bíró lokalitásokra, helyekre és terü-

letekre, illetve az érintett terület jogszerű kihasználá-

sára káros következményekkel járt.  

(4) Az állami felügyeletet ellátó személynek feladati tel-

jesítése során jogában áll 

a) az ellenőrzött személy megbízottja kíséretében és 

összhangban az ellenőrzött személy munkahelyein és 

területein hatályos munkabiztonsági és egészségvé-

delmi utasításokkal szabadon és bármikor belépni a 

telkekre, az üzemcsarnokokba, építményekbe és az 

ellenőrzött személy más területeire, 

b) kérni az ellenőrzött személy kilétének azonosítá-

sát, az alkalmazottjai vagy azon személyek kilétének 

azonosítását, akik a nevében eljárnak, 

c) kérni az üzemeltetési nyilvántartás és az ellenőr-

zött személy okmányainak bemutatását, betekinteni 

ezekbe és másolatot kérni róluk, 

d) végrehajtani a szükséges vizsgálatokat, beleértve 

a mintavételt, fotó- és videódokumentáció készítését, 

Štátny dozor v odpadovom hospodárstve 

(1) Štátny dozor v odpadovom hospodárstve (ďalej len 

„štátny dozor“) je dozor nad dodržiavaním povinností 

právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov (ďa-

lej len „kontrolovaná osoba“) podľa tohto zákona, všeo-

becne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho 

vykonanie a povinností vyplývajúcich z rozhodnutí vy-

daných na základe tohto zákona. Štátny dozor u osôb, 

ktorým bol udelený súhlas (§ 97) alebo autorizácia (§ 

89), sa vykonáva najmenej jedenkrát za štyri roky. 

(2) Ak orgán štátneho dozoru zistí, že kontrolovaná 

osoba porušila povinnosť uloženú týmto zákonom, vše-

obecne záväznými právnymi predpismi vydanými na 

jeho vykonanie alebo povinnosť vyplývajúcu jej z roz-

hodnutia vydaného na základe tohto zákona, uloží jej po-

kutu podľa § 117. 

(3) Orgán štátneho dozoru je oprávnený uložiť opatrenie 

na nápravu tomu, kto zneškodňuje odpad z výroby oxidu 

titaničitého činnosťami D15, D1 alebo D3 uvedenými v 

prílohe č. 2, ak 

a) výsledky monitorovania preukazujú, že neboli spl-

nené podmienky súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. m), 

b) výsledky testov akútnej toxicity preukazujú, že 

boli prekročené ustanovené limity [§ 105 ods. 3 

písm. d)], 

c) výsledky monitorovania odhalili zhoršovanie situ-

ácie v sledovanej oblasti, 

d) zneškodňovanie činnosťami D15, ukladaním na 

skládku odpadov činnosťou D1, činnosťou D3 uve-

denými v prílohe č. 2 má za následok škodlivý vplyv 

na rekreačné aktivity, ťažbu surovín, rastliny, živo-

číchy, lokality, miesta alebo územia osobitného ve-

deckého významu alebo na iné oprávnené využíva-

nie dotknutého územia. 

(4) Osoba vykonávajúca štátny dozor je pri plnení svo-

jich úloh oprávnená 

a) v sprievode povereného zamestnanca kontrolova-

nej osoby a v súlade s pokynmi na zaistenie bezpeč-

nosti a ochrany zdravia pri práci kontrolovanej osoby 

platnými pre jeho pracoviská a priestory voľne a ke-

dykoľvek vstupovať na pozemky, do prevádzkových 

priestorov, stavieb, zariadení a iných priestorov kon-

trolovanej osoby, 

b) požadovať preukázanie totožnosti kontrolovanej 

osoby, totožnosti jej zamestnancov alebo osôb, ktoré 

konajú v jej mene, 

c) požadovať predloženie prevádzkovej evidencie a 

dokladov kontrolovanej osoby, nahliadať do nich a 

požadovať ich kópie, 

d) vykonávať potrebné zisťovania vrátane odobera-

nia vzoriek, zhotovovania fotodokumentácie a vide-

odokumentácie a požadovať potrebné údaje a vysvet-

lenia súvisiace s výkonom kontroly. 
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valamint kérni az ellenőrzés végrehajtásához szüksé-

ges adatokat és magyarázatokat. 

(5) Az állami felügyeletet ellátó személy szolgálati iga-

zolvánnyal igazolja magát, kérésre lehetővé teszi ennek 

megtekintését. 

(6) Az ellenőrzött személy köteles 

a) eltűrni az állami ellenőrzés végrehajtását, 

b) az állami felügyeletet végző személynek és a meg-

hívott személyeknek lehetővé tenni a belépést a tel-

keire, az üzemcsarnokaiba, építményeibe, létesítmé-

nyeibe és más térségeibe, 

c) igazolni a kilétét, az alkalmazottai és a nevében 

eljáró személyek kilétét, 

d) bemutatni üzemeltetési nyilvántartásának és ok-

mányainak eredeti példányát, lehetővé tenni a bete-

kintést ezekbe, másolatot készíteni és bemutatni ró-

luk, 

e) lehetővé tenni a szükséges vizsgálatok elvégzését, 

beleértve a mintavételt, fotó- és videódokumentáció 

készítését, valamint rendelkezésre bocsátani a szük-

séges írásos anyagokat, magyarázatokat és valós és 

teljes tájékoztatást adni a hulladékgazdálkodással 

kapcsolatosan, illetve a megkülönböztetett termék 

gyártójának kötelességteljesítésével kapcsolatosan. 

(7) A Rendőri Testület szerve az állami felügyeletet vég-

rehajtó személy kérésére együttműködést és védelmet 

nyújt az állami ellenőrzés végzése során. Az együttmű-

ködés és védelem akkor kérhető, ha megalapozottan fel-

tételezhető az állami felügyeletet ellátó személy életének 

vagy egészségének veszélyeztetése vagy az állami ellen-

őrzés meghiúsítása, vagy ha veszélybe kerül az állami 

felügyelet ellátó személy élete vagy egészsége, vagy 

meghiúsítják az állami ellenőrzést. 

(8) Az állami ellenőrzés során külön jogszabályok146) 

szerint kell eljárni, amennyiben az (1)-(7) bekezdések 

másként nem rendelkeznek. A külön jogszabály24) elő-

írásait a (4)-(6) bekezdés rendelkezései nem befolyásol-

ják. 

(9) Annak a napnak, amelyen az állami felügyeleti ható-

ság tudomást szerzett a jelen törvény szerinti kötelessé-

gek megszegéséről, az ellenőrzési jegyzőkönyv147) meg-

vitatásának a napja tekintendő. 

 

(5) Osoba vykonávajúca štátny dozor sa preukazuje slu-

žobným preukazom, na požiadanie umožní do neho na-

hliadnuť. 

(6) Kontrolovaná osoba je povinná 

a) strpieť výkon štátneho dozoru, 

b) osobám vykonávajúcim štátny dozor a prizvaným 

osobám umožniť vstup na pozemky, do prevádzko-

vých priestorov, stavieb, zariadení a iných priesto-

rov, 

c) preukázať svoju totožnosť, totožnosť jej zamest-

nancov a osôb konajúcich v jej mene, 

d) predložiť originál svojej prevádzkovej evidencie a 

dokladov, umožniť nahliadanie do nich, vyhotoviť z 

nich kópie a predložiť ich, 

e) umožniť vykonávať potrebné zisťovanie vrátane 

odoberania vzoriek, zhotovovať fotodokumentáciu a 

videodokumentáciu a poskytnúť potrebné písom-

nosti, vysvetlenia a pravdivé a úplné informácie sú-

visiace s odpadovým hospodárstvom a s plnením po-

vinností výrobcu vyhradených výrobkov. 

(7) Orgán Policajného zboru poskytne osobe vykonáva-

júcej štátny dozor na jej žiadosť spoluprácu a ochranu 

pri vykonávaní štátneho dozoru. O spoluprácu a ochranu 

možno požiadať, ak možno odôvodnene predpokladať 

ohrozenie života alebo zdravia osoby vykonávajúcej 

štátny dozor alebo marenie výkonu štátneho dozoru, ak 

je ohrozený život alebo zdravie osoby vykonávajúcej 

štátny dozor alebo ak je marený výkon štátneho dozoru. 

(8) Pri výkone štátneho dozoru sa postupuje podľa oso-

bitného predpisu,146) ak v odsekoch 1 až 7 nie je ustano-

vené inak. Ustanovenia osobitného predpisu24) nie sú od-

sekmi 4 a 6 dotknuté. 

(9) Za deň, keď sa orgán štátneho dozoru dozvedel o po-

rušení povinnosti podľa tohto zákona, sa považuje deň 

prerokovania protokolu z kontroly.147) 

 

113. § 

Eljárásrend 

(1) Ha a jelen törvény nem rendelkezik kimondottan 

másként, a jelen törvény szerinti eljárásokra a közigaz-

gatási eljárásról szóló általános érvényű jogszabály148) 

vonatkozik. 

(2) A közigazgatási eljárásról szóló általános érvényű 

jogszabályok, leszámítva a helyi illetékességet, nem vo-

natkoznak 

a) a Szlovák Köztársaság programjának, a kerület 

programjának kiadására a 9. § szerint, 

  § 113 

Konanie 

(1) Ak nie je v tomto zákone výslovne ustanovené inak, 

na konanie sa podľa tohto zákona vzťahuje všeobecný 

predpis o správnom konaní.148) 

(2) Všeobecné predpisy o správnom konaní s výnimkou 

ustanovení o miestnej príslušnosti sa nevzťahujú na 

a) vydávanie programu Slovenskej republiky, pro-

gramu kraja podľa § 9, 

b) vydávanie potvrdenia podľa § 97 ods. 13, 14 a § 

24 ods. 6 a 13, 
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b) a 97. § (13), (14) bek. és a 24. § (6) és (13) bekez-

dése szerinti igazolások kiadására, 

c) a 98. § szerinti nyilvántartásba vételre,  

d) a 15. § (5) bekezdése és a 99. § szerint kiadott vé-

leményre, 

e) a letéti biztosíték nagyságának meghatározására a 

87. § (2) bekezdése szerint, 

f) a jelen törvény hetedik része szerinti eljárásokra, 

g) a 106. § c) pontja szerinti döntéshozatalra, 

h) a szakmai véleményezési alkalmassági bizonylat 

100. § (5) bekezdése szerinti kiadására és az autori-

zált tevékenység végzésére feljogosító bizonylat 95. 

§ (4) bekezdése szerinti kiadására, 

i) a megkülönböztetett termék gyártójának bejegy-

zési, módosítási vagy törlési eljárására a Megkülön-

böztetett Termékek Gyártóinak Nyilvántartásába a 

30. § szerint, 

j) a gépjármű megsemmisüléséről szóló eljárásra a 

68. § szerint, 

k) a kétes esetekben arról lefolytatott döntési eljá-

rásra, hogy az adott termék csomagolás-e vagy sem 

[105. § (2) bek. x) pont], 

l) a 111. § (4) bekezdése szerinti döntéshozatalra, 

m) a Reciklációs Alapból történő eszköznyújtási 

döntési eljárásra a 129. § szerint, 

n) a községi program elbírálására a 10. § (4) bekez-

dése szerint. 

(3) A hulladék rendkívüli esetekben történő megsemmi-

sítéséről a 17. § (1) bekezdés k) pontja szerint kiadott 

határozat elleni fellebbezésnek nincs halasztó hatása. 

(4) A 97. § (1) bekezdés a), c), j)-n), p)-t) pontjai szerinti 

engedélyezési eljárás résztvevője minden esetben az a 

község is, amelynek területén a hulladékártalmatlanító 

vagy hulladékhasznosító létesítmény található vagy ter-

vezve van, vagy amelynek a területén a használt polikló-

rozott bifenilek vagy a szennyezett berendezések dekon-

taminálása vagy ártalmatlanítása folyik vagy tervezve 

van. 

(5) A jóvátételi vagy bírságolási eljárást az állami hulla-

dékgazdálkodási hatóság azon szerve folytatja le, amely 

elsőként elindította az eljárást. Ha egyidejűleg két vagy 

több állami hulladékgazdálkodási hatóság indít eljárást 

és nem állapodnak meg, hogy melyik fejezi be azt, az 

eljárás befejezésére a legközelebb fekvő magasabb 

szintű közös államigazgatási hulladékgazdálkodási ható-

ság illetékes; ha azonban az egyik szerv a felügyelet, az 

eljárást a felügyelet fejezi be; ha ezen szervek egyike 

vagy közülük több járási hivatal és kerületi székhely já-

rási hivatala, az eljárást a kerületi székhely járási hiva-

tala viszi végig. 

(6) A helyileg illetékes állami hulladékgazdálkodási ha-

tóságot hulladékszállítás esetén a hulladék célállomása 

szerint határozzák meg. 

c) registráciu podľa § 98, 

d) vydávanie vyjadrenia podľa § 15 ods. 5 a § 99, 

e) určenie výšky kaucie podľa § 87 ods. 2, 

f) konania podľa siedmej časti tohto zákona, 

g) rozhodovanie podľa § 106 písm. c), 

h) vydávanie osvedčenia o odbornej posudkovej spô-

sobilosti podľa § 100 ods. 5 a na vydávanie osvedče-

nia na autorizovanú činnosť podľa § 95 ods. 4, 

i) konanie o zápise, zmene a výmaze výrobcu vyhra-

deného výrobku do Registra výrobcov vyhradeného 

výrobku podľa § 30, 

j) konanie o neexistencii vozidla podľa § 68, 

k) rozhodovanie v prípade pochybností, či výrobok 

je, alebo nie je obalom [§ 105 ods. 2 písm. x)], 

l) rozhodovanie podľa § 111 ods. 4, 

m) rozhodovanie o poskytovaní prostriedkov z Re-

cyklačného fondu podľa § 129, 

n) posúdenie programu obce podľa § 10 ods. 4. 

(3) Odvolanie podané proti rozhodnutiu o zneškodnení 

odpadu v mimoriadnych prípadoch podľa § 17 ods. 1 

písm. k) nemá odkladný účinok. 

(4) Účastníkom konania o udelení súhlasu podľa § 97 

ods. 1 písm. a), c), d), j) až n), p) až t), je vždy aj obec, 

na ktorej území sa zariadenie na zneškodňovanie odpa-

dov alebo zariadenie na zhodnocovanie odpadov nachá-

dza alebo sa zamýšľa umiestniť alebo na ktorej území sa 

dekontaminácia alebo zneškodňovanie použitých po-

lychlórovaných bifenylov alebo kontaminovaných zaria-

dení vykonáva alebo sa zamýšľa vykonávať. 

(5) Konanie o uložení opatrenia na nápravu alebo pokuty 

vykonáva orgán štátnej správy odpadového hospodár-

stva, ktorý prvý začal konanie. Ak súčasne začnú kona-

nie dva alebo viaceré orgány štátnej správy odpadového 

hospodárstva a nedôjde medzi nimi k dohode, kto kona-

nie dokončí, je na dokončenie konania príslušný naj-

bližší spoločný orgán štátnej správy odpadového hospo-

dárstva vyššieho stupňa; ak je však jedným z týchto or-

gánov inšpekcia, konanie dokončí inšpekcia; ak sú tý-

mito orgánmi jeden alebo viac okresných úradov a 

okresný úrad v sídle kraja, konanie dokončí okresný úrad 

v sídle kraja. 

(6) Miestna príslušnosť orgánov štátnej správy v odpa-

dovom hospodárstve je pri preprave odpadu určená 

miestom určenia odpadu. 

(7) Miestna príslušnosť orgánov štátnej správy v odpa-

dovom hospodárstve je pri udeľovaní súhlasu na zhod-

nocovanie alebo zneškodňovanie odpadov mobilným 

zariadením podľa § 97 ods. 1 písm. h) určená 

a) sídlom podnikateľa, ak ide o právnickú osobu 

alebo 

b) miestom podnikania, ak ide o fyzickú osobu – 

podnikateľa. 

(8) Zo žiadosti o vydanie rozhodnutia alebo vyjadrenia 

orgánov štátnej správy odpadového hospodárstva musí 
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(7) A helyileg illetékes állami hulladékgazdálkodási ha-

tóságot a hulladék mobil berendezéssel való hasznosítá-

sának vagy ártalmatlanításának engedélyezésére a 97. § 

(1) bekezdés h) pontja szerint annak alapján határozzák 

meg, 

a) hogy hol székel a vállalkozó, amennyiben jogi sze-

mélyről van szó, vagy 

b) hogy hol van a vállalkozás helyszíne, amennyiben 

természetes személy-vállalkozóról van szó. 

(8) Az állami hulladékgazdálkodási hatóság szerveihez 

benyújtott határozat vagy vélemény kiadása iránti kérvé-

nyekből világosan ki kell tűnnie, ki a benyújtójuk, mi-

lyen, a hulladékgazdálkodás körébe tartozó hulladékokat 

vagy tevékenységeket érint, és milyen megoldásokat ja-

vasol.  

(9) Az állami hulladékgazdálkodási hatóság szerve, 

mely illetékes a 97. § (1) bekezdés a), c)-g), j) és o) 

pontja szerinti engedély kiadására, a 99. § (1) bekezdés 

a) és c) pontja szerinti véleményezésre és a 108. § b) 

pontja szerinti igazolás kiadására, az integrált engedé-

lyezési rendszerben123) érintett hatóságnak számít. 

(10) A minisztérium az autorizációs eljárást leállítja a 

megkülönböztetett hulladékáram való egyéni kezelésé-

nek engedélyezése ügyében, ha a megkülönböztetett ter-

mék gyártója igazolást nyújtott be a 30. § (2) bekezdése 

értelmében és egyidejűleg nem vonta vissza ezt az auto-

rizációs kérvényt. 

(11) Ismételten az kérheti az engedélyt a 97. § (1) bekez-

dés d) pontja szerint fémhulladékot gyűjtő létesítmény 

üzemeltetésére, akinek ezt az engedélyét megszüntették, 

leghamarabb három év elteltével attól a naptól számítva, 

amikor az előző beleegyezést megszüntették. 

 

byť najmä zrejmé, kto ju podáva, akých druhov odpadov 

a akej činnosti patriacej do odpadového hospodárstva sa 

týka a čo sa navrhuje. 

(9) Orgán štátnej správy odpadového hospodárstva prí-

slušný na vydanie súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. a), c) 

až g), j) a o), potvrdenia podľa § 97 ods. 13, vyjadrenia 

podľa § 99 ods. 1 písm. a) až c) a potvrdenia podľa § 108 

písm. b) je v integrovanom povoľovaní123) dotknutým 

orgánom. 

(10) Ministerstvo konanie o udelenie autorizácie na vý-

kon činnosti individuálneho nakladania s vyhradeným 

prúdom odpadu zastaví, ak výrobca vyhradeného vý-

robku predložil potvrdenie podľa § 30 ods. 2 a súčasne 

nevzal späť žiadosť o udelenie tejto autorizácie. 

(11) Opätovne požiadať o vydanie súhlasu podľa § 97 

ods. 1 písm. d) na prevádzkovanie zariadenia na zber ko-

vových odpadov, môže ten, komu bol takýto súhlas zru-

šený, najskôr až po uplynutí troch rokov odo dňa zruše-

nia predchádzajúceho súhlasu. 

 

114. § 

A határozat érvényességének  

módosítása, megszüntetése, és hatályvesztése 

(1) Az állami hulladékgazdálkodási hatóság szerve saját 

kezdeményezésre vagy az eljárás résztvevőjének indít-

ványára a kiadott határozatot 

a) megváltoztathatja, ha 

1. azt a környezetvédelmi, emberi életvédelmi 

vagy egészségvédelmi követelmények vagy más 

társadalmi érdekek megkövetelik, 

2. változás következik be a határozat kiadása 

szempontjából döntő fontosságú tényekben, 

3. nem tartják be a határozatban megszabott fel-

tételeket, 

b) megsemmisítheti 

1. az a) pontban feltüntetett esetekben, amennyi-

ben komoly ökológiai ártalmak vagy más komoly 

károk következtek be vagy fenyegetnek, 

  § 114 

Zmena, zrušenie a strata  

platnosti rozhodnutia 

(1) Orgán štátnej správy odpadového hospodárstva môže 

z vlastného podnetu alebo na návrh účastníka konania 

vydané rozhodnutie 

a) zmeniť, ak 

1. to vyžadujú požiadavky na ochranu životného 

prostredia, ochranu životov alebo zdravia ľudí, 

alebo iné dôležité záujmy spoločnosti, 

2. dôjde k zmene skutočností rozhodujúcich pre 

vydanie rozhodnutia, 

3. sa nedodržia podmienky určené v rozhodnutí, 

b) zrušiť 

1. v prípadoch uvedených v písmene a), ak 

vznikla alebo hrozí vznik závažnej ekologickej 

ujmy alebo inej závažnej škody, 

2. ak používané technické zariadenie nie je 

schopné zabezpečiť plnenie podmienok na 
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2. amennyiben a használt műszaki berendezések 

nem képesek biztosítani az általános érvényű jog-

szabályban vagy műszaki szabványokban előírt 

környezetvédelmi feltételeket, 

3. ha a jogosult komoly ok nélkül az engedélyt 

több mint egy éven keresztül nem használja ki, 

4. ha a kötelezett személy nem teljesíti a rá kirótt 

jóvátételi intézkedéseket és a tevékenység folyta-

tása közvetlen életveszélyt vagy az egészség ve-

szélyeztetését jelenti az emberek és állatok eseté-

ben, vagy komoly ökológiai ártalmak vagy más 

komoly károk bekövetkezésének lehetősége fe-

nyeget, 

5. ha a hulladéklerakó üzemeltetője, akire bírsá-

got szabtak ki a 117. § (5) bekezdése szerint, nem 

utalja át a célirányos pénzügyi tartalékot teljes 

összegben a jóvátételi intézkedésben meghatáro-

zott póthatáridőben a 116. § (3) bekezdése sze-

rint, vagy ismételten nem utalja át a célirányos 

pénzügyi tartalék éves összegét határidőn belül a 

24. § (7) bekezdése szerint. 

(2) Az eljárás (1) bekezdés értelmében keletkezett költ-

ségeit az eljárás résztvevője fizeti, kivéve azt az esetet, 

amikor a döntő tény változása rajta kívülálló okokból 

következik be; ilyen esetben a költségeket az viseli, aki 

a döntő tény változását előidézte. Ha az eljárásnak több 

résztvevője van, a költségeket az viseli, aki közülük a 

döntő tény változását előidézte. 

(3) A jelen törvény értelmében kiadott határozat érvé-

nyét veszti 

a) az időtartam lejártával, melyre kiadták, 

b) a létesítmény megszűnésével, melynek tevékeny-

ségére kiadták, 

c) a tevékenység befejezésével, melyre kiadták, 

d) a létesítményt üzemeltető személy megváltozásá-

nak (4) bekezdés szerinti határidőn belüli be nem je-

lentése miatt. 

(4) Ha az állami hulladékgazdálkodási hatóság határoza-

tában másként nem rendelkezett, a létesítmény üzemel-

tetésére kiadott határozatból fakadó jogok és kötelessé-

gek átszállnak az ezen berendezés új üzemeltetőjére, 

amennyiben ez a létesítmény továbbra is ugyanarra a te-

vékenységre szolgál, amelyre a határozat kiadásra ke-

rült. Az új üzemeltető köteles jelenteni az állami hulla-

dékgazdálkodási hatóságnak, hogy az üzemeltető meg-

változott, mégpedig a változás napjától számított 30 na-

pon belül. 

 

 

ochranu životného prostredia určené vo všeo-

becne záväznom právnom predpise alebo v tech-

nickej norme, 

3. ak oprávnený bez závažného dôvodu nevyužije 

súhlas po čas dlhší ako jeden rok, 

4. ak povinný nesplní uložené opatrenie na ná-

pravu a pokračovaním činnosti sú bezprostredne 

ohrozené životy alebo zdravie ľudí alebo zvierat, 

alebo hrozí vznik závažnej ekologickej ujmy 

alebo inej závažnej škody, 

5. ak prevádzkovateľ skládky odpadov, ktorému 

bola uložená pokuta podľa § 117 ods. 5, neodve-

die celú výšku prostriedkov účelovej finančnej 

rezervy v náhradnej lehote určenej v opatrení na 

nápravu podľa § 116 ods. 3 alebo opätovne neod-

vedie ročnú výšku prostriedkov účelovej finanč-

nej rezervy v lehote podľa § 24 ods. 7, 

6. ak prevádzkovateľovi zariadenia na zber odpadov, 

ktorý má vydaný súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. d), 

bola dvakrát uložená pokuta podľa § 117 ods. 4 alebo 

ak nesplní opatrenie na nápravu. 

(2) Trovy konania vzniknuté podľa odseku 1 znáša 

účastník konania okrem prípadu, keď rozhodujúca sku-

točnosť vznikla bez jeho zavinenia; v takom prípade 

znáša náklady ten, kto zavinil vznik rozhodujúcej sku-

točnosti. Ak je v konaní viac účastníkov, náklady znáša 

ten z nich, ktorý vznik rozhodujúcej skutočnosti zavinil. 

(3) Rozhodnutie vydané podľa tohto zákona stráca plat-

nosť 

a) uplynutím času, na ktorý bolo vydané, 

b) zánikom zariadenia, na ktorého činnosť bolo vy-

dané, 

c) skončením činnosti, na ktorú bolo vydané, 

d) neoznámením zmeny osoby prevádzkovateľa za-

riadenia v lehote podľa odseku 4. 

(4) Ak orgán štátnej správy odpadového hospodárstva 

neustanovil v rozhodnutí inak, prechádzajú práva a po-

vinnosti vyplývajúce z rozhodnutia, ktoré bolo vydané 

na prevádzku zariadenia, na nového prevádzkovateľa 

tohto zariadenia, ak toto zariadenie naďalej slúži čin-

nosti, na ktorú bolo rozhodnutie vydané. Nový prevádz-

kovateľ je povinný oznámiť orgánu štátnej správy odpa-

dového hospodárstva, že došlo k zmene prevádzkova-

teľa do 30 dní odo dňa tejto zmeny. 

 

TIZEDIK RÉSZ 

A kötelességszegésért viselt felelősség 

 

115. § 

Szabálysértések 

  DESIATA ČASŤ 

Zodpovednosť za porušenie povinností 

 

§ 115 

Priestupky 
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(1) Szabálysértést az követ el, aki 

a) máshol helyezi el a hulladékot, nem a község által 

kijelölt helyen [13. § a) pont], 

b) az osztályozott hulladékgyűjtésre kijelölt gyűjtő-

edénybe más hulladékfajtát helyez el, mint amilyenre 

az edény ki van jelölve [81. § (6) bek. a) pont], 

c) a jelen törvénybe ütköző módon hasznosítja vagy 

ártalmatlanítja a hulladékot [13. § b) pont], 

d) nem teljesíti a 15. § (2) bekezdése szerinti köteles-

ségeit, 

e) a 33. § b) pontjával ellentétes módon cselekszik, 

f) a hulladék gumiabroncsokat a 72. §-ba ütközően 

kezeli, 

g) az építési és bontási törmeléket a 77. § (4) bekez-

désébe ütközően kezeli, 

h) a 81. § (6) bekezdés b) pontjába ütközően cselek-

szik, 

i) a 81. § (9) bekezdésébe ütközően cselekszik, 

j) a 81. § (13) bekezdésébe ütközően cselekszik, 

k) visszatartja a község által a 81. § (17) bekezdése 

értelmében kért adatokat, 

l) a nem háztartási hulladékot a 12. § (6) bekezdésébe 

ütköző módon kezeli, 

m) nem teljesíti hulladékhasznosítási vagy –ártal-

matlanítási kötelességét a 15. § (13) bekezdése sze-

rint, 

n) a 14. § (6) bekezdésbe ütközően cselekszik, 

o) a veszélyes hulladékot a 25. §-ba ütköző módon 

kezeli, 

p) az elektromos hulladékot a 38. § (1) bekezdésébe 

ütköző módon kezeli, 

q) a használt elemeket és akkumulátorokat a 49. §-ba 

ütköző módon kezeli, 

r) nem teljesíti a 63. § (1) bekezdése, a 67. § (1) be-

kezdése szerinti kötelességét, 

s) a hulladék olajokat a 76. § (9) bekezdésébe ütköző 

módon kezeli, 

t) a törvény hetedik részével ellentétesen hajtja végre 

hulladék határokon átnyúló mozgatását (84-88. §). 

(2) A szabálysértésért 

a) az (1) bekezdés a)-k) pontja szerinti esetben 1 500 

euróig terjedő bírság szabható ki, 

b) az (1) bekezdés l)-t) pontja szerinti esetben 2 500 

euróig terjedő bírság szabható ki. 

(3) A szabálysértést 

a) az (1) bekezdés a)-k) pontja szerinti esetben a köz-

ség tárgyalja meg, 

b) az (1) bekezdés l)-t) pontja szerinti esetben a járási 

hivatal tárgyalja meg. 

(4) A szabálysértés megtárgyalására jogosult (3) bekez-

dés szerinti szerv elrendelheti a (1) bekezdés szerinti 

szabálysértésért felelős személy tárgyának elkobzását, 

mely hasznosítható hulladék; a (3) bekezdés szerinti el-

járást ez nem befolyásolja. Az elkobzott dolog az állam 

(1) Priestupku sa dopustí ten, kto 

a) uloží odpad na iné miesto než na miesto určené 

obcou [§ 13 písm. a)], 

b) uloží do zbernej nádoby určenej na triedený zber 

iný druh odpadu ako ten, pre ktorý je zberná nádoba 

určená [§ 81 ods. 6 písm. a)], 

c) zhodnocuje alebo zneškodňuje odpad v rozpore s 

týmto zákonom [§ 13 písm. b)], 

d) nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 15 ods. 

2, 

e) koná v rozpore s § 33 písm. b), 

f) nakladá s odpadovými pneumatikami v rozpore s 

§ 72, 

g) nakladá so stavebnými odpadmi alebo s odpadmi 

z demolácií v rozpore s § 77 ods. 4, 

h) koná v rozpore s § 81 ods. 6 písm. b), 

i) koná v rozpore s § 81 ods. 9, 

j) koná v rozpore s § 81 ods. 13, 

k) neposkytne obcou požadované údaje podľa § 81 

ods. 17, 

l) nakladá s iným ako komunálnym odpadom v roz-

pore s § 12 ods. 6, 

m) nesplní povinnosť zhodnotiť alebo zneškodniť 

odpad podľa § 15 ods. 13, 

n) koná v rozpore s § 14 ods. 6, 

o) nakladá s nebezpečným odpadom v rozpore s § 25, 

p) nakladá s elektroodpadom v rozpore s § 38 ods. 1, 

q) nakladá s použitými batériami a akumulátormi v 

rozpore s § 49, 

r) nesplní povinnosť podľa § 63 ods. 1, § 67 ods. 1, 

s) nakladá s odpadovými olejmi v rozpore s § 76 ods. 

9, 

t) vykoná cezhraničný pohyb odpadov v rozpore so 

siedmou časťou zákona (§ 84 až 88). 

(2) Za priestupok podľa 

a) odseku 1 písm. a) až k) možno uložiť pokutu do 1 

500 eur, 

b) odseku 1 písm. l) až t) možno uložiť pokutu do 2 

500 eur. 

(3) Priestupky podľa 

a) odseku 1 písm. a) až k) prejednáva obec, 

b) odseku 1 písm. l) až t) prejednáva okresný úrad. 

(4) Orgán oprávnený podľa odseku 3 na prejednávanie 

priestupkov môže osobe zodpovednej za priestupok 

podľa odseku 1 nariadiť prepadnutie veci, ktorou je od-

pad, ktorý je možné zhodnotiť; postup podľa odseku 3 

týmto nie je dotknutý. Prepadnutá vec sa stáva majetkom 

štátu alebo obce podľa toho, či o prepadnutí veci rozho-

dol okresný úrad alebo obec. 

(5) Orgán, ktorý nariadil prepadnutie veci podľa odseku 

4, bezodkladne odovzdá prepadnutú vec, ktorou je od-

pad, osobe oprávnenej na nakladanie s ním podľa tohto 
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vagy község tulajdonává válik a szerint, hogy az elkob-

zásról a járási hivatal vagy a község döntött-e. 

(5) A hatóság, mely elrendelte a dolog elkobzását a (4) 

bekezdés szerint, haladéktalanul átadja az elkobzott dol-

got, mely hulladék, a kezelésére a jelen törvény értelmé-

ben jogosult személynek; a hulladék átadásából befolyó 

pénzeszköz azon költségvetés bevétele, melyből a dolog 

elkobzását elrendelő hatóságot finanszírozzák. 

(6) A szabálysértésekre és a megtárgyalásukra a szabály-

sértési eljárásokra vonatkozó általános érvényű jogsza-

bály149) vonatkozik. 

(7) Az (1) bekezdés szerinti szabálysértésekért kivetett 

bírságok hozama, ha megtárgyalásukra 

a) a (3) bekezdés a) pontja szerint került sor, a köz-

ségi költségvetés bevétele, 

b) a (3) bekezdés b) pontja szerint került sor, a Kör-

nyezetvédelmi Alap bevétele. 

 

zákona; finančné prostriedky získané za odovzdanie od-

padu sú príjmom rozpočtu, z ktorého je financovaný or-

gán, ktorý rozhodol o prepadnutí veci. 

(6) Na priestupky a na ich prejednávanie sa vzťahuje 

všeobecný predpis o prejednávaní priestupkov.149) 

(7) Výnosy pokút uložených za priestupky podľa odseku 

1 a prejednaných podľa 

a) odseku 3 písm. a) sú príjmom rozpočtu obce, 

b) odseku 3 písm. b) sú príjmom Environmentálneho 

fondu. 

 

116. § 

A bírságok kivetése 

(1) A bírságkivetési eljárást jogi személy vagy természe-

tes személy-vállalkozó esetében egy éven belül lehet 

megkezdeni attól a naptól számítva, amikor az állami 

hulladékgazdálkodási hatóság tudomást szerzett a köte-

lességszegésről, legkésőbb azonban három évvel azt a 

napot követően, amikor a kötelességszegés bekövetke-

zett. 

(2) A bírság kiszabásakor főként a jogellenes állapot sú-

lyosságát, nagyságát és időtartamát veszik figyelembe. 

(3) Az állami hulladékgazdálkodási hatóság a bírság ki-

szabását elrendelő határozatban a köteles személynek 

feladatul adhatja egyben azt is, hogy meghatározott ha-

táridőn belül intézkedéseket hozzon a bírság kiszabását 

megalapozó jogellenes állapot következményeinek jóvá-

tétele érdekében. Ha a köteles személy az adott határidőn 

belül ezeket az intézkedéseket nem hajtja végre, az ál-

lami hulladékgazdálkodási hatóság újabb bírságot vethet 

ki rá a jelen törvényben meghatározott bírság összege 

felső határának a kétszereséig terjedő mértékben. 

(4) Ha a köteles személy a jelen törvény értelmében ki-

szabott bírságról szóló határozat jogerőre emelkedését 

követően egy éven belül újra elköveti a szabálysértést, 

amelyért megbírságolták, vagy nem hajtja végre a jóvá-

tételi intézkedéseket, további bírságot vetnek ki rá a je-

len törvényben meghatározott bírság összege felső hatá-

rának a kétszereséig terjedő mértékben. 

(5) A bírság hozama a Környezetvédelmi Alap bevétele.  

 

  § 116 

Ukladanie pokút 

(1) Konanie o uložení pokuty právnickej osobe alebo fy-

zickej osobe – podnikateľovi možno začať do jedného 

roka odo dňa, keď sa orgán štátnej správy odpadového 

hospodárstva dozvedel o porušení povinnosti, najneskôr 

však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti 

došlo. 

(2) Pri ukladaní pokuty sa prihliada najmä na závažnosť, 

rozsah a čas trvania protiprávneho konania. 

(3) Orgán štátnej správy odpadového hospodárstva môže 

v rozhodnutí o uložení pokuty povinnému súčasne ulo-

žiť, aby v určenej lehote vykonal opatrenia na nápravu 

následkov protiprávneho konania, za ktoré mu bola po-

kuta uložená. Ak povinný v určenej lehote tieto opatre-

nia nevykoná, môže mu orgán štátnej správy odpado-

vého hospodárstva uložiť ďalšiu pokutu až do dvojná-

sobku hornej hranice pokuty ustanovenej týmto záko-

nom. 

(4) Ak povinný znovu poruší v čase jedného roka od prá-

voplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty podľa tohto zá-

kona povinnosť, za ktorú mu bola pokuta uložená, alebo 

nesplní opatrenie na nápravu, uloží sa jej ďalšia pokuta 

až do dvojnásobku hornej hranice pokuty ustanovenej 

týmto zákonom. 

(5) Pokuta je splatná do 30 dní od nadobudnutia právo-

platnosti rozhodnutia, ktorým bola uložená, ak v tomto 

rozhodnutí nie je určená dlhšia lehota jej splatnosti. 

(6) Výnos pokút je príjmom Environmentálneho fondu. 

 

117. § 

Egyéb közigazgatási szabálysértések 

(1) 500 eurótól 50 000 euróig terjedő bírságot vet ki az 

illetékes állami hulladékgazdálkodási hatóság a jogi sze-

mélyre vagy természetes személy-vállalkozóra, mely 

megsérti 14. § (1) bek. a), f), g), h), n) pontja; 15. § (2), 

  § 117 

Iné správne delikty 

(1) Pokutu od 500 eur do 50 000 eur uloží príslušný or-

gán štátnej správy odpadového hospodárstva právnickej 

osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorá poruší 

povinnosť podľa § 14 ods. 1 písm. a), f), g), h), n); § 15 
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(18) bek.; 16. § (1), (2) bek.; 16. § (4) bek.; 16. § (8) bek. 

b) pontja; 17. § (1) bek. c), d), f), h), i), j), l), m) pontja; 

19. § (1) bek. b), c), e), g), h), j) pontja; 21. § (3) bek. b), 

c), e), h), i), k), p), q), r), s) pontja; 26. § (2) bek. a), b) 

pontja; 26. § (3), (4), (5) pontja; 27. § (4) bek. h) pontja; 

28. § (4) bek. h), i), k), n), o), p), s), t) pontja; 28. § (9), 

(10), (11) bek.; 29. § (1) bek. e), g), h), i), j) pontja; 30. 

§ (6), (7) pontja; 34. § (1) bek. m) pontja; 38. § (1) bek.; 

39. § (4) bek. d), e) pontja; 41. § a), b), c), d), m), n) 

pontja; 44. § (8) bek. f), g), h), j), k), l), n), o) pontja; 44. 

§ (12), (13), (14) bek.; 46. § (2) bek.; 50. § (4) bek.; 51. 

§ e), f), g), j) pontja; 53. § (7), (8) bek.; 54. § (1) bek. f) 

pontja, (5) bek.; 55. § (3), (4), (5) bek.; 56. § (4), (5), (9), 

(10) bek.; 61. § (1) bek. h), i), j) pontja; 61. § (2), (3), (6) 

bek.; 62. § (2),(3), (4) bek.; 64. § (2) bek. a), b), d), i), j) 

pontja; 65. § (1) bek. e), f), o), p), q), r), s), v), w) pontja; 

67. § (1), (3), (4) bek.; 74. § (1) bek. b) pontja; 79. § (8), 

(10) bek.; 81. § (2), (3), (15) bek.; 82. § (3) bek. a), b) 

pontja; 92. § (4) bek.; 93. § (1) bek.; 103. § (5), (6) bek.; 

125. § (5) bek. szerinti kötelességét. 

(2) 1 200 eurótól 120 000 euróig terjedő bírságot vet ki 

az illetékes állami hulladékgazdálkodási hatóság a jogi 

személyre vagy természetes személy-vállalkozóra, mely 

megsérti 6. § (6), (7), (8), (9) bek.; 10. § (1),(4), (5), (7), 

(8), (9), (12) bek.; 11. §-a; 16. § (8) bek. a), d) pontja; 

17. § (1) bek. e) pontja; 19. § (1) bek. i), k) pontja; 21. § 

(3) bek. d), o) pontja; 25. § (5) bek.; 28. § (4) bek. j) 

pontja; 37. §-a; 41. § e), f) pontja; 48. §-a; 51. § b), c) 

pontja; 55. § (1), (2), (6) bek.; 56. § (1), (2), (3), (6), (7) 

bek.; 64. § (2) bek. c), h) pont; 65. § (1) bek. c), d), n), 

u) pontja; 71. §-a; 81. § (6), (7), (8), (12), (13), (17), (18), 

(19), (20), (22), (24) bek.; 82. § (3) bek. c), d) pontja; 83. 

§-a; 98. §-a; 135. §-a szerinti kötelességét. 

(3) 1 200 eurótól 120 000 euróig terjedő bírságot vet ki 

az illetékes állami hulladékgazdálkodási hatóság a jogi 

személyre vagy természetes személy-vállalkozóra, mely 

megsérti 6. § (10) bek.; 12. § (1), (2) bek.; 14. § (1) bek. 

b), c), d), e), i), j), m) pontja; 14. § (6) bek.; 15. § (13) 

bek.; 16. § (3) bek.; 16. § (8) bek. c), e), f), g), h) pontja; 

17. § (1) bek. g) pontja; 21. § (3) bek. j), l), t) pontja; 22. 

§-a; 23. §-a; 25. § (4), (6), (10), (12) bek.; 26. § (1) bek. 

b) pontja; 27. § (4) bek. a), b), c), d), i) pontja; 27. § (8), 

(12), (13), (17), (18), (19), (21) bek.; 28. § (4) bek. a), 

b), f), g), m), q), r) pontja; 28. § (5) bek.; 29. § (1) bek. 

a), c), d), k), l) pontja; 29. § (2) bek.; 30. § (1), (2), (3), 

(4) bek.; 31. § (6), (11), (12), (13), (14), (15), (14) bek.; 

34. § (1) bek. a), b), c), d), f), g), h), i), j), k), l) pontja; 

34. § (3), (4), (5), (6) bek.; 35. §; 36. §; 38. § (2), (3) 

bek.; 39. § (1), (3) bek.; 39. § (4) bek. a), b), c) pontja; 

40. § (2) bek.; 41. § g), h), i), j), k), l) pontja; 44. § (3) 

bek.; 44. § (8) bek. a), d), e), m), q), r) pontja; 44. § (9) 

bek.; 45. §-a; 46. § (1) bek. d), e) pontja; 47. § (1) bek. 

d), e) pontja; 47. § (2) bek. d), e) pontja; 49. §-a; 50. § 

(1), (2) bek.; 51. § h), i) pontja; 53. § (1), (5), (6) bek.; 

ods. 2, 18; § 16 ods. 1, 2; § 16 ods. 4; § 16 ods. 8 písm. 

b); § 17 ods. 1 písm. c), d), f), h), i), j), l), m); § 19 ods. 

1 písm. b), c), e), g), h), j); § 21 ods. 3 písm. b), c), e), 

h), i), k), p), q), r), s); § 26 ods. 2 písm. a), b); § 26 ods. 

3, 4, 5; § 27 ods. 4 písm. h); § 28 ods. 4 písm. h), i), k), 

n), o), p), s), t); § 28 ods. 9, 10, 11; § 29 ods. 1 písm. e), 

g), h), i), j); § 30 ods. 6, 7; § 34 ods. 1 písm. m); § 38 

ods. 1; § 39 ods. 4 písm. d), e); § 41 písm. a), b), c), d), 

m), n); § 44 ods. 8 písm. f), g), h), j), k), l), n), o); § 44 

ods. 12, 13, 14; § 46 ods. 2; § 50 ods. 4; § 51 písm. e), 

f),g), j); § 53 ods. 7, 8; § 54 ods. 1 písm. f), ods. 5; § 55 

ods. 3, 4, 5; § 56 ods. 4, 5, 9, 10; § 61 ods. 1 písm. h), i), 

j); § 61 ods. 2, 3, 6; § 62 ods. 2, 3, 4; § 64 ods. 2 písm. 

a), b), d), i), j); § 65 ods. 1 písm. e), f), o), p), q), r), s), 

v), w); § 67 ods. 1, 3, 4; § 74 ods. 1 písm. b); § 79 ods. 

8, 10; § 81 ods. 2, 3, 15; § 82 ods. 3 písm. a), b); § 92 

ods. 4; § 93 ods. 1; § 103 ods. 5, 6; § 125 ods. 5. 

(2) Pokutu od 800 eur do 80 000 eur uloží príslušný or-

gán štátnej správy odpadového hospodárstva právnickej 

osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorá poruší 

povinnosť podľa § 6 ods. 6, 7, 8, 9; § 10 ods. 1, 4, 5, 7, 

8, 9, 12; § 11; § 16 ods. 8 písm. a), d); § 17 ods. 1 písm. 

e); § 19 ods. 1 písm. i), k); § 21 ods. 3 písm. d), o); § 25 

ods. 5; § 28 ods. 4 písm. j); § 37; § 41 písm. e), f); § 48; 

§ 51 písm. b), c); § 55 ods. 1, 2, 6; § 56 ods. 1, 2, 3, 6, 7; 

§ 64 ods. 2 písm. c), h); § 65 ods. 1 písm. c), d), n), u); § 

71; § 81 ods. 6, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 22, 24; § 82 

ods. 3 písm. c), d); § 83; § 98; § 135. 

(3) Pokutu od 1 200 eur do 120 000 eur uloží príslušný 

orgán štátnej správy odpadového hospodárstva právnic-

kej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorá 

poruší povinnosť podľa § 6 ods. 10; § 12 ods. 1, 2; § 14 

ods. 1 písm. b), c), d), e), i), j), m); § 14 ods. 6; § 15 ods. 

13; § 16 ods. 3; § 16 ods. 8 písm. c), e), f), g), h); § 17 

ods. 1 písm. g); § 21 ods. 3 písm. j), l), t); § 22; § 23; § 

25 ods. 4,6, 10, 12; § 26 ods. 1 písm. b); § 27 ods. 4 písm. 

a), b), c), d), i); § 27 ods. 8, 12, 13, 17, 18, 19, 21; § 28 

ods. 4 písm. a), b), f), g), m), q), r); § 28 ods. 5; § 29 ods. 

1 písm. a), c), d), k), l); § 29 ods. 2; § 30 ods. 1, 2, 3, 4; 

§ 31 ods. 6, 11,12,13,14, 15; § 34 ods. 1 písm. a), b), c), 

d), f),g), h), i), j), k), l); § 34 ods. 3, 4, 5, 6; § 35; § 36; § 

38 ods. 2, 3; § 39 ods. 1, 3; § 39 ods. 4 písm. a), b), c); § 

40 ods. 2; § 41 písm. g), h), i), j), k), l); § 44 ods. 3; § 44 

ods. 8 písm. a), d), e), m), q), r); § 44 ods. 9; § 45; § 46 

ods. 1 písm. d), e); § 47 ods. 1 písm. d), e); § 47 ods. 2 

písm. d), e); § 49; § 50 ods. 1, 2; § 51 písm. h), i); § 53 

ods. 1, 5, 6; § 54 ods. 1 písm. a), b), c); § 57 ods. 2,3, 5; 

§ 59; § 61 ods. 1 písm. a), b), c), d), e), f), g); § 63 ods. 

1; § 64 ods. 2 písm. e), f), g); § 65 ods. 1 písm. b), g), h), 

i), j), k), l), m), t); § 66 ods. 2,3, 5; § 70; § 72; § 74 ods. 

1 písm. a),ods. 2 a 3; § 75 ods. 2, 3; § 76 ods. 6, 7, 8, 9, 

10; § 77 ods. 4; § 78; § 79 ods. 15, 19; § 81 ods. 9; § 125 

ods. 1, 2, 3, 4. 
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54. § (1) bek. a), b), c) pontja; 57. § (2), (3), (5) pontja; 

59. §-a; 61. § (1) bek. a), b), c), d), e), f), g) pontja; 63. 

§ (1) bek.; 64. § (2) bek. e), f), g) pontja; 65. § (1) bek. 

b), g), h), i), j), k), l), m), t) pontja; 66. § (2), (3), (5) bek.; 

70. §-a; 72. §-a; 74. § (1) bek. a) pontja, (2) és (3) bek.; 

75. § (2), (3) bek.; 76. § (6), (7), (8), (9), (10) bek.; 77. § 

(4) bek.; 78. §-a; 79. § (15), (19) bek.; 81. § (9) bek.; 

125. § (1), (2), (3), (4) bek. szerinti kötelességét. 

(4) 1 500 eurótól 200 000 euróig terjedő bírságot vet ki 

az illetékes állami hulladékgazdálkodási hatóság a jogi 

személyre vagy természetes személy-vállalkozóra, mely 

megsérti vagy ellentétesen cselekszik a 17. § (1) bek. a), 

b), k) pontja; a 19. § (3) bek.; a 21. § (1) bek.; a 21. § (3) 

bek. a), m), n) pontja; a 26. § (1) bek. a) pontja; a 28. § 

(4) bek. c), d) pontja; a 29. § (1) bek. b) pontja; a 44. § 

(8) bek. b), c) pontja; az 51. § a) pontja; a 64. § (1) bek.; 

a 65. § (1) bek. a) pontja; a 89. § (1) bek.; a 97. §-ának 

rendelkezéseivel. 

(5) 2 000 eurótól 250 000 euróig terjedő bírságot vet ki 

az illetékes állami hulladékgazdálkodási hatóság a jogi 

személyre vagy természetes személy-vállalkozóra, mely 

megsérti a 14. § (1) bek. a), l) pontja; a 16. § (6), (7) bek.; 

a 20. § (2), (3) bek.; a 24. §-a; a 26. § (2) bek. c), d) 

pontja; a 27. § (4) bek. e), f), g), j), k) pontja; a 27. § (4) 

bek. e), l) pontja; a 28. § (7) bek.; a 29. § (1) bek. f) 

pontja; a 29. § (4) bek.; a 34. § (1) bek. e) pontja; a 44. § 

(8) bek. i), p) pontja; a 44. § (11) bek.; a 46. § (1) bek. 

a), b), c) pontja; a 47. § (1) bek. a), b), c) pontja; a 47. § 

(2) bek. a), b), c) pontja; az 51. § d) pontja; az 54. § (1) 

bek. d), e) pontja; a 79. § (14), (18), (20), (21), (22), (23) 

bek.; a 84. § (4) bek.; a 88. § (2), (4) bek. szerinti köte-

lességeit. 

(6) 4 000 eurótól 350 000 euróig terjedő bírságot vet ki 

az illetékes állami hulladékgazdálkodási hatóság a jogi 

személyre vagy természetes személy-vállalkozóra, mely 

megsérti 13. §; 16. § (5) bek,; 19. § (1) bek. f) pontja; 21. 

§ (2) bek.; 21. § (3) bek. f), g) pontja; 25. § (1), (7) bek.; 

43. §; 53. § (3) bek.; 62. § (6) bek.; 76. § (4) bek.; 79. § 

(16), (24) bek.; 84. § (3), (5) bek. szerinti kötelességeit. 

 

 

(4) Pokutu od 1 500 eur do 200 000 eur uloží príslušný 

orgán štátnej správy odpadového hospodárstva právnic-

kej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorá 

poruší alebo koná v rozpore s § 17 ods. 1 písm. a), b), k); 

§ 19 ods. 1 písm. a), d); § 19 ods. 3; § 21 ods. 1; § 21 

ods. 3 písm. a), m), n); § 26 ods. 1 písm. a); § 28 ods. 4 

písm. c), d); § 29 ods. 1 písm. b); § 44 ods. 8 písm. b), 

c); § 51 písm. a); § 64 ods. 1;§ 65 ods. 1 písm. a); § 89 

ods. 1; § 97. 

(5) Pokutu od 2 000 eur do 250 000 eur uloží príslušný 

orgán štátnej správy odpadového hospodárstva právnic-

kej osobe alebo fyzickej osobe - podnikateľovi, ktorá po-

ruší povinnosť podľa § 14 ods. 1 písm. k), l); § 16 ods. 

6, 7; § 20 ods. 2, 3; § 24; § 26 ods. 2 písm. c), d); § 27 

ods. 4 písm. e), f), g), j), k); § 27 ods. 5, 6; § 28 ods. 4 

písm. e), l); § 28 ods. 7; § 29 ods. 1 písm. f); § 29 ods. 4; 

§ 34 ods. 1 písm. e); § 44 ods. 8 písm. i),p); § 44 ods. 11; 

§ 46 ods. 1 písm. a), b), c); § 47 ods. 1 písm. a), b), c); § 

47 ods. 2 písm. a), b), c); § 51 písm. d); § 54 ods. 1 písm. 

d), e); § 79 ods. 14, 18, 20, 21, 22, 23; § 84 ods. 4; § 88 

ods. 2, 4. 

(6) Pokutu od 4 000 eur do 350 000 eur uloží príslušný 

orgán štátnej správy odpadového hospodárstva právnic-

kej osobe alebo fyzickej osobe - podnikateľovi, ktorá po-

ruší povinnosť podľa § 13; § 16 ods. 5; § 19 ods. 1 písm. 

f), § 21 ods. 2; § 21 ods. 3 písm. f), g); § 25 ods. 1, 7; § 

33; § 43; § 53 ods. 3; § 62 ods. 6; § 76 ods. 4;§ 79 ods. 

16, 24; § 84 ods. 3, 5. 
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TIZENEGYEDIK RÉSZ 

Reciklációs (Újrahasznosítási) Alap 

 

ELSŐ FEJEZET 

A Reciklációs Alap tevékenysége 

 

Első szakasz 

A Reciklációs Alap szerkezeti felépítése 

 

118. § 

(1) A Reciklációs Alap nem állami célirányos alap, 

melyben pénzeszközöket halmoznak fel a gyűjtés, hasz-

nosítás és feldolgozás támogatására 

a) használt elemek és akkumulátorok, 

b) hulladék olajok, 

c) használt gumiabroncsok, 

d) többrétegű kombinált anyagú csomagolási hulla-

dékok, 

e) elektromos hulladék, 

f) műanyag hulladék, 

g) papírhulladék, 

h) üveghulladék, 

i) hulladék gépjárművek,  

j) fém csomagolási hulladékok esetében. 

(2) A Reciklációs Alap belső felépítése szerint központ-

ból és az alábbi ágazatokból áll: 

a) elemek és akkumulátorok, 

b) olajok, 

c) gumiabroncsok, 

d) többrétegű kombinált anyagú csomagolások, 

e) elektroberendezések, 

f) műanyagok, 

g) papír, 

h) üveg,  

i) gépjárművek, 

j) fém csomagolások, 

k) általános. 

(3) A Reciklációs Alap jogi személy, a székhelye Po-

zsony (Bratislava), és be van jegyezve a kereskedelmi 

(cégbírósági) nyilvántartásba.150) 

 

  JEDENÁSTA ČASŤ 

Recyklačný fond 

 

PRVÁ HLAVA 

Činnosť Recyklačného fondu 

 

Prvý oddiel 

Organizácia Recyklačného fondu 

 

§ 118 

(1) Recyklačný fond je neštátny účelový fond, v ktorom 

sa sústreďujú peňažné prostriedky na podporu zberu, 

zhodnotenia a spracovania 

a) použitých batérií a akumulátorov, 

b) odpadových olejov, 

c) odpadových pneumatík, 

d) odpadu z obalov z viacvrstvových kombinova-

ných materiálov, 

e) elektroodpadu, 

f) odpadu z plastov, 

g) odpadu z papiera, 

h) odpadu zo skla, 

i) starých vozidiel, 

j) odpadu z kovových obalov. 

(2) Recyklačný fond sa vnútorne člení na ústredie a na 

sektor 

a) batérií a akumulátorov, 

b) olejov, 

c) pneumatík, 

d) obalov z viacvrstvových kombinovaných materiá-

lov, 

e) elektrozariadení, 

f) plastov, 

g) papiera, 

h) skla, 

i) vozidiel, 

j) kovových obalov, 

k) všeobecný. 

(3) Recyklačný fond je právnická osoba so sídlom v Bra-

tislave, ktorá je zapísaná v obchodnom registri.150) 

 

119. § 

A Reciklációs Alap szervei 

(1) A Reciklációs Alap szervei 

a) az igazgatótanács, 

b) a felügyelőtanács, 

c) az igazgató. 

(2) A jelen törvény céljaira a vállalkozók képviselőjén 

az igazgatótanács vagy felügyelőtanács azon tagját kell 

érteni, akit a Szlovák Köztársaság gazdasági minisztere 

(a továbbiakban csak „gazdasági miniszter”) nevezett ki 

a munkáltatók151) reprezentatív érdekképviseleti szövet-

ségeinek javaslatára, az állam képviselője alatt pedig az 

  § 119 

Orgány Recyklačného fondu 

(1) Orgánmi Recyklačného fondu sú 

a) správna rada, 

b) dozorná rada, 

c) riaditeľ. 

(2) Na účely tohto zákona sa zástupcom podnikateľov 

rozumie člen správnej rady alebo člen dozornej rady vy-

menovaný ministrom hospodárstva Slovenskej repub-

liky (ďalej len „minister hospodárstva“) na návrh repre-

zentatívneho združenia zamestnávateľov151) a zástup-
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igazgatótanács vagy felügyelőtanács azon tagját, akit a 

Szlovák Köztársaság pénzügyminisztere ( a továbbiak-

ban csak „pénzügyminiszter”), gazdasági minisztere – a 

vállalkozók képviselője kivételével – vagy a Szlovák 

Köztársaság környezetvédelmi minisztere (a továbbiak-

ban csak „miniszter”) nevezett ki, a felügyelőtanács 

azon tagjának kivételével, akit a környezetvédelmi tevé-

kenységet folytató civil szervezetek, valamint a városok 

és falvak reprezentatív országos hatáskörű érdekvédelmi 

szervezetinek javaslatára nevezett ki. 

 

com štátu sa rozumie člen správnej rady alebo člen do-

zornej rady vymenovaný ministrom financií Slovenskej 

republiky (ďalej len „minister financií“), ministrom hos-

podárstva s výnimkou zástupcu podnikateľov alebo mi-

nistrom životného prostredia Slovenskej republiky (ďa-

lej len „minister“) s výnimkou člena dozornej rady vy-

menovaného na návrh mimovládnych organizácií, kto-

rých predmetom činnosti je ochrana životného prostre-

dia, a reprezentatívnych záujmových združení miest a 

obcí s celoslovenskou pôsobnosťou. 

 

120. § 

Igazgatótanács 

(1) Az igazgatótanács a Reciklációs Alap legfelsőbb 

szerve. Igazgatja a Reciklációs Alapot és irányítja annak 

tevékenységét. 

(2) Az igazgatótanácsnak tizenhat tagja van, közülük 

a) tíz tagot a gazdasági miniszter nevez ki és hív visz-

sza a munkáltatók reprezentatív szövetségeinek ja-

vaslatára úgy, hogy benne meglegyen a képviselete 

minden külön ágazat gyártóinak és importőreinek 

[118. § (2) bek. a)-j) pont], miközben kötelezik őt a 

benyújtott javaslatok, 

b) egy tagot a miniszter nevez ki és hív vissza, 

c) egy tagot a pénzügyminiszter nevez ki és hív visz-

sza, 

d) három tagot a városok és falvak érdekvédelmi 

szervezeteinek javaslatára a miniszter nevez ki és hív 

vissza, miközben kötelezik őt a benyújtott javasla-

tok, 

e) egy tagot a gazdasági miniszter nevez ki és hív 

vissza.  

(3) Az igazgatótanácsi tagság nem látható el helyettes 

útján. 

(4) Nem lehet az igazgatótanács tagja a felügyelőtanács 

tagja, az igazgató és a Reciklációs Alap alkalmazottja. 

(5) Az igazgatótanács saját tagjai közül elnököt és alel-

nököt választ. Ha az elnöki tisztségre a vállalkozók kép-

viselőjét választják meg, az alelnöki tisztségbe a városok 

és falvak érdekvédelmi szervezeteinek képviselőjét vagy 

az állam képviselőjét választják meg.  

(6) Az igazgatótanács elsősorban 

a) jóváhagyja a Reciklációs Alap költségvetését és 

dönt a Reciklációs Alap tevékenységfejlesztésének 

és politikájának elvi kérdéseiben, valamint felel a 

Reciklációs Alap eszközeinek gazdaságos felhaszná-

lásáért,  

b) dönt a Reciklációs Alap eszközeiből nyújtott tá-

mogatásokról a 128. és 129. §-okkal összhangban, 

c) jóváhagyja a naptári év évzáró jelentését a Recik-

lációs Alap gazdálkodásáról legkésőbb a következő 

naptári év májusának 31. napjáig, 

d) jóváhagyja és közzéteszi a Reciklációs Alap éves, 

könyvvizsgáló által hitelesített könyvelési zárását, 

  § 120 

Správna rada 

(1) Správna rada je najvyšší orgán Recyklačného fondu. 

Vykonáva správu Recyklačného fondu a riadi jeho čin-

nosť. 

(2) Správna rada má šestnásť členov, z ktorých 

a) desať členov vymenúva a odvoláva minister hos-

podárstva na návrh reprezentatívneho združenia za-

mestnávateľov tak, aby v nej mali svoje zastúpenie 

výrobcovia alebo dovozcovia za každý osobitný sek-

tor [§ 118 ods. 2 písm. a) až j)], pričom je viazaný 

predloženými návrhmi, 

b) jedného člena vymenúva a odvoláva minister, 

c) jedného člena vymenúva a odvoláva minister fi-

nancií, 

d) troch členov vymenúva a odvoláva minister na ná-

vrh záujmových združení miest a obcí, pričom je via-

zaný predloženými návrhmi, 

e) jedného člena vymenúva a odvoláva minister hos-

podárstva. 

(3) Členstvo v správnej rade je nezastupiteľné. 

(4) Členom správnej rady nemôže byť člen dozornej 

rady, riaditeľ a zamestnanec Recyklačného fondu. 

(5) Správna rada volí spomedzi svojich členov predsedu 

a podpredsedu. Ak je do funkcie predsedu zvolený zá-

stupca podnikateľov, do funkcie podpredsedu bude zvo-

lený zástupca záujmových združení miest a obcí alebo 

zástupca štátu. 

(6) Správna rada najmä 

a) schvaľuje rozpočet Recyklačného fondu a rozho-

duje o zásadných otázkach týkajúcich sa rozvoja čin-

nosti a politiky Recyklačného fondu a zodpovedá za 

hospodárenie s prostriedkami Recyklačného fondu, 

b) rozhoduje o poskytnutí prostriedkov Recyklač-

ného fondu v súlade s § 128 a 129, 

c) schvaľuje výročnú správu o hospodárení a činnosti 

Recyklačného fondu za kalendárny rok najneskôr do 

31. mája nasledujúceho roka, 

d) schvaľuje a zverejňuje ročnú účtovnú závierku 

Recyklačného fondu overenú audítorom, 

e) prijíma opatrenia na odstránenie nedostatkov v 

činnosti a hospodárení Recyklačného fondu, 
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e) intézkedéseket fogad el a Reciklációs Alap tevé-

kenysége és gazdálkodása hiányosságainak kiküsz-

öbölése érdekében, 

f) jóváhagyja a Reciklációs Alap alapszabályzatát és 

az igazgatótanács tanácsokozási rendszabályát, 

g) kinevezi és visszahívja az igazgatót és meghatá-

rozza a jutalmazását a külön jogszabály152) szerint. 

(7) A Reciklációs Alap alapszabályzata rendezi elsősor-

ban 

a) az igazgatótanács és a felügyelőtanács tagjainak 

feladatait, 

b) az ágazatok jogállását, feladataikat, kölcsönös 

kapcsolataikat és viszonyukat a Reciklációs Alap 

szerveihez, 

c) azon ügyek körének meghatározását, melyek kizá-

rólagosan az igazgatótanács és a felügyelőtanács jog-

körébe tartoznak, 

d) azon esetek körét, melyekben az igazgatótanács 

döntéshozatala során más többségre van szükség, 

mint az igazgatótanács tagjai többségének szavazat, 

e) a Reciklációs Alap eszközei odaítélésének szabá-

lyait, 

f) a pénzügyi gazdálkodás alapelveit, 

g) a felügyelőtanács és igazgatótanács ülésezésének 

gyakoriságát és az ülések összehívásának módját, 

h) a Reciklációs Alap szervezési felépítését. 

(8) Az igazgatótanács tagjainak ezen tisztségük ellátásá-

val kapcsolatosan jövedelempótlás jár a külön jogszabá-

lyok153) szerint. 

 

f) schvaľuje štatút Recyklačného fondu a rokovací 

poriadok správnej rady, 

g) vymenúva a odvoláva riaditeľa a určuje jeho od-

menu podľa osobitného predpisu.152) 

(7) Štatút Recyklačného fondu upraví najmä 

a) úlohy členov správnej rady a dozornej rady, 

b) postavenie sektorov, ich úlohy, vzájomné vzťahy 

a vzťahy k orgánom Recyklačného fondu, 

c) vymedzenie rozsahu vecí vyhradených do rozho-

dovacej právomoci správnej rady a dozornej rady, 

d) vymedzenie prípadov, keď sa pri rozhodovaní 

správnej rady vyžaduje iná ako nadpolovičná väčšina 

členov správnej rady, 

e) pravidlá upravujúce poskytovanie prostriedkov z 

Recyklačného fondu, 

f) zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami, 

g) frekvenciu zasadnutí správnej rady a dozornej 

rady a spôsob ich zvolávania, 

h) organizačnú štruktúru Recyklačného fondu. 

(8) Členovi správnej rady v súvislosti s výkonom jeho 

funkcie patrí náhrada podľa osobitných predpisov.153) 

 

121. § 

Felügyelőtanács 

(1) A felügyelőtanács a Reciklációs Alap ellenőrző és 

felügyelő szerve, mely figyelemmel kíséri a Reciklációs 

Alap gazdálkodását, főként a Reciklációs Alap eszköze-

inek kiosztását és felhasználását, valamint az igazgató-

tanács és az igazgató tevékenységét. 

(2) A felügyelőtanácsnak hét tagja van, közülük 

a) három tagot a gazdasági miniszter nevez ki és hív 

vissza, közülük kettőt a gyártói és importőr munkál-

tatói reprezentatív szervezetek javaslatára, miközben 

kötelezik őt a benyújtott javaslatok, 

b) három tagot a miniszter nevez ki és hív vissza, kö-

zülük egyet a környezetvédelmi tevékenységgel fog-

lalkozó civil szervezetek javaslatára, egyet pedig a 

városok és falvak érdekvédelmi szervezeti javasla-

tára, miközben a benyújtott javaslatok kötelezik őt, 

c) egy tagot a pénzügyminiszter nevez ki és hív visz-

sza. 

(3) A felügyelőtanácsi tagság nem látható el helyettes út-

ján. 

(4) A felügyelőtanács saját tagjai közül elnököt és alel-

nököt választ. Ha az elnöki tisztségre a vállalkozók kép-

viselőjét választják meg, az alelnöki tisztségbe a városok 

  § 121 

Dozorná rada 

(1) Dozorná rada je kontrolným a dozorným orgánom 

Recyklačného fondu, ktorý dohliada na hospodárenie 

Recyklačného fondu, najmä na poskytovanie a použitie 

prostriedkov Recyklačného fondu a na činnosť správnej 

rady a riaditeľa. 

(2) Dozorná rada má sedem členov, z ktorých 

a) troch členov vymenúva a odvoláva minister hos-

podárstva, z toho dvoch na návrh reprezentatívneho 

združenia zamestnávateľov z výrobcov a dovozcov, 

pričom je viazaný predloženými návrhmi, 

b) troch členov vymenúva a odvoláva minister, z 

toho jedného na návrh mimovládnych organizácií, 

ktorých predmetom činnosti je ochrana životného 

prostredia, a jedného na návrh záujmových združení 

miest a obcí, pričom je viazaný predloženými ná-

vrhmi, 

c) jedného člena vymenúva a odvoláva minister fi-

nancií. 

(3) Členstvo v dozornej rade je nezastupiteľné. 

(4) Dozorná rada volí spomedzi svojich členov predsedu 

a podpredsedu. Ak je do funkcie predsedu zvolený zá-
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és falvak érdekvédelmi szervezeteinek képviselőjét vagy 

az állam képviselőjét, vagy a környezetvédelmi tevé-

kenységgel foglalkozó civil szervezetek képviselőjét vá-

lasztják meg.  

(5) Nem választható meg a felügyelőtanács elnökévé az 

állam képviselője, ha párhuzamosan az állam képvise-

lője lenne az igazgatótanács elnöke is. Nem választható 

meg a felügyelőtanács elnökévé a vállalkozók képvise-

lője, ha párhuzamosan a vállalkozók képviselője lenne 

az igazgatótanács elnöke is. Nem választható meg a fe-

lügyelőtanács alelnökévé az állam képviselője, ha pár-

huzamosan az állam képviselője lenne az igazgatótanács 

alelnöke is. Nem választható meg a felügyelőtanács al-

elnökévé a vállalkozók képviselője, ha párhuzamosan a 

vállalkozók képviselője lenne az igazgatótanács alel-

nöke is. 

(6) Nem lehet a felügyelőtanács tagja az igazgatótanács 

tagja, az igazgató és a Reciklációs Alap alkalmazottja. 

(7) A felügyelőtanács elsősorban 

a) felügyeli a Reciklációs Alap eszközeinek gazdasá-

gos és célirányos kezelését, 

b) megvizsgálja a Reciklációs Alap költségvetési ja-

vaslatát, évzáró könyvelési zárását, a Reciklációs 

Alap naptári évi évzáró gazdálkodási és tevékeny-

ségi jelentését és állásfoglalást nyújt be hozzájuk az 

igazgatótanácsnak,  

c) ellenőrzi az igazgató tevékenységét az igazgatóta-

nács döntéseinek teljesítése és a Reciklációs Alappal 

összefüggő tevékenysége során, 

d) az illetékes minisztereknek jelentéseket nyújt be a 

felügyelőtanács tevékenységéről, az ellenőrzések 

eredményeiről és a megállapított hiányosságok ki-

küszöbölésére tett intézkedési javaslatokról, 

e) javaslatot nyújt be az igazgatótanácsnak az igaz-

gató visszahívására, 

f) javaslatot tesz az igazgatótanács tagjának vissza-

hívására azon személynek, aki igazgatótanácsi taggá 

való kinevezésére javaslatot tett, 

g) jóváhagyja a felügyelőtanács tanácskozási rend-

szabályát, 

h) jóváhagyja a kiválasztott könyvvizsgálót, 

i) az igazgatótanácsnak intézkedési feladatot ad a fe-

lügyelőbizottsági ellenőrzés során megállapított hiá-

nyosságok kiküszöbölésére. 

(8) A felügyelőbizottság tagjainak joguk van betekinteni 

a Reciklációs Alap összes tevékenységét és gazdálkodá-

sát érintő dokumentumba. 

(9) A felügyelőbizottság tagjának tisztsége végzésével 

összefüggésben jövedelempótlás jár külön jogszabá-

lyok153) értelmében. 

 

stupca podnikateľov, do funkcie podpredsedu bude zvo-

lený zástupca záujmových združení miest a obcí, zá-

stupca štátu alebo zástupca mimovládnych organizácií, 

ktorých predmetom činnosti je ochrana životného pro-

stredia. 

(5) Za predsedu dozornej rady nemožno zvoliť zástupcu 

štátu, ak by bol zástupca štátu zároveň aj predsedom 

správnej rady. Za predsedu dozornej rady nemožno zvo-

liť zástupcu podnikateľov, ak by bol zástupca podnika-

teľov zároveň aj predsedom správnej rady. Za podpred-

sedu dozornej rady nemožno zvoliť zástupcu štátu, ak by 

bol zástupca štátu zároveň aj podpredsedom správnej 

rady. Za podpredsedu dozornej rady nemožno zvoliť zá-

stupcu podnikateľov, ak by bol zástupca podnikateľov 

zároveň aj podpredsedom správnej rady. 

(6) Členom dozornej rady nemôže byť člen správnej 

rady, riaditeľ a zamestnanec Recyklačného fondu. 

(7) Dozorná rada najmä 

a) dozerá na hospodárne a účelné nakladanie s pro-

striedkami Recyklačného fondu, 

b) preskúmava návrh rozpočtu, ročnú účtovnú zá-

vierku, výročnú správu o hospodárení a činnosti Re-

cyklačného fondu za kalendárny rok a stanoviská k 

nim predkladá správnej rade, 

c) kontroluje činnosť riaditeľa pri plnení rozhodnutí 

správnej rady a vo veciach súvisiacich s činnosťou 

Recyklačného fondu, 

d) predkladá príslušným ministrom správy o činnosti 

dozornej rady, výsledkoch kontrol a návrhy opatrení 

na odstránenie zistených nedostatkov, 

e) predkladá správnej rade návrh na odvolanie riadi-

teľa, 

f) dáva podnety na odvolanie člena správnej rady 

tomu, kto podal návrh na jeho vymenovanie za člena 

správnej rady, 

g) schvaľuje rokovací poriadok dozornej rady, 

h) schvaľuje výber audítora, 

i) ukladá správnej rade opatrenia na odstránenie ne-

dostatkov zistených pri kontrolnej činnosti vykoná-

vanej dozornou radou. 

(8) Členovia dozornej rady sú oprávnení nahliadať do 

všetkých dokladov týkajúcich sa hospodárenia a činnosti 

Recyklačného fondu. 

(9) Členovi dozornej rady v súvislosti s výkonom jeho 

funkcie patrí náhrada podľa osobitných predpisov.153) 
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122. § 

Az igazgatótanácsi tagság  

és felügyelőtanácsi tagság megszűnése 

(1) Az igazgatótanácsi tagság vagy felügyelőtanácsi tag-

ság megszűnik 

a) a tag visszahívásával, 

b) a tisztségről való lemondással, 

c) elhalálozással, 

d) holttá nyilvánítással, vagy 

e) a Reciklációs Alap felszámolásának kezdőnapjá-

val.  

(2) Az igazgatótanácsi tagot vagy felügyelőtanácsi tagot 

tisztségéből visszahívja az a miniszter, amelyik kine-

vezte, amennyiben 

a) szándékos bűncselekmény miatt jogerősen elítél-

ték vagy jogerősen elítélték a tisztsége végzésével 

kapcsolatos vagy tisztségével közvetlenül össze-

függő bűncselekmény miatt, 

b) nem teljesíti kötelességeit, melyek az alapszabály-

zatból fakadnak, 

c) olyan tisztség végzésébe kezdett, mely nem egyez-

tethető össze az igazgatótanácsi vagy felügyelőtaná-

csi tagsággal. 

(3) Az igazgatótanácsi tagot vagy felügyelőtanácsi tagot 

tisztségéből az a miniszter, amelyik kinevezte, a (2) be-

kezdésben taglaltak mellett más okokból is visszahív-

hatja; ha olyan tagról van szó, akit nem az állam képvi-

selőjeként neveztek ki, visszahívásakor a minisztert, aki 

őt kinevezte, kötelezi a kinevezésre jelölő szubjektum 

által benyújtott visszahívási javaslat. 

(4) Az igazgatótanács új tagját és a felügyelőtanács új 

tagját annak az ágazatnak a minisztere nevezi ki tisztsé-

gébe, amely az eredeti tagot kinevezte; a 120. § (2) bek. 

a) pontja és a 121. § (2) bekezdés a) pontja szerinti ese-

tekben ezt 10 napon belül teszi meg a reprezentatív mun-

káltató szervezetek javaslatának benyújtásától számítva, 

a többi esetben 30 napon belül.  

(5) A tisztségéről lemondó igazgatótanácsi tag vagy fe-

lügyelőtanácsi tag megbízatási ideje az új tag (4) bekez-

dés szerinti kinevezésének napjával ér véget. 

 

  § 122 

Zánik členstva v správnej rade  

a členstva v dozornej rade 

(1) Členstvo v správnej rade alebo členstvo v dozornej 

rade zaniká 

a) jeho odvolaním, 

b) vzdaním sa funkcie, 

c) smrťou, 

d) vyhlásením za mŕtveho alebo 

e) dňom vstupu Recyklačného fondu do likvidácie. 

(2) Člena správnej rady a člena dozornej rady odvolá z 

jeho funkcie minister, ktorý ho vymenoval, ak 

a) bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin 

alebo ak bol právoplatne odsúdený za trestný čin spá-

chaný pri výkone svojej funkcie alebo v priamej sú-

vislosti s ním, 

b) neplní povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo štatútu, 

c) začal vykonávať funkciu, ktorá je nezlučiteľná s 

členstvom v správnej rade alebo v dozornej rade. 

(3) Člena správnej rady a člena dozornej rady môže mi-

nister, ktorý ho menoval, odvolať aj z iných dôvodov 

ako podľa odseku 2; ak ide o člena, ktorý nebol vyme-

novaný ako zástupca štátu, je pri jeho odvolaní minister, 

ktorý ho vymenoval, viazaný návrhom na odvolanie 

predloženým tým subjektom, ktorý dal návrh na jeho vy-

menovanie. 

(4) Nového člena správnej rady a nového člena dozornej 

rady do funkcie vymenúva minister toho rezortu, ktorý 

do funkcie vymenoval pôvodného člena; v prípadoch 

podľa § 120 ods. 2 písm. a) a § 121 ods. 2 písm. a) tak 

urobí do 10 dní od predloženia návrhu reprezentatívneho 

združenia zamestnávateľov, v ostatných prípadoch do 30 

dní. 

(5) Funkčné obdobie člena správnej rady alebo člena do-

zornej rady, ktorý sa vzdal funkcie, sa končí dňom vy-

menovania nového člena podľa odseku 4. 

 

123. § 

Igazgató 

(1) Az igazgató a Reciklációs Alap statutáris szerve; a 

Reciklációs Alap nevében jár el, miközben dönt az ösz-

szes ügyben, kivéve azokat az ügyeket, melyeket a jelen 

törvény vagy a Reciklációs Alap alapszabályzata az 

igazgatótanácsnak vagy a felügyelőtanácsnak tart fenn. 

Tevékenységéért az igazgatótanácsnak felel. 

(2) Az igazgatónak joga van részt venni az igazgatóta-

nács ülésén tanácskozási mandátummal. 

(3) Az igazgató felel 

a) a Reciklációs Alap könyvelésének vezetéséért,154) 

b) az igazgatótanács döntéseinek végrehajtásáért, 

  § 123 

Riaditeľ 

(1) Riaditeľ je štatutárnym orgánom Recyklačného 

fondu; koná v mene Recyklačného fondu, pričom rozho-

duje o všetkých veciach s výnimkou tých vecí, ktoré sú 

týmto zákonom alebo štatútom Recyklačného fondu vy-

hradené správnej rade alebo dozornej rade. Za svoju čin-

nosť zodpovedá správnej rade. 

(2) Riaditeľ je oprávnený zúčastňovať sa na rokovaniach 

správnej rady s poradným hlasom. 

(3) Riaditeľ zodpovedá za 

a) vedenie účtovníctva Recyklačného fondu,154) 

b) plnenie rozhodnutí správnej rady, 
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c) az eszközök felszabadításáért az igazgatótanács 

döntése alapján a 128. § szerinti célokra, 

d) a szerződéskötésekért a Reciklációs Alap eszkö-

zeinek folyósításáról a Reciklációs Alaphoz eszköz-

nyújtásért folyamodó kérelmezőkkel, összhangban 

az igazgatótanács döntésével, 

e) a szerződéses feltételek betartásának ellenőrzésé-

ért a Reciklációs Alap eszközeinek folyósításáról 

megkötött szerződés érvényessége alatt, 

f) a szerződéses bírságok behajtásáért a Reciklációs 

Alap eszközeinek folyósításáról megkötött szerződé-

sek alapján és a Reciklációs Alap más követeléseinek 

behajtásáért, 

g) a Reciklációs Alap éves könyvelési zárásának ki-

dolgozásáért, valamint igazgatótanács és felügyelő-

tanács elé terjesztéséért a következő év márciusának 

31. napjáig, 

h) a Reciklációs Alap gazdálkodásáról és tevékeny-

ségéről szóló évzáró jelentés kidolgozásáért, vala-

mint igazgatótanács és felügyelőtanács elé terjeszté-

séért a következő év áprilisának 30. napjáig, 

i) a Reciklációs Alap gazdálkodásában és tevékeny-

ségében feltárt hiányosságok kiküszöbölésére hozott 

intézkedések végrehajtásáért, 

j) a statutáris szerv külön jogszabályok155) szerinti 

feladatainak teljesítéséért, 

k) az igazgatótanács által elrendelt többi feladat tel-

jesítéséért. 

(4) A (3) bekezdés g) és h) pontja szerinti anyagokon kí-

vül az igazgató az igazgatótanács elé terjeszti 

a) a Reciklációs Alap költségvetési javaslatát, 

b) a kérvényeket a Reciklációs Alapból történő esz-

közfolyósításra (129. § (4) bek.). 

(5) Az igazgató állapítja meg a béreket és dönt az alkal-

mazottak, az igazgatótanácsi tagok és felügyelőtanácsi 

tagok útiköltség-térítéseiről a külön jogszabályok153) ér-

telmében. 

(6) Az igazgató köteles tájékoztatni évente két alkalom-

mal a nyilvánosságot a Reciklációs Alap befizetéseinek 

összegéről és a Reciklációs Alap eszközeinek felhaszná-

lásáról. 

(7) A Reciklációs Alap igazgatójának megbízatási ideje 

a Reciklációs Alap felszámolási eljárásba lépésének 

napján ér véget. 

 

c) uvoľňovanie prostriedkov na základe rozhodnutia 

správnej rady na účely podľa § 128, 

d) uzatváranie zmlúv o poskytnutí prostriedkov Re-

cyklačného fondu so žiadateľmi o poskytnutie pro-

striedkov Recyklačného fondu v súlade s rozhodnu-

tiami správnej rady, 

e) kontrolu dodržiavania zmluvných podmienok po-

čas platnosti zmluvy o poskytnutí prostriedkov Re-

cyklačného fondu, 

f) vymáhanie zmluvných pokút zo zmlúv o poskyt-

nutí prostriedkov Recyklačného fondu a za vymáha-

nie iných pohľadávok Recyklačného fondu, 

g) vypracovanie ročnej účtovnej závierky Recyklač-

ného fondu a jej predloženie správnej rade a dozornej 

rade do 31. marca nasledujúceho roka, 

h) vypracovanie výročnej správy o hospodárení a 

činnosti Recyklačného fondu za kalendárny rok a jej 

predloženie správnej rade a dozornej rade do 30. ap-

ríla nasledujúceho roka, 

i) vykonanie opatrení na odstránenie zistených ne-

dostatkov v hospodárení a činnosti Recyklačného 

fondu, 

j) plnenie úloh štatutárneho orgánu podľa osobitných 

predpisov,155) 

k) plnenie ostatných úloh uložených správnou radou. 

(4) Okrem materiálov podľa odseku 3 písm. g) a h) pred-

kladá riaditeľ správnej rade 

a) návrh rozpočtu Recyklačného fondu, 

b) žiadosti o poskytnutie prostriedkov Recyklačného 

fondu (§ 129 ods. 4). 

(5) Riaditeľ určuje mzdy a rozhoduje o poskytovaní ces-

tovných náhrad zamestnancom a členom správnej rady a 

členom dozornej rady podľa osobitných predpisov.153) 

(6) Riaditeľ je povinný informovať dvakrát ročne verej-

nosť o výške príspevkov do Recyklačného fondu a o po-

užití prostriedkov Recyklačného fondu. 

(7) Funkčné obdobie riaditeľa Recyklačného fondu sa 

končí dňom vstupu Recyklačného fondu do likvidácie. 

 

Második szakasz 

A Reciklációs Alappal  

szembeni kötelességek teljesítése 

 

124. § 

Értelmező rendelkezések 

(1) A jelen törvényszakasz céljaira gyártónak tekintendő 

a) a Szlovák Köztársaságban önállóan vagy járműke-

rékre felszerelve értékesített motoros gépjárművek 

  Druhý oddiel 

Plnenie povinností voči  

Recyklačnému fondu 

 

§ 124 

Vymedzenie pojmov 

(1) Na účely tejto časti zákona sa za výrobcu považuje 
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és motor nélküli járművek gumiabroncsainak gyár-

tója és importőre, valamint a motoros gépjárművek 

és motor nélküli járművek futózásra szánt használt 

gumiabroncsainak importőre, 

b) a karton alapú többrétegű kombinált anyagok 

gyártója és importőre, valamint az ezen anyagokba 

csomagolt termékek importőre, 

c) a fém csomagolások gyártója és importőre, vala-

mint az ilyen csomagolásba csomagolt termékek im-

portőre, 

d) a polietilén-tereftalát termékek gyártója és impor-

tőre, valamint az ilyen anyagba csomagolt termékek 

importőre, 

e) a polietilén, polipropilén, polisztirol és polivinil-

klorid termékek gyártója és importőre, valamint az 

ilyen anyagokba csomagolt termékek importőre, 

f) papír és karton gyártója és importőre, valamint pa-

pír és karton termékek importőre (beleértve a nyom-

daipari termékeket) és a papírba és kartonba csoma-

golt termékek importőre, kivéve a higiéniai és szani-

ter papírt, valamint a higiéniai és szaniter célra hasz-

nált papírból készült termékeket, a cigarettapapírt, a 

karbon másolópapírt, a szűrőpapírt, illetve a kátrány-

papír vagy aszfaltbevonatú papír gyártására használt 

kartonpapírt, 

g) az üveg gyártója és importőre, beleértve az üveg-

csomagolást és táblaüveget, valamint az üvegbe cso-

magolt termékek importőre is, 

h) az elemek és akkumulátorok gyártója, 

i) gépjárművek gyártója és importőre, kivéve az 

egyedileg legyártott gépkocsikat87) és az egyedileg 

behozott gépkocsikat;88) az ilyen jogalanynak nincse-

nek egyidejűlej gyártói kötelességei a jelen törvény-

szakasz alapján a szerkezet részét képező gépjármű-

alkatrészek vonatkozásában, 

j) az elektroberendezések gyártója, 

k) robbanómotorok ásványi kenőolajainak, sebesség-

váltó-olajoknak, turbinaolajok, hidraulikus olajok 

gyártói és importőrei, valamint az ilyen olajokat tar-

talmazó berendezések importőrei. 

(2) Elem és akkumulátorgyártó a jelen törvényszakasz 

céljaira az a személy, aki/amely vállalkozása keretén be-

lül – tekintet nélkül az értékesítési technikára, beleértve 

a szerződéses távértékesítést – piaci forgalomba hoz mo-

bil, gépjármű- vagy ipari elemeket vagy akkumulátoro-

kat, melyeket a Szlovák Köztársaság területén gyártottak 

vagy a Szlovák Köztársaság területére behoztak, bele-

értve a műszerekbe vagy gépjárművekbe beszerelt ele-

meket és akkumulátorokat. 

(3) Elektroberendezés gyártója a jelen törvényszakasz 

céljaira az a személy, aki/amely vállalkozása keretén be-

lül tekintet nélkül az értékesítési technikára, beleértve a 

szerződéses távértékesítést 

a) výrobca a dovozca pneumatík pre motorové vo-

zidlá a nemotorové vozidlá, ktoré sa v Slovenskej re-

publike predávajú samostatne alebo na kolesách 

týchto vozidiel a dovozca použitých pneumatík pre 

motorové vozidlá a nemotorové vozidlá určených na 

protektorovanie, 

b) výrobca a dovozca viacvrstvových kombinova-

ných materiálov vyrobených na báze lepenky a do-

vozca výrobkov balených v týchto materiáloch, 

c) výrobca a dovozca kovových obalov a dovozca 

výrobkov balených v týchto obaloch, 

d) výrobca a dovozca výrobkov z polyetylénterefta-

látu a dovozca výrobkov balených v tomto materiáli, 

e) výrobca a dovozca výrobkov z polyetylénu, polyp-

ropylénu, polystyrénu a z polyvinylchloridu a do-

vozca výrobkov balených v týchto materiáloch, 

f) výrobca a dovozca papiera a lepenky, ako aj do-

vozca výrobkov z papiera a lepenky (vrátane poly-

grafických výrobkov) a dovozca výrobkov balených 

v papieri a lepenke s výnimkou hygienického a sani-

tárneho papiera a výrobkov z papiera používaných na 

hygienické a sanitárne účely, cigaretového papiera, 

karbónového kopírovacieho papiera, filtračného pa-

piera a papiera a lepenky na výrobu dechtovaného 

alebo asfaltovaného papiera, 

g) výrobca a dovozca skla vrátane obalového a tabu-

ľového obločného skla, ako aj dovozca výrobkov ba-

lených v sklených obaloch, 

h) výrobca batérií a akumulátorov, 

i) výrobca a dovozca vozidiel okrem výrobcu jednot-

livo vyrobeného vozidla87) a dovozcu jednotlivo do-

vezeného vozidla;88) tento subjekt nemá súčasne po-

vinnosti výrobcu podľa tohto oddielu zákona k čas-

tiam vozidla, ktoré tvoria jeho súčasť, 

j) výrobca elektrozariadení, 

k) výrobca a dovozca minerálnych mazacích olejov 

do spaľovacích motorov, prevodových olejov, olejov 

pre turbíny a hydraulických olejov, ako aj dovozca 

zariadení, v ktorých sa tieto oleje nachádzajú. 

(2) Výrobca batérií a akumulátorov na účely tejto časti 

zákona je osoba, ktorá v rámci svojej podnikania bez 

ohľadu na použitú techniku predaja, vrátane predaja na 

základe zmluvy uzavieranej na diaľku, uvádza na trh 

prenosné, automobilové alebo priemyselné batérie alebo 

akumulátory vyrobené v Slovenskej republike alebo do-

vezené na územie Slovenskej republiky vrátane batérií a 

akumulátorov začlenených do prístrojov alebo motoro-

vých vozidiel. 

(3) Výrobca elektrozariadení na účely tejto časti zákona 

je osoba, ktorá bez ohľadu na používané techniky pre-

daja vrátane predaja na základe zmluvy uzavieranej na 

diaľku 

a) vyrába a predáva elektrozariadenie pod svojou 

značkou, 
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a) saját márkajele alatt gyárt és értékesít elektro-

berendezést, 

b) saját márkajele alatt továbbértékesít más beszállí-

tók által gyártott elektroberendezést; az értékesítő, 

aki továbbértékesít, nem tekintendő gyártónak, ha az 

elektroberendezésen rajta van a gyártó márkajele az 

a) pontban lefektetettek szerint, 

c) vállalkozása keretében elektroberendezést hoz be 

vagy visz ki az Európai Unióban. 

(4) A termék ipari célú felhasználásának számít a jelen 

törvényszakasz céljaira szilárd beépítése más, jellegében 

eltérő termékbe, melynek leválaszthatatlan részévé vá-

lik, beépítése szerkezetekbe vagy felhasználása kompo-

nensként vagy alkatrészként más termék szerelésére 

vagy összerakására. 

 

b) ďalej predáva pod svojou značkou elektrozariade-

nie vyrobené inými dodávateľmi; predajca, ktorý ďa-

lej predáva, sa nepovažuje za výrobcu, ak sa na elek-

trozariadení nachádza značka výrobcu, ako je usta-

novené v písmene a), 

c) v rámci podnikania dováža alebo vyváža elektro-

zariadenie v rámci Európskej únie. 

(4) Za priemyselné použitie výrobkov na účely tejto časti 

zákona sa považuje ich pevné zapracovanie do iného 

charakterovo odlišného výrobku, ktorého sa stávajú ne-

oddeliteľnou súčasťou, ich zabudovanie do konštrukcie 

alebo ich použitie ako komponentov alebo dielcov urče-

ných na montáž alebo skladanie iných výrobkov. 

 

125. § 

A gyártó és más jogalanyok kötelességei 

(1) A gyártó köteles hozzájárulást fizetni a Reciklációs 

Alapba a (2) és (3) bekezdés szerinti módon. A Reciklá-

ciós Alapba történő hozzájárulás-fizetési kötelesség nem 

vonatkozik az alábbi rendelkezésekben feltüntetett ter-

mékek gyártóira 

a) a 124. § (1) bekezdés d) pontja, ha ipari felhaszná-

lásra szánt nyersanyagokról, elősajtolt féltermékek-

ről és rostokról van szó,  

b) a 124. § (1) bekezdés e) pontja, ha ipari felhaszná-

lásra szánt nyersanyagokról, rostokról és termékek-

ről van szó,  

c) a 124. § (1) bekezdés f) pontja, ha az általa piaci 

forgalomba hozott termékek mennyisége nem ha-

ladja meg a 10 tonnát évente,  

d) a 124. § (1) bekezdés g) pontja, ha az általa piaci 

forgalomba hozott termékek mennyisége nem ha-

ladja meg a 10 tonnát évente, 

e) a 124. § (1) bekezdés h) pontja, ha motoros gép-

járművekbe beépített elemekről vagy akkumuláto-

rokról van szó. 

(2) A gyártó a hozzájárulást naptári negyedévenként fi-

zeti, mely a következő negyedév harmincadik napján 

esedékes, a 126. § szerint meghatározott összegben a va-

lós termelési mennyiség, a más államból a Szlovák Köz-

társaságba határon átnyúló szállítás vagy behozatal után 

az illetékköteles negyedévben, kivéve a (3) bekezdés 

szerinti eseteket. 

(3) A gyártó a hozzájárulást naptári évért fizeti, az ese-

dékesség napja a naptári év április 20-a, a 126. § szerint 

meghatározott összegben a megszabott határérték nem 

teljesített mértéke nagyságában, ha mint gyártó 

a) a 124. § (1) bekezdés c)-g) pontja szerint csoma-

golást gyárt vagy hoz be, 

b) a 124. § (1) bekezdés h) pontja szerint mobil ele-

met vagy akkumulátort gyárt vagy hoz be, 

  § 125 

Povinnosti výrobcu a iných subjektov 

(1) Výrobca je povinný platiť príspevok do Recyklač-

ného fondu postupom podľa odsekov 2 a 3. Povinnosť 

platenia príspevku do Recyklačného fondu sa nevzťa-

huje na výrobcu výrobkov uvedených 

a) v § 124 ods. 1 písm. d), ak ide o suroviny, pred-

lisky a vlákna určené na priemyselné použitie, 

b) v § 124 ods. 1 písm. e), ak ide o suroviny, vlákna 

a výrobky určené na priemyselné použitie, 

c) v § 124 ods. 1 písm. f), ak množstvo ním uvádza-

ných výrobkov na trh nepresiahne 10 ton ročne, 

d) v § 124 ods. 1 písm. g), ak množstvo ním uvádza-

ných výrobkov na trh nepresiahne 10 ton ročne. 

e) v § 124 ods. 1 písm. h), ak ide o batérie alebo aku-

mulátory začlenené do motorových vozidiel. 

(2) Výrobca platí príspevok za kalendárny štvrťrok, 

splatný do tridsiateho dňa nasledujúceho štvrťroka, vo 

výške určenej podľa § 126 zo skutočného objemu vý-

roby, cezhraničnej prepravy z iného členského štátu do 

Slovenskej republiky alebo dovozu v spoplatňovanom 

štvrťroku s výnimkou prípadov uvedených v odseku 3. 

(3) Výrobca platí príspevok za kalendárny rok, splatný 

do 20. apríla nasledujúceho kalendárneho roka, vo výške 

určenej podľa § 126 v rozsahu nesplnenej časti ustano-

veného limitu, ak ako výrobca podľa 

a) § 124 ods. 1 písm. c) až g) vyrába alebo dováža 

obaly, 

b) § 124 ods. 1 písm. h) vyrába alebo dováža pre-

nosné batérie a akumulátory, 

c) § 124 ods. 1 písm. i) vyrába alebo dováža elektro-

zariadenia, z ktorých odpad bude elektroodpadom z 

domácností alebo elektrozariadenia, ktorými sú 

osvetľovacie zariadenia. 

(4) Výrobca, ktorý je povinný platiť príspevok do Re-

cyklačného fondu, zodpovedá za správnosť jeho vý-

počtu. 
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c) a 124. § (1) bekezdés i) pontja szerint elektro-

berendezést gyárt vagy hoz be, melynek a hulladéka 

háztartási elektrohulladékká válik, vagy elektro-

berendezést, mely világítótest. 

(4) A gyártó, mely köteles hozzájárulást fizetni a Recik-

lációs Alapba, felel annak helyes kiszámításáért. 

(5) A gyártó köteles nyilvántartásba vetetni magát a Re-

ciklációs Alapnál 30 napon belül azt követően, hogy 

megkezdte a termelést, a határon átnyúló szállítást más 

államból a Szlovák Köztársaságba vagy a 124. § (1) be-

kezdésében taglalt termékek vagy anyagok behozatalát, 

melyekért köteles hozzájárulást fizetni, köteles bejelen-

teni a nyilvántartásba vételhez szükséges adatok válto-

zásait a Reciklációs Alapnál 30 napon belül a változások 

beálltát követően, valamint lehetővé tenni az állami hul-

ladékgazdálkodási felügyeletnek a nyilvántartásba véte-

lének ellenőrzését a Reciklációs Alapnál, a hozzájárulás 

kiszámításának helyességét és annak befizetését. 

 

(5) Výrobca je povinný zaregistrovať sa v Recyklačnom 

fonde do 30 dní od začatia výroby, cezhraničnej pre-

pravy z iného členského štátu do Slovenskej republiky 

alebo dovozu výrobkov alebo materiálov uvedených v § 

124 ods. 1, za ktoré je povinný platiť príspevok, ohlásiť 

Recyklačnému fondu zmeny v údajoch potrebných na 

registráciu do 30 dní od vzniku zmeny a umožniť orgá-

nom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve kon-

trolu ich registrácie v Recyklačnom fonde, kontrolu 

správnosti výpočtu príspevku a kontrolu ich platenia. 

 

126. § 

A gyártói hozzájárulás Reciklációs Alapba  

fizetendő összegének kiszámítása 

(1) A Reciklációs Alapba fizetendő gyártói hozzájárulás 

összegét mint a járulékköteles termékek vagy anyagok 

mennyiségének vagy tömegének és a tarifának a szorza-

tát számítják ki. A tarifát azon termékből származó hul-

ladékok feltételezett hulladékgyűjtési és -hasznosítási 

költségei alapján határozzák meg, melyek után a Recik-

lációs Alapba hozzájárulást kell fizetni, és bevezetésre 

kerültek a Szlovák Köztársaság piacán. 

(2) A Szlovák Köztársaság piacára került termékmeny-

nyiségbe a hozzájárulás kiszámításának és a tarifa meg-

határozásának céljából nem számít bele a Szlovák Köz-

társaság területéről kiszállított termékek mennyisége. Az 

(1) bekezdés szerinti hozzájárulást csökkenti a ténylege-

sen kivitt termékmennyiség. 

(3) A gyártó hozzájárulási összege csökken a Reciklá-

ciós Alap vonatkozásában hozzájárulás-köteles termé-

kekből és anyagokból keletkező hulladékmennyiségnek 

megfelelő hozzájárulás összegével, melyről a gyártó bi-

zonyítja, hogy annak hasznosítását olyan személy által 

biztosította, amelyik rendelkezik az állami hulladékgaz-

dálkodási hatóság által a hulladék 1. sz. melléklet R1-

R11-es tevékenységei valamelyikével történő hulladék-

hasznosításhoz szükséges jogosítvánnyal, vagy a hulla-

dék gépjárművek bontását biztosította és ennek a hasz-

nosításnak vagy bontásnak az eredménye nem hulladék; 

erre a tevékenységre a szerződéses partnernek nem 

nyújtható támogatás a Reciklációs Alapból. 

(4) Ha a gyártó bizonyítja, hogy a hozzájárulás Reciklá-

ciós Alap történt befizetését követően a naptári évben a 

(3) bekezdés szerinti módon hasznosítja a terméke hul-

ladékait, melyek után ezt a hozzájárulást befizette, a Re-

ciklációs Alap megtéríti neki a befizetett hozzájárulás 

  § 126 

Výpočet príspevku výrobcu  

do Recyklačného fondu 

(1) Príspevok výrobcu do Recyklačného fondu sa vypo-

číta ako súčin množstva alebo hmotnosti výrobkov alebo 

materiálov, za ktoré sa tento príspevok platí, a sadzby. 

Sadzba sa určí na základe predpokladaných nákladov na 

zber a zhodnotenie odpadov z výrobkov, za ktoré sa platí 

príspevok do Recyklačného fondu, uvedených na trh v 

Slovenskej republike. 

(2) Do množstva výrobkov uvedených na trh v Sloven-

skej republike sa na účely výpočtu príspevku a určenia 

sadzby nezapočítava množstvo výrobkov prepravených 

z územia Slovenskej republiky. Príspevok podľa odseku 

1 sa znižuje o čiastku za množstvo skutočne vyvezených 

výrobkov. 

(3) Príspevok výrobcu sa zníži o príspevok zodpoveda-

júci množstvu odpadu z výrobkov a materiálov, za ktoré 

sa platí príspevok do Recyklačného fondu a o ktorom 

výrobca preukáže, že zabezpečil jeho zhodnotenie u 

osoby, ktorá má potrebné oprávnenie vydané orgánom 

štátnej správy odpadového hospodárstva na zhodnoco-

vanie odpadov niektorou z činností R1 až R11 uvede-

ných v prílohe č. 1 alebo zabezpečil spracovanie starých 

vozidiel a výsledkom tohto zhodnotenia alebo spracova-

nia nie je odpad; na túto činnosť nemožno zmluvnému 

partnerovi poskytnúť prostriedky z Recyklačného fondu. 

(4) Ak výrobca preukáže, že po zaplatení príspevku do 

Recyklačného fondu zhodnotí v priebehu kalendárneho 

roka spôsobom podľa odseku 3 odpady z výrobkov, za 

ktoré zaplatil tento príspevok, vráti mu Recyklačný fond 

tú časť ním uhradeného príspevku, na ktorú sa vzťahuje 

možnosť zníženia príspevku podľa odseku 3, najviac 

však do výšky zaplateného príspevku. Nárok na vrátenie 



185 
 

 
www.torvenytar.sk Pro Civis PT 

azon részét, amelyre a (3) bekezdés szerinti hozzájáru-

lás-csökkentési lehetőség vonatkozik, legfeljebb azon-

ban csak a befizetett hozzájárulási összeg nagyságáig. A 

Reciklációs Alapba a termékekért, a Szlovák Köztársa-

ságban határon átnyúló szállítással más tagállamból tör-

ténő beszállításért vagy megvalósult behozatalért a nap-

tári évben befizetett hozzájárulás visszafizetésére való 

jogosultság megszűnik, ha a gyártó nem nyújtja be a Re-

ciklációs Alapnak a következő naptári év első negyedéve 

végéig a befizetett hozzájárulás visszatérítését megala-

pozó bizonylatokat a hulladék hasznosításáról. 

(5) A Reciklációs Alap igazolást ad ki a nyilvántartásba 

vételről és a hozzájárulás befizetéséről azon személyek-

nek, amelyeknek nyilvántartásba kell vetetniük magukat 

a Reciklációs Alapnál. 

(6) A vámhatóságok havonta jelentik a minisztériumnak, 

mindig a következő hónap tizedik napjáig a vámstatisz-

tikai adatokat azon árukról, melyekre vonatkozik a Re-

ciklációs Alapba történő hozzájárulás-fizetés köteles-

sége. 

 

príspevkov zaplatených do Recyklačného fondu za vý-

robu, cezhraničnú prepravu z iného členského štátu do 

Slovenskej republiky a dovoz uskutočnené v kalendár-

nom roku zanikne, ak výrobca nepredloží Recyklač-

nému fondu do konca prvého štvrťroka nasledujúceho 

kalendárneho roka doklady preukazujúce zhodnotenie 

odpadov odôvodňujúce vrátenie zaplateného príspevku. 

(5) Recyklačný fond vydá potvrdenie o registrácii a o za-

platení príspevku osobám, ktoré sa musia registrovať v 

Recyklačnom fonde. 

(6) Colné orgány oznamujú ministerstvu mesačne, do 

desiateho dňa nasledujúceho mesiaca, informácie z col-

nej štatistiky o tovaroch, na ktoré sa vzťahuje povinnosť 

platiť do Recyklačného fondu. 

 

Harmadik szakasz 

A Reciklációs Alap eszközeinek megszerzése  

és felhasználása az átmeneti időszak alatt 

 

127. § 

A Reciklációs Alap forrásai 

(1) A Reciklációs Alap bevételi forrásai 

a) a gyártók hozzájárulásai 

1. az elemek és akkumulátorok gyártása, más tag-

államból határon átnyúló szállítása és behozatala 

után a Szlovák Köztársaságba, 

2. olajok gyártása, más tagállamból határon át-

nyúló szállítása és behozatala után a Szlovák 

Köztársaságba, 

3. gumiabroncsok gyártása, más tagállamból ha-

táron átnyúló szállítása és behozatala után a Szlo-

vák Köztársaságba, 

4. többrétegű kombinált anyagok gyártása, más 

tagállamból határon átnyúló szállítása és behoza-

tala után a Szlovák Köztársaságba, 

5. elektroberendezések piaci forgalomba hozása 

után, 

6. műanyagok gyártása, más tagállamból határon 

átnyúló szállítása és behozatala után a Szlovák 

Köztársaságba, 

7. papír gyártása, más tagállamból határon át-

nyúló szállítása és behozatala után a Szlovák 

Köztársaságba, 

8. üveg gyártása, más tagállamból határon át-

nyúló szállítása és behozatala után a Szlovák 

Köztársaságba, 

  Tretí oddiel 

Získavanie a využívanie prostriedkov  

Recyklačného fondu počas prechodného obdobia 

 

§ 127 

Zdroje Recyklačného fondu 

(1) Zdrojom príjmov Recyklačného fondu sú 

a) príspevky výrobcov za 

1. výrobu, cezhraničnú prepravu z iného člen-

ského štátu do Slovenskej republiky a dovoz ba-

térií a akumulátorov, 

2. výrobu, cezhraničnú prepravu z iného člen-

ského štátu do Slovenskej republiky a dovoz ole-

jov, 

3. výrobu, cezhraničnú prepravu z iného člen-

ského štátu do Slovenskej republiky a dovoz pne-

umatík. 

4. výrobu, cezhraničnú prepravu z iného člen-

ského štátu do Slovenskej republiky a dovoz 

viacvrstvových kombinovaných materiálov, 

5. uvedenie elektrozariadenia na trh, 

6. výrobu, cezhraničnú prepravu z iného člen-

ského štátu do Slovenskej republiky a dovoz 

plastov, 

7. výrobu, cezhraničnú prepravu z iného člen-

ského štátu do Slovenskej republiky a dovoz pa-

piera, 

8. výrobu, cezhraničnú prepravu z iného člen-

ského štátu do Slovenskej republiky a dovoz skla, 

9. výrobu, cezhraničnú prepravu z iného člen-

ského štátu do Slovenskej republiky a dovoz vo-

zidiel, 
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9. gépjármű gyártása, más tagállamból határon 

átnyúló szállítása és behozatala után a Szlovák 

Köztársaságba, 

10. fém csomagolások gyártása, más tagállamból 

határon átnyúló szállítása és behozatala után a 

Szlovák Köztársaságba, 

b) hazai és külföldi jogi személyek és természetes 

személyek ajándékai és befizetései, 

c) a szerződések alapján kivetett bírságokból szár-

mazó bevételek, 

d) a Reciklációs Alap által nyújtott hitelek kamatai, 

e) a Reciklációs Alap illetéktelenül felhasznált vagy 

visszatartott eszközeinek visszaszolgáltatása, 

f) a saját vagyon kezeléséből származó jövedelmek, 

g) a Reciklációs Alap bankban elhelyezett eszközei-

nek kamatai. 

(2) A Reciklációs Alap (1) bekezdés a) pontjában sze-

replő jövedelmek forrásként 75 %-ban abba az ágazatba 

kerülnek, mely a keletkezésükért felel, 25 %-ban pedig 

az általános ágazatba. A Reciklációs Alap (1) bekezdés 

b), f) és g) pontjában szereplő jövedelmek az általános 

ágazat forrásai. Az (1) bekezdés c), d) és e) pontjában 

szereplő jövedelmek abba az ágazatba kerülnek forrás-

ként, mely a keletkezésükért felel. 

 

10. výrobu, cezhraničnú prepravu z iného člen-

ského štátu do Slovenskej republiky a dovoz ko-

vových obalov, 

b) dary a príspevky domácich a zahraničných práv-

nických osôb a fyzických osôb, 

c) príjmy zo zmluvných pokút, 

d) úroky z úverov poskytnutých Recyklačným fon-

dom, 

e) príjmy z vrátenia neoprávnene použitých alebo za-

držaných prostriedkov Recyklačného fondu, 

f) výnosy zo správy vlastného majetku, 

g) úroky z prostriedkov Recyklačného fondu ulože-

ných v bankách. 

(2) Zdroje príjmov Recyklačného fondu uvedené v od-

seku 1 písm. a) plynú vo výške 75 % do toho sektora, 

ktorý zodpovedá oblasti ich vzniku, a vo výške 25 % do 

všeobecného sektora. Zdroje príjmov Recyklačného 

fondu uvedené v odseku 1 písm. b), f), g) plynú do vše-

obecného sektora. Zdroje príjmov podľa odseku 1 písm. 

c), d) a e) plynú do toho sektora, ktorý zodpovedá oblasti 

ich vzniku. 

 

128. § 

A Reciklációs Alap eszközeinek felhasználása 

(1) A Reciklációs Alap forrásai a hulladékgazdálkodási 

hierarchiával összhangban felhasználhatók 

a) a hulladékgyűjtés és -hasznosítás, valamint a hul-

ladék gépjárművek feldolgozása biztosításához 

szükséges beruházási és üzemeltetési költségek fede-

zésére, 

b) egyes hulladék gépjárművek szállításával össze-

függő gazdaságilag indokolt költségek fedezésére el-

sősorban olyan esetekben, amikor a tulajdonosuk is-

meretlen vagy nem létezik, 

c) a kijelölt parkolóhely üzemeltetésének biztosításá-

val összefüggő gazdaságilag indokolt költségek fe-

dezésére, 

d) a Reciklációs Alap irányításával összefüggő költ-

ségek fedezésére, beleértve a Reciklációs Alap tit-

kárságának tevékenységét, 

e) a csomagolási hulladékok átvételével és feldolgo-

zásával vagy reciklálásával kapcsolatos költségek fe-

dezésére, 

f) a hulladékgyűjtés és hulladékhasznosítás népsze-

rűsítésére, 

g) a hulladék gumiabroncsok gyűjtésére és hasznosí-

tására a község által kijelölt helyekről, ahol az össze-

gyűjtésükre sor kerül, 

h) az elektromos hulladék gyűjtésére a község áltan 

meghatározott helyről, ahol az összegyűjtésére sor 

kerül, 

  § 128 

Použitie prostriedkov Recyklačného fondu 

(1) Prostriedky Recyklačného fondu možno v súlade s 

hierarchiou odpadového hospodárstva použiť na 

a) úhradu investičných a prevádzkových nákladov 

potrebných na zabezpečenie zberu a zhodnotenia od-

padov a spracovania starých vozidiel, 

b) úhradu ekonomicky oprávnených nákladov súvi-

siacich s dopravou niektorých starých vozidiel, 

najmä v prípadoch, ak ich držiteľ nie je známy alebo 

neexistuje, 

c) úhradu ekonomicky oprávnených nákladov súvi-

siacich so zabezpečovaním prevádzky určeného par-

koviska, 

d) úhradu výdavkov spojených so správou Recyklač-

ného fondu vrátane činnosti sekretariátu Recyklač-

ného fondu, 

e) úhradu nákladov na odber odpadov z obalov a ich 

zhodnotenie alebo recykláciu, 

f) propagáciu zberu a zhodnocovania odpadov, 

g) zber a zhodnotenie odpadových pneumatík z miest 

identifikovaných obcou, na ktorých sa zhromažďujú, 

h) zber elektroodpadu z miest identifikovaných ob-

cou, na ktorých sa zhromažďuje, 

i) podporu budovania zberných dvorov pre združenia 

obcí, 

j) podporu budovania informačného systému odpa-

dového hospodárstva, 
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i) társult községek gyűjtőudvar-építésének támogatá-

sára, 

j) a hulladékgazdálkodás informatikai rendszere ki-

építésének támogatására, 

k) az állami environmentális politika céljai elérésére 

irányuló tevékenységek támogatására országos, regi-

onális vagy helyi szinten. 

(2) A Reciklációs Alap egyes ágazatok külön bankszám-

láin vezetett eszközeit (130. § (3) bek.) csak a belső ta-

golással összhangban lehet felhasználni; ez nem vonat-

kozik az állami environmentális politika céljai elérésére 

irányuló tevékenységek országos, regionális vagy helyi 

szintű támogatására, vagy ha az igazgatótanács másként 

dönt. A Reciklációs Alap általános ágazata külön bank-

számláján vezetett eszközeit minden ágazatban fel lehet 

használni a (3) bekezdés szerinti célokra és az állami 

environmentális politika céljai elérésére irányuló tevé-

kenységek országos, regionális vagy helyi szintű támo-

gatására. Az igazgatótanács dönthet a Reciklációs Alap 

eszközeinek átcsoportosításáról az egyes ágazatok külön 

bankszámlái között. 

(3) A Reciklációs Alap általános ágazata külön bank-

számláján vezetett eszközeit fel lehet használni azon ter-

mékek és anyagok hulladékaira, melyek után hozzájáru-

lást kell fizetni a Reciklációs Alapba, mégpedig 

a) a hulladékgyűjtés és hulladékhasznosítás népsze-

rűsítésére, 

b) az osztályozott hulladékgyűjtés támogatására, 

c) az (1) bekezdés j) pontja szerinti célokra ágazati 

kötöttség nélkül. 

(4) A Reciklációs Alap igazgatási költségei a naptári év-

ben nem haladhatják meg a Reciklációs Alap 2014. dec-

ember 31-ei könyvelési zárása szerint rendelkezésre álló 

eszközeinek hat százalékát. 

(5) A Reciklációs Alap (4) bekezdés szerinti igazgatási 

kiadásaira szánt összeget és az alap 133. és 134. § sze-

rinti felszámolása megvalósításának a költségeire (a to-

vábbiakban csak „felszámolási tartalék”) szánt összeget 

külön bankszámlán vezetik. Ezek az eszközök és kiadá-

sok az igazgatótanács által jóváhagyott költségvetésben 

az általános ágazat eszközei és kiadásai. 

(6) A Reciklációs Alap a számláin vezetett rendelkezésre 

álló eszközeinek 80%-át 2016. június 30-ával átutalja a 

Környezetvédelmi Alapnak, legkésőbb azonban 30 na-

pon belül az említett napot követően. 

 

k) podporu činností zameraných na dosiahnutie cie-

ľov štátnej environmentálnej politiky na celoštátnej, 

regionálnej alebo miestnej úrovni. 

(2) Prostriedky Recyklačného fondu vedené na osobit-

ných účtoch jednotlivých sektorov (§ 130 ods. 3) možno 

použiť len v súlade s jeho vnútorným členením; to ne-

platí pre podporu činností zameraných na dosiahnutie 

cieľov štátnej environmentálnej politiky na celoštátnej, 

regionálnej alebo miestnej úrovni alebo ak správna rada 

rozhodne inak. Prostriedky Recyklačného fondu vedené 

na osobitnom účte všeobecného sektora možno použiť 

pre oblasti všetkých sektorov na účely podľa odseku 3 a 

na podporu činností zameraných na dosiahnutie cieľov 

štátnej environmentálnej politiky na celoštátnej, regio-

nálnej alebo miestnej úrovni. Správna rada môže roz-

hodnúť o presune prostriedkov Recyklačného fondu v 

rámci osobitných účtov jednotlivých sektorov. 

(3) Prostriedky Recyklačného fondu vedené na osobit-

nom účte všeobecného sektora možno použiť na odpady 

z výrobkov a materiálov, za ktoré sa platia príspevky do 

Recyklačného fondu, a to na 

a) propagáciu zberu a zhodnocovania odpadov, 

b) podporu triedeného zberu odpadov, 

c) na účely podľa odseku 1 písm. j) bez ich viazania 

na jednotlivé sektory. 

(4) Výdavky na správu Recyklačného fondu za kalen-

dárny rok nesmú prekročiť šesť percent disponibilných 

prostriedkov Recyklačného fondu podľa účtovnej zá-

vierky k 31. decembru 2014. 

(5) Prostriedky určené na výdavky na správu Recyklač-

ného fondu podľa odseku 4 a na výdavky na uskutočne-

nie likvidácie fondu podľa § 133 a 134 (ďalej len „likvi-

dačná rezerva“) sa vedú na osobitných účtoch. Uvedené 

prostriedky a výdavky sú podľa rozpočtu schváleného 

správnou radou prostriedkami a výdavkami všeobec-

ného sektora. 

(6) Recyklačný fond prevedie na Environmentálny fond 

80 % disponibilných prostriedkov vedených na účtoch 

Recyklačného fondu ku dňu 30. júna 2016, a to najne-

skôr do 30 dní od uvedeného dňa. 

 

129. § 

A Reciklációs Alap eszközeinek megítélése 

(1) A község támogatási jogosultsága létrejön, ha hitelt 

érdemlően bizonyítja az adott termék osztályozott gyűj-

tését és hasznosítását hulladékhasznosító létesítmény-

ben, melyben az 1. sz. melléklet R1-R11-es tevékenysé-

geinek valamelyikével hasznosították a hulladékot. A tá-

  § 129 

Poskytovanie prostriedkov Recyklačného fondu 

(1) Nárokovateľnosť príspevku obcí vzniká pri hodno-

vernom preukázaní triedenia a zhodnotenia príslušnej 

komodity v zariadení na zhodnocovanie odpadov, v kto-

rom bol odpad zhodnotený niektorou z činností R1 až 

R11 uvedených v prílohe č. 1. Príspevok sa poskytuje na 

základe zmluvy, ktorú Recyklačný fond musí s obcou 
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mogatást szerződés alapján folyósítják, melyet a község-

gel a Reciklációs Alapnak kell megkötnie. Ez a jogosult-

ság nem terjed ki a háztartásokból származó elektromos 

hulladékra és a használt elemekre és akkumulátorokra, 

melyek háztartási hulladékok. 

(2) A Reciklációs Alap eszközeinek folyósítására tör-

vényben megalapozott jogigény nincs. 

(3) A Reciklációs Alap eszközeinek folyósításáról az 

igazgatótanács dönt, kivéve a hozzájárulások visszatérí-

tését a 126. § (4) bekezdése értelmében, melyre törvény-

ben megalapozott igény áll fenn.  

(4) Az igazgatótanács a Reciklációs Alap eszközeinek 

odaítéléséről a benyújtott írásbeli kérvény alapján dönt. 

A körvény tartalmazza 

a) a kérelmező azonosító adatait; jogi személyek ese-

tében a kereskedelmi nyilvántartói kivonatot, termé-

szetes személy-vállalkozó esetében az iparengedélyt 

vagy más, vállalkozásra feljogosító okiratot, 

b) a Reciklációs Alaptól igényelt összeg nagyságát 

és tervezett célját, valamint felhasználási módját, 

c) a kérvény indoklását, beleértve az érintett iratok 

mellékelését és a tevékenységi tervet, melyre a Re-

ciklációs Alap eszközeit kérvényezik. 

(5) A kérelmező a kérvényhez mellékeli az autorizációs 

határozat (91. §) másolatát, ha olyan tevékenységről van 

szó, melyhez a törvény megköveteli az autorizációt (en-

gedélyezést). 

(6) A Reciklációs Alap eszközöket nyújthat az Environ-

mentális (Környezetvédelmi) Alapnak az állami 

environmentális politika céljai elérésére irányuló tevé-

kenységek országos, regionális vagy helyi szintű támo-

gatására, írásbeli kérvény alapján, mely tartalmazza a (4) 

bekezdés a) és b) pontja szerint szükséges kellékeket. 

(7) A Reciklációs Alap eszközeit a 128. § (1) bekezdés 

a) pontja szerinti célokra célirányos támogatásként vagy 

hitel formájában folyósítják. 

(8) A Reciklációs Alap a kérvény kézbesítésétől számí-

tott 90 napon dönt az eszközök folyósításáról. Ha a kér-

vényből hiányoznak a (4) és (5) bekezdés szerinti kellé-

kek, vagy más hiányosságai vannak, az igazgató legké-

sőbb 15 napon belül felszólítja a Reciklációs Alap támo-

gatását kérelmező személyt, hogy a megszabott határ-

időn belül küszöbölje ki a hiányosságokat; ha a kérel-

mező a hiányosságokat a megadott határidőben nem 

küszöböli ki, az igazgatótanács elutasítja a kérvényt. 

(9) A Reciklációs Alap eszközei folyósításáról szóló 

döntési eljárás során az igazgatótanács elsősorban a ja-

vasolt eszközfelhasználás és a hulladékgazdálkodási hi-

erarchia összhangját, a Reciklációs Alap költségvetésé-

vel való összhangot, a Szlovák Köztársaság jóváhagyott 

állami environmetális politikája prioritásaival és a Szlo-

vák Köztársaság jóváhagyott programjával való össz-

hangot tartja szem előtt. Az igazgatótanács Reciklációs 

uzatvoriť. Tento nárok sa netýka elektroodpadu pochá-

dzajúceho z domácností a použitých batérií a akumulá-

torov, ktoré sú komunálnym odpadom. 

(2) Na poskytnutie prostriedkov Recyklačného fondu nie 

je právny nárok. 

(3) O poskytnutí prostriedkov Recyklačného fondu roz-

hoduje správna rada s výnimkou vrátenia príspevkov 

podľa § 126 ods. 4, na vrátenie ktorých je právny nárok. 

(4) Správna rada rozhodne o poskytnutí prostriedkov z 

Recyklačného fondu na základe písomnej žiadosti žiada-

teľa. Žiadosť obsahuje 

a) identifikačné údaje o žiadateľovi; u právnických 

osôb výpis z obchodného registra, u fyzických osôb 

– podnikateľov živnostenský list alebo iné oprávne-

nie na podnikanie, 

b) výšku požadovaných prostriedkov Recyklačného 

fondu a navrhovaný účel a spôsob ich využitia, 

c) odôvodnenie žiadosti vrátane priloženia prísluš-

ných dokladov a projekt činnosti, na ktorú sa pro-

striedky Recyklačného fondu žiadajú. 

(5) Žiadateľ k žiadosti priloží kópiu rozhodnutia o ude-

lení autorizácie (§ 91), ak ide o činnosť, pre ktorú sa au-

torizácia podľa tohto zákona požaduje. 

(6) Recyklačný fond môže poskytnúť prostriedky Envi-

ronmentálnemu fondu na účel podpory činností zamera-

ných na dosiahnutie cieľov štátnej environmentálnej po-

litiky na celoštátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni, 

na základe písomnej žiadosti, ktorá obsahuje náležitosti 

podľa odseku 4 písm. a) a b). 

(7) Prostriedky Recyklačného fondu na účely podľa § 

128 ods. 1 písm. a) sa poskytujú ako účelová dotácia 

alebo úver. 

(8) Správna rada rozhodne o poskytnutí prostriedkov z 

Recyklačného fondu do 90 dní od doručenia žiadosti. Ak 

žiadosti chýbajú náležitosti podľa odsekov 4 a 5 alebo 

má iné nedostatky, riaditeľ vyzve najneskôr do 15 dní 

žiadateľa o poskytnutie prostriedkov Recyklačného 

fondu, aby v určenej lehote nedostatky odstránil; ak žia-

dateľ v určenej lehote nedostatky žiadosti neodstráni, 

správna rada žiadosť zamietne. 

(9) Pri rozhodovaní o poskytnutí prostriedkov Recyklač-

ného fondu správna rada prihliada najmä na súlad navr-

hovaného využitia prostriedkov s hierarchiou odpado-

vého hospodárstva, súlad so schváleným rozpočtom Re-

cyklačného fondu, na schválené priority štátnej environ-

mentálnej politiky Slovenskej republiky a na schválený 

program Slovenskej republiky. Podkladom na rozhodnu-

tie správnej rady o poskytnutí prostriedkov Recyklač-

ného fondu v príslušnom sektore musí byť projekt reali-

zácie systému zberu a zhodnotenia odpadov príslušného 

komoditného programu sektora, ktorý musí byť v súlade 

s programom. 

(10) Ak správna rada rozhodne o poskytnutí prostried-

kov z Recyklačného fondu žiadateľovi, riaditeľ predloží 
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Alapból történő eszközfolyósítási döntése során alapdo-

kumentumként szolgál az érintett ágazatban megvalósí-

tásra kerülő gyűjtési és hasznosítási rendszer projektje 

az ágazat érintett termékprogramja vonatkozásában, 

melynek összhangban kell állnia a programmal. 

(10) Ha az igazgatótanács úgy dönt, hogy eszközöket fo-

lyósít a kérelmezőnek a Reciklációs Alapból, az igaz-

gató az igazgatótanács döntését aláírásra a miniszter elé 

terjeszti. Ha az igazgatótanács a kérelemnek nem tesz 

eleget, az igazgató ezt írásban tudatja a kérelmezővel az 

igazgatótanácsi döntést követő öt napon belül. Ha a mi-

niszter az igazgatótanács döntését a Reciklációs Alap 

eszközeinek folyósításáról aláírja, az igazgató az igazga-

tótanácsi döntést miniszter általi aláírását követő 15 na-

pon belül felszólítja a kérelmezőt a szerződéskötésre. Ha 

a miniszter az igazgatótanács döntését a Reciklációs 

Alap eszközeinek folyósításáról 60 nappal a döntést kö-

vetően sem írja alá, a határozatot visszaküldi az igazga-

tótanácsnak és megindokolja, hogy miért nem írta alá. 

Az igazgatótanács a miniszter által alá nem írt határoza-

tot ismételten is megvitathatja és jóváhagyhatja. A meg-

ismételt jóváhagyás elfogadásához legalább az igazgató-

tanács összes tagja kétharmadának a támogatása szüksé-

ges; az igazgatótanácsi határozat megismételt, az igaz-

gatótanács összes tagja kétharmadának a támogatásával 

történt elfogadása esetén a miniszteri aláírást nem köve-

telik meg. 

(11) Az igazgatótanács döntése alapján és a miniszteri 

aláírást követően, vagy az igazgatótanács összes tagja 

kétharmadának a támogatásával történt ismételt elfoga-

dást követően az igazgató a Reciklációs Alap nevében 

írásos szerződést köt a Reciklációs Alap eszközeit kérel-

mezővel a Reciklációs Alap eszközeinek folyósításáról. 

Ez a szerződés elsősorban tartalmazza 

a) a szerződő felek azonosító adatait, 

b) a Reciklációs Alapból folyósított eszközök célját, 

fajtáját és összegét, 

c) a Reciklációs Alapból folyósított eszközök fel-

használásának feltételeit, 

d) a szerződő felek kötelmei teljesítésének módját, 

e) a Reciklációs Alapból eszközöket kérő kérelmező 

kötelmeinek biztosítékait, 

f) hitel nyújtása esetén a törlesztőrészletek összegét 

és esedékességük időpontjait, 

g) a szerződéses bírságot, esetleg más szankciókat a 

szerződéses feltételek megsértése esetére. 

(12) A Reciklációs Alap eszközei csak arra a célra hasz-

nálhatók fel, amelyre folyósításukra sor került az igaz-

gatótanácsi döntés alapján, és csak a Reciklációs Alap 

eszközeinek folyósításáról szóló szerződésben szereplő 

feltételek szerint. A fel nem használt eszközöket a Re-

ciklációs Alapból eszközöket kérő kérelmező köteles 

késlekedés nélkül visszautalni a Reciklációs Alapnak. 

rozhodnutie správnej rady na podpis ministrovi. Ak 

správna rada žiadosti nevyhovie, oznámi to riaditeľ pí-

somne žiadateľovi do piatich dní odo dňa rozhodnutia 

správnej rady. Ak minister rozhodnutie správnej rady o 

poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu podpíše, 

vyzve riaditeľ žiadateľa do 15 dní od podpísania rozhod-

nutia správnej rady ministrom na uzavretie zmluvy. Ak 

minister do 60 dní od rozhodnutia správnej rady o po-

skytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu rozhodnu-

tie správnej rady nepodpíše, rozhodnutie vráti správnej 

rade a uvedie dôvody, pre ktoré ho nepodpísal. Správna 

rada môže opätovne rozhodnutie nepodpísané ministrom 

prerokovať a schváliť. Na jeho opätovné schválenie sa 

vyžaduje súhlas najmenej dvoch tretín všetkých členov 

správnej rady; v prípade opätovného schválenia rozhod-

nutia správnej rady najmenej dvoma tretinami všetkých 

jej členov sa podpis ministra nevyžaduje. 

(11) Na základe rozhodnutia správnej rady a po jeho 

podpísaní ministrom alebo po jeho opätovnom schválení 

najmenej dvoma tretinami všetkých členov správnej 

rady uzatvára riaditeľ v mene Recyklačného fondu so 

žiadateľom o poskytnutie prostriedkov Recyklačného 

fondu písomnú zmluvu o poskytnutí prostriedkov Re-

cyklačného fondu. Táto zmluva obsahuje najmä 

a) identifikačné údaje zmluvných strán, 

b) účel, druh a výšku prostriedkov poskytnutých z 

Recyklačného fondu, 

c) podmienky použitia prostriedkov poskytnutých z 

Recyklačného fondu, 

d) spôsob plnenia záväzkov zmluvných strán, 

e) zabezpečenie záväzkov žiadateľa o poskytnutie 

prostriedkov Recyklačného fondu, 

f) výšku splátok a termíny ich splatnosti pri poskyt-

nutí pôžičky, 

g) zmluvnú pokutu, prípadne iné sankcie za poruše-

nie zmluvných podmienok. 

(12) Prostriedky Recyklačného fondu možno použiť len 

na účel, na ktorý boli poskytnuté podľa rozhodnutia 

správnej rady, a za podmienok uvedených v zmluve o 

poskytnutí prostriedkov Recyklačného fondu. Nepoužité 

prostriedky je žiadateľ o poskytnutie prostriedkov Re-

cyklačného fondu povinný bezodkladne vrátiť Recyk-

lačnému fondu. 

(13) Ak žiadateľ neoprávnene použil alebo zadržal pro-

striedky Recyklačného fondu v rozpore s určenými alebo 

dohodnutými podmienkami, je povinný vrátiť ich Re-

cyklačnému fondu a zaplatiť zmluvnú pokutu, prípadne 

iné sankcie za porušenie zmluvných podmienok. 

(14) Od 1. júla 2016 je možné prostriedky Recyklačného 

fondu poskytnúť iba na projekty, ktoré budú ukončené 

najneskôr dňom vstupu Recyklačného fondu do likvidá-

cie. 
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(13) Ha a kérelmező jogosulatlanul használta fel vagy 

visszatartotta a Reciklációs Alap eszközeit, ellentétesen 

meghatározott vagy egyezményes feltételekkel, köteles 

azt visszafizetni a Reciklációs Alapnak és befizetni a 

szerződéses bírságot, esetleg a többi bírságot a szerződé-

ses feltételek megszegése miatt. 

(14) 2016. július 1-től a Reciklációs alap eszközei csak 

olyan projektekre folyósíthatók, amelyek legkésőbb a 

Reciklációs Alap felszámolási eljárása megkezdésének 

napjáig befejeződnek. 

 

130. § 

A Reciklációs Alap gazdálkodása  

(az átmeneti időszak idején) 

(1) A Reciklációs Alap gazdálkodása a Reciklációs Alap 

költségvetéséhez igazodik. 60 napon belül a 2015-ös 

könyvelési zárás Reciklációs Alap szervei általi jóváha-

gyását követően az igazgatótanács jóváhagyja a Recik-

lációs Alap egyetlen költségvetését a 2016. december 

31-éig terjedő időszakra. Ennek a költségvetésnek része 

lesz a felszámolási tartalék kialakítása a Reciklációs 

Alap 2014. december 31-én készült könyvelési zárásá-

nak rendelkezésre álló eszközeinek két százaléka nagy-

ságában. A Reciklációs Alap ezen költségvetésének jó-

váhagyásával befejeződik a Reciklációs Alap az adott 

naptári évre addig érvényes költségvetésének hatályos-

sága. 

(2) A Reciklációs Alap eszközeit különálló bankszámlá-

kon vezetik a Szlovák Köztársaság területén. 

(3) A Reciklációs Alap bevételi forrásait a 118. § (2) be-

kezdésében feltüntetett egyes ágazatokban önálló szám-

lákon vezetik. 

(4) A gyártó és importőr hozzájárulás-fizetési kötelezett-

sége a Reciklációs Alapba és a meghatározott adatok Re-

ciklációs Alapnak történő bejelentési kötelessége az ál-

tala gyártott vagy behozott, a 124. § (1) bekezdésében 

meghatározott érintett termékek és berendezések után 

2016. június 30-ával megszűnik. 

 

  § 130 

Hospodárenie Recyklačného fondu  

(počas prechodného obdobia) 

(1) Hospodárenie Recyklačného fondu sa riadi rozpoč-

tom Recyklačného fondu. Do 60 dní od schválenia úč-

tovnej závierky za rok 2015 orgánmi Recyklačného 

fondu schváli správna rada jeden rozpočet Recyklačného 

fondu platný na obdobie do 31. decembra 2016. Súčas-

ťou uvedeného rozpočtu bude vytvorenie likvidačnej re-

zervy vo výške dvoch percent disponibilných prostried-

kov Recyklačného fondu podľa účtovnej uzávierky k 31. 

decembru 2014. Schválením uvedeného rozpočtu Re-

cyklačného fondu sa končí platnosť dovtedy platného 

rozpočtu Recyklačného fondu na príslušný kalendárny 

rok. 

(2) Prostriedky Recyklačného fondu sa vedú na osobit-

ných účtoch v banke na území Slovenskej republiky. 

(3) Zdroje príjmu Recyklačného fondu v jednotlivých 

sektoroch uvedených v § 118 ods. 2 sa vedú na osobit-

ných účtoch. 

(4) Povinnosť výrobcu a dovozcu platiť príspevok do 

Recyklačného fondu a ohlasovať ustanovené údaje z evi-

dencie Recyklačnému fondu za príslušné výrobky a za-

riadenia uvedené v § 124 ods. 1 ním vyrábané alebo do-

vážané zaniká ku dňu 30. júna 2016. 

 

131. § 

Tájékoztatás 

(1) A Reciklációs Alap szerveinek tagjai, a Reciklációs 

Alap alkalmazottai és más személyek, akik bizalmas 

adatokkal kerülnek kapcsolatba tisztségük ellátása során 

vagy a Reciklációs Alap tevékenységével kapcsolatosan, 

kötelesek a titoktartásra és az elektronikus adathordozó-

kon lévő információk bebiztosítására a visszaélések el-

len. A titoktartási kötelezettség fennmarad a Reciklációs 

Alap szerveiben betöltött tagság megszűnése, a Reciklá-

ciós Alappal fennálló munkajogi alkalmazotti viszony 

vagy ehhez hasonló jogviszony megszűnése után is. 

(2) A jelen törvény értelmében bizalmas információ az 

az információ, amelyet a Reciklációs Alap vagy a Recik-

lációs Alap eszközei iránt kérelmet benyújtó kérelmező 

  § 131 

Informácie 

(1) Členovia orgánov Recyklačného fondu, zamestnanci 

Recyklačného fondu a iné osoby, ktoré prichádzajú do 

styku s dôvernými informáciami pri výkone svojej funk-

cie alebo v súvislosti s činnosťou Recyklačného fondu, 

sú povinné zachovávať o nich mlčanlivosť a informácie 

na elektronických nosičoch zabezpečiť pred ich zneuži-

tím. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť trvá aj po zá-

niku členstva v orgánoch Recyklačného fondu, po skon-

čení pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca Recyklač-

ného fondu alebo po skončení obdobného vzťahu iných 

osôb. 

(2) Podľa tohto zákona sa dôvernou informáciou rozu-

mie informácia, ktorú Recyklačný fond alebo žiadateľ o 
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bizalmasnak jelölt meg, meghatározta vele kapcsolato-

san a titoktartás időtartamát, és amelynek a nyilvános-

ságra hozatal jelentős előnyt hozna más személyeknek, 

vagy amelynek kedvezőtlen hatása lenne arra a sze-

mélyre, aki az ilyen információt kiadta, vagy akit az in-

formáció érint. 

(3) A titoktartás kötelezett személyt a bizalmas informá-

ciókkal kapcsolatos titoktartás alól közérdekű indokok 

miatt csak az a személy mentheti fel, aki az információt 

közölte és bizalmasnak jelölte meg, vagy az a személy, 

akire az információ vonatkozik, vagy a bíróság. 

(4) Az (1)-(3) bekezdés rendelkezései nem vonatkoznak 

a külön jogszabály szerinti156) tájékoztatási kötelezett-

ségre. 

(5) A Reciklációs Alap havonta egyszer benyújtja a mi-

nisztériumnak az időszerű, teljes és működőképes adat-

bázisát a benne nyilvántartott gyártókról és az ezen gyár-

tók neki bejelentett nyilvántartásai adatairól és azon sze-

mélyek nyilvántartásai adatairól, amelyek a gyűjtést, a 

reciklálást vagy a hulladék másfajta hasznosítását vagy 

ártalmatlanítását biztosítják.  

 

poskytnutie prostriedkov Recyklačného fondu označil 

ako dôvernú, určil obdobie zachovávania mlčanlivosti a 

ktorej zverejnenie by znamenalo významnú výhodu pre 

iné osoby alebo ktorá by mala nepriaznivý vplyv na 

osobu, ktorá túto informáciu poskytla alebo ktorej sa in-

formácia týka. 

(3) Z dôvodov verejného záujmu môže osobu povinnú 

zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách oslo-

bodiť od tejto povinnosti len osoba, ktorá informáciu po-

skytla a označila ako dôvernú, alebo osoba, ktorej sa in-

formácia týka, alebo súd. 

(4) Sprístupňovanie informácií podľa osobitného pred-

pisu156) nie je odsekmi 1 až 3 dotknuté. 

(5) Recyklačný fond je povinný raz mesačne odovzdať 

ministerstvu aktuálnu, kompletnú a funkčnú databázu o 

výrobcoch v ňom registrovaných a o údajoch mu ohlá-

sených z evidencie týchto výrobcov a z evidencie osôb, 

ktoré zabezpečujú zber, recykláciu alebo iný spôsob 

zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadov. 

 

MÁSODIK FEJEZET 

A Reciklációs Alap megszüntetése 

 

132. § 

(1) A Reciklációs Alap 2016. december 31-én szűnik 

meg. 

(2) A Reciklációs Alap jogutód nélkül szűnik meg. A 

Reciklációs Alap megszűnése napján megkezdődik a 

felszámolása.  

(3) Ha a jelen törvény 133. vagy 134. §-ában másként 

nem rendelkezik, a Reciklációs Alap felszámolására ará-

nyos mértékben alkalmazandók a Kereskedelmi Tör-

vénykönyv157) rendelkezései. A külön jogszabály158) ren-

delkezéseit nem alkalmazzák. 

 

  DRUHÁ HLAVA 

Zrušenie Recyklačného fondu 

 

§ 132 

(1) Recyklačný fond sa zrušuje k 31. decembru 2016. 

(2) Recyklačný fond sa zrušuje bez právneho nástupcu. 

Recyklačný fond ku dňu svojho zrušenia vstupuje do lik-

vidácie. 

(3) Ak tento zákon v § 133 a 134 neustanovuje inak, na 

likvidáciu Recyklačného fondu sa primerane použijú 

ustanovenia Obchodného zákonníka.157) Ustanovenia 

osobitného predpisu158) sa nepoužijú. 

 

133. § 

(1) A felszámolóbiztost a miniszter nevezi ki a Reciklá-

ciós Alap felszámolási eljárásba lépésének napjával. A 

javaslatot a felszámolóbiztos kereskedelmi nyilvántar-

tóba történő bejegyzésére a miniszter vagy az általa 

meghatalmazott személy nyújtja be. 

(2) A felszámolóbiztos kinevezésének napján a Reciklá-

ciós Alap szerveinek jogkörei a a felszámolóbiztos fel-

adatát ellátó személyre szállnak át. A felszámolóbiztos 

tisztsége ellátása során szakmai gondossággal köteles el-

járni és a Reciklációs Alap nevében csak a Reciklációs 

Alap felszámolására irányuló lépéseket tehet. 

(3) A felszámolóbiztos jutalma legfeljebb a 130. § (1) 

bek. szerinti felszámolási tartalék 15%-ig terjed. A fel-

számolóbiztos jutalmát a Reciklációs Alap vagyonából 

fedezik. 

  § 133 

(1) Likvidátora vymenuje minister ku dňu vstupu Recyk-

lačného fondu do likvidácie. Návrh na zápis likvidátora 

do obchodného registra vykoná minister alebo ním spl-

nomocnená osoba. 

(2) Dňom vymenovania likvidátora prechádza pôsob-

nosť orgánov Recyklačného fondu na osobu vykonáva-

júcu funkciu likvidátora. Likvidátor je pri výkone svojej 

funkcie povinný postupovať s odbornou starostlivosťou 

a robiť v mene Recyklačného fondu len úkony smeru-

júce k likvidácii Recyklačného fondu. 

(3) Odmena likvidátora je najviac 15 % z likvidačnej re-

zervy podľa § 130 ods. 1. Odmena likvidátora sa uhrádza 

z majetku Recyklačného fondu. 

(4) Likvidátor zodpovedá za výkon svojej funkcie minis-

trovi. Ak likvidátor porušuje povinnosti vyplývajúce z 
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(4) A felszámolóbiztos tevékenysége végzéséért a mi-

niszternek felel. Ha a felszámolóbiztos megsérti tisztsé-

géből fakadó kötelességeit, a miniszter a felszámolóbiz-

tost leválthatja és új felszámolóbiztost nevezhet ki. 

 

jeho funkcie, môže minister likvidátora odvolať a vyme-

novať nového likvidátora. 

 

134. § 

(1) A felszámolóbiztos tisztségbe való kinevezését kö-

vetően 60 napon belül a miniszter elé terjeszti a felszá-

molás időrendi tervét, a könyvvizsgáló által hitelesített 

nyitó egyenleget a Reciklációs Alap felszámolási eljá-

rásba lépésének napjával és az áttekintést a Reciklációs 

Alap törzsvagyonáról. A felszámolóbiztos a felszámo-

lást a jóváhagyott időrendi terv szerint hajtja végre. 

(2) A felszámolóbiztos a felszámolás folyamán három-

havonta jelentést tesz a miniszternek. A felszámolás be-

fejezésének napjával a felszámolóbiztos összeállítja és a 

miniszter elé terjeszti jóváhagyásra a könyvvizsgáló ál-

tal hitelesített könyvelési zárást a felszámolás lefolytatá-

sáról készített zárójelentéssel és a felszámolásból szár-

mazó maradék vagyon felosztásának javaslatával együtt 

(a továbbiakban csak „felszámolási maradék”). 

(3) A felszámolóbiztos a felszámolás lezárását követő 60 

napon belül javaslatot nyújt be a cégbíróságnak a Recik-

lációs Alap kereskedelmi nyilvántartásból való törlésére. 

(4) A felszámolási maradékvagyon az Environmetális 

(Környezetvédelmi) Alap bevétele. 

 

 

  § 134 

(1) Likvidátor predloží do 60 dní od vymenovania do 

funkcie likvidátora ministrovi na schválenie časový plán 

likvidácie, otváraciu súvahu overenú audítorom ku dňu 

vstupu Recyklačného fondu do likvidácie a prehľad o 

imaní Recyklačného fondu. Likvidátor vykonáva likvi-

dáciu na základe schváleného časového plánu likvidácie. 

(2) Likvidátor podáva ministrovi správu o priebehu lik-

vidácie každé tri mesiace. Ku dňu skončenia likvidácie 

likvidátor zostaví a predloží ministrovi na schválenie úč-

tovnú závierku overenú audítorom spolu s konečnou 

správou o priebehu likvidácie a návrhom na rozdelenie 

majetkového zostatku, ktorý vyplynie z likvidácie (ďalej 

len „likvidačný zostatok“). 

(3) Likvidátor do 60 dní po skončení likvidácie podá re-

gistrovému súdu návrh na výmaz Recyklačného fondu z 

obchodného registra. 

(4) Likvidačný zostatok je príjmom Environmentálneho 

fondu. 

 

 

TIZENKETTEDIK RÉSZ 

Átmeneti és záró rendelkezések 

 

135. § 

Átmeneti rendelkezések 

(1) A 2016. január 1-je előtt megkezdett eljárásokat az 

eddigi jogszabályok szerint folytatják le. 

(2) A hatályos Hulladék-keletkezés megelőzési prog-

ram, a Szlovák Köztársaság programja, a kerület prog-

ramja és a község programja, melyet az eddigi jogszabá-

lyok szerint dolgoztak ki, érvényben marad. 

(3) A poliklórozott bifenilek tulajdonosa, melynek ki-

dolgozott és jóváhagyott poliklórozott bifenil-tulajdo-

nosi programja van az eddig hatályos jogszabályok sze-

rint, köteles kidolgozni és jóváhagyásra előterjeszteni új 

poliklórozott bifenil-tulajdonosi programját hat hónapon 

belül a jelen törvény szerinti tartalmi követelmények 

meghatározásának napjától számítva.  

(4) A határozatok, melyekkel jóváhagyásra kerültek a 

hulladék keletkezéséért felelős személyek programjai, 

2016. január 1-jén hatályukat vesztik. 

(5) A tulajdonos 14. § (1) bek. i) pontja szerinti köteles-

sége esetében, hogy legfeljebb egy évig tárolhatja vagy 

gyűjtheti a hulladékot az ártalmatlanítás előtt, vagy leg-

feljebb három éven át a hasznosítás előtt, melyre az ed-

  DVANÁSTA ČASŤ 

Prechodné a záverečné ustanovenia 

 

§ 135 

Prechodné ustanovenia 

(1) Konania začaté pred 1. januárom 2016 sa dokončia 

podľa doterajších predpisov. 

(2) Platný Program predchádzania vzniku odpadu, pro-

gram Slovenskej republiky, program kraja a program 

obce vypracovaný podľa doterajších právnych predpisov 

zostáva v platnosti. 

(3) Držiteľ polychlórovaných bifenylov, ktorý má vy-

pracovaný a schválený program držiteľa polychlórova-

ných bifenylov podľa doterajších právnych predpisov, je 

povinný vypracovať a predložiť na schválenie nový pro-

gram držiteľa polychlórovaných bifenylov do šiestich 

mesiacov odo dňa ustanovenia požiadaviek na jeho ob-

sah na základe tohto zákona. 

(4) Rozhodnutia, ktorými boli schválené programy pô-

vodcov odpadov, strácajú platnosť 1. januára 2016. 

(5) V prípade povinnosti držiteľa podľa § 14 ods. 1 písm. 

i) skladovať odpad najdlhšie jeden rok alebo zhromaž-

ďovať odpad najdlhšie jeden rok pred jeho zneškodne-

ním alebo najdlhšie tri roky pred jeho zhodnotením, na 

ktorého sa podľa doterajších právnych predpisov táto 
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digi jogszabályok szerint ez a kötelesség nem vonatko-

zott, a hulladékgyűjtés érintett határideje 2016. január 1-

jével kezdődik. 

(6) Az, aki megkülönböztetett hulladékáramot gyűjt az 

eddigi jogszabályok szerint, melyre a jelen törvény ér-

telmében szerződéses jogviszony fennállása szükséges a 

megkülönböztetett termék gyártójával, a gyártói felelős-

ségi szervezettel vagy a 16. § (3) bek. szerinti harmadik 

személlyel, köteles szerződést kötni az érintett termék 

gyártójával vagy az érintett gyártói felelősségi szerve-

zettel 2016. június 30-áig, különben megkülönböztetett 

hulladékáram-gyűjtői tevékenysége a jelen törvénybe 

ütközőnek minősül. 

(7) Az, aki fém hulladékot gyűjt vagy vásárol fel az ed-

digi jogszabályok szerint, melynek végzésére a jelen tör-

vény 16. § (8) bek. f) pontja értelmében az átvett fém-

hulladék tömegének megállapítására kizárólag a hitele-

sített mérőeszközök csoportjába besorolt mérleget hasz-

nálhat, mely megfelel a hiteles mérőeszközökkel35) 

szemben támasztott követelményeknek, köteles ezt a fel-

tételt 2016. június 30-áig teljesíteni, különben tevékeny-

sége a jelen törvénybe ütközőnek minősül. 

(8) Az, aki megkülönböztetett hulladékáramot gyűjt az 

eddigi jogszabályok szerint, köteles 2016. február 29-éig 

tájékoztatni erről a minisztériumot. 

(9) A megkülönböztetett termék gyártója, melynek a 

Szlovák Köztársaság területén nincs székhelye vagy te-

lephelye, és amely 2016. január 1-jén az eddigi jogsza-

bályok szerint megkülönböztetett terméket helyez pi-

acra, köteles teljesíteni a meghatalmazott képviselő ki-

nevezésének kötelességét a 27. § (18) bekezdése értel-

mében 2016. június 30-áig; a nyilvántartási kötelességét 

a meghatalmazott képviselő útján köteles teljesíteni. 

(10) Az a gyártó, mely 2016. január 1-jén megkülönböz-

tetett termék gyártójának minősül és amely ehhez a nap-

hoz számítva olyan terméket helyez piacra, mely meg-

különböztetett termék a jelen törvény értelmében, köte-

les benyújtani kérvényét a Megkülönböztetett Termékek 

Gyártóinak Nyilvántartásába történő bejegyzésre 2016. 

január 31-éig, miközben a 30. § (2)-(4) bekezdése és a 

27. § (18) és (19) bekezdése szerinti kötelességét, vala-

mint a meghatalmazott képviselő minisztériumnak tör-

ténő bejelentési kötelességét 2016. június 30-áig köteles 

teljesíteni. Amennyiben ez a gyártó 2016. január 1-jén 

az eddigi jogszabályok értelmében be volt jegyezve a 

minisztérium által vezetett nyilvántartásba, a Megkülön-

böztetett Hulladékáram Gyártóinak Nyilvántartása vo-

natkozásában bejegyzettnek minősül a jelen törvény sze-

rint, miközben a 30. § (2)-(4) bekezdése és a 27. § (18) 

és (19) bekezdése szerinti kötelességét és a meghatalma-

zott képviselő minisztériumnak történő bejelentési köte-

lességét 2016. június 30-áig köteles teljesíteni. A 30. § 

(1) bekezdésének utolsó mondata ezen időszakban nem 

kerül érvényesítésre. 

povinnosť nevzťahovala, začína uvedená lehota na zhro-

mažďovanie odpadov plynúť 1. januára 2016. 

(6) Ten, kto vykonáva zber vyhradeného prúdu odpadov 

podľa doterajších právnych predpisov, na ktorý sa podľa 

tohto zákona vyžaduje zmluvný vzťah s výrobcom vy-

hradeného výrobku, organizáciou zodpovednosti výrob-

cov alebo treťou osobou podľa § 16 ods. 3, je povinný 

uzatvoriť zmluvu s výrobcom príslušného výrobku alebo 

príslušnou organizáciou zodpovednosti výrobcov do 30. 

júna 2016, inak sa jeho činnosť zberu vyhradeného 

prúdu odpadu považuje za činnosť v rozpore s týmto zá-

konom. 

(7) Ten, kto vykonáva zber alebo výkup kovového od-

padu podľa doterajších právnych predpisov, na výkon 

ktorého sa podľa tohto zákona vyžaduje v zmysle § 16 

ods. 8 písm. f) pri zisťovaní hmotnosti preberaného ko-

vového odpadu používanie výlučne váhy zaradenej do 

skupiny určených meradiel a spĺňajúcej požiadavky na 

určené meradlo,35) je povinný splniť uvedenú pod-

mienku do 30. júna 2016, inak sa jeho činnosť považuje 

za činnosť v rozpore s týmto zákonom. 

(8) Ten, kto vykonáva zber vyhradeného prúdu odpadov 

podľa doterajších predpisov, je povinný do 29. februára 

2016 informovať o tom ministerstvo. 

(9) Výrobca vyhradeného výrobku, ktorý nemá sídlo 

alebo miesto podnikania v Slovenskej republike, a ktorý 

k 1. januáru 2016 podľa doterajších právnych predpisov 

uvádza na trh vyhradený výrobok, je povinný splniť po-

vinnosť ustanoviť splnomocneného zástupcu podľa § 27 

ods. 18 do 30. júna 2016; povinnosť registrácie je po-

vinný splniť prostredníctvom splnomocneného zá-

stupcu. 

(10) Výrobca, ktorý sa k 1. januáru 2016 považuje za 

výrobcu vyhradeného výrobku, a ktorý k tomuto dňu 

uvádza na trh výrobok, ktorý je vyhradeným výrobkom 

podľa tohto zákona, je povinný žiadosť o zápis do Re-

gistra výrobcov vyhradeného výrobku podať do 31. ja-

nuára 2016, pričom povinnosť uvedenú v § 30 ods. 2 až 

4 a § 27 ods. 18 a 19 a povinnosť oznámiť ministerstvu 

splnomocneného zástupcu je povinný splniť do 30. júna 

2016. Ak bol tento výrobca k 1. januáru 2016 registro-

vaný podľa doterajších právnych predpisov v registri ve-

denom ministerstvom, považuje sa za registrovaného v 

Registri výrobcov vyhradeného prúdu odpadu podľa 

tohto zákona, pričom povinnosť uvedenú v § 30 ods. 2 

až 4 a § 27 ods. 18 a 19 a povinnosť oznámiť minister-

stvu splnomocneného zástupcu je povinný splniť do 30. 

júna 2016. Ustanovenie § 30 ods. 1 posledná veta sa po-

čas tohto obdobia neuplatní. 

(11) Výrobca vyhradeného výrobku, ktorý začne do 30. 

júna 2016 uvádzať vyhradený výrobok na trh, je povinný 

žiadosť o zápis do Registra výrobcov vyhradeného vý-

robku podať do jedného mesiaca odo dňa uvedenia tohto 

vyhradeného výrobku na trh, pričom povinnosť uvedenú 
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(11) A megkülönböztetett termék gyártója, mely 2016. 

június 30-ig megkülönböztetett terméket helyez piacra, 

köteles benyújtani kérvényét a Megkülönböztetett Ter-

mékek Gyártóinak Nyilvántartásába történő bejegyzésre 

egy hónapon belül az érintett megkülönböztetett termék 

piaci bevezetésének napját követően, miközben a 30. § 

(2)-(4) bekezdése szerinti kötelességét 2016. június 30-

áig köteles teljesíteni. A 30. § (1) bekezdésének utolsó 

mondata ezen időszakban nem kerül érvényesítésre. 

(12) A gépjármű gyártójának 66. § (5) bekezdés szerinti, 

hulladék gépjármű kijelölt parkolóhelyről történő átvé-

telére és feldolgozására vonatkozó kötelessége kiterjed a 

kijelölt parkolóhelyen elhelyezett és 2016. január 1-jéig 

a feldolgozónak át nem adott hulladék gépjárművekre is. 

(13) A község és a hulladékgazdálkodásban tevékeny-

kedő jogalanyok között megkötött szerződéseket, me-

lyek tárgya a község háztartásihulladék- és építésitörme-

lék-kezelésének biztosításával kapcsolatos költségeinek 

megtérítése vagy annak pénzügyi támogatása ezen a te-

rületen, és amelyek az eddigi jogszabályok alapján ke-

rültek megkötésre, a szerződő feleknek jogában áll írás-

ban felmondani a szerződésben feltüntetett felmondási 

indokok mellett a jelen törvény hatályba lépésének az 

okán is, mégpedig legkésőbb 2016. december 31-éig, 

miközben a felmondási határidő az ilyen felmondás ese-

tén egy hónapos és az írásos felmondás szerződéses fél-

nek történt kézbesítése napját követő naptári hónap első 

napján kezd letelni. 

(14) A község és a hulladékgazdálkodásban tevékeny-

kedő jogalanyok között megkötött szerződéseket, me-

lyek tárgya a gyűjtési tevékenység, szállítás, a háztartási 

hulladék és építési törmelék hasznosítása vagy ártalmat-

lanítása a községi háztartásihulladék- és építésitörme-

lék-kezelési rendszer keretében, melyek az eddigi jog-

szabályok alapján kerültek megkötésre és ellentétben 

állnak a jelen törvénnyel, a szerződéses felek kötelesek 

összhangba hozni a jelen törvénnyel 2016. december 31-

éig; ha ez közvetlenül a szerződésből nem következik, 

az ilyen jogalany köteles a községnek, annak kérésére 

rendelkezésre bocsátani a szükséges információkat a 81. 

§ (10) és (11) bekezdése szerinti költségek azonosítása 

és elkülönítése céljára. A határozatlan időre megkötött 

szerződések esetén a szerződéses felek kötelesek a meg-

adott határidőn belül összhangba hozni a viszony fenn-

állásának idejét a 81. § (15) bekezdésének rendelkezésé-

vel úgy, hogy a felmondási idő legfeljebb 12 hónapos 

legyen. 

(15) A község köteles az eddigi jogszabályok szerinti, 

háztartásihulladék- és építésitörmelék-kezelési általános 

érvényű helyi rendeletét összhangba hozni a jelen tör-

vénnyel 2016. június 30-áig. 

(16) A megkülönböztetett termék gyártójára a 27. § (6) 

bekezdésében feltüntetett megkülönböztetett kötelessé-

gek teljesítési módjának követelményei 2016. június 30-

v § 30 ods. 2 až 4 je povinný splniť do 30. júna 2016. 

Ustanovenie § 30 ods. 1 posledná veta sa počas tohto ob-

dobia neuplatní. 

(12) Povinnosť výrobcu vozidla podľa § 66 ods. 5 za-

bezpečiť prevzatie starého vozidla z určeného parkovi-

ska a jeho spracovanie sa vzťahuje aj na staré vozidlá 

umiestnené na určenom parkovisku a neodovzdané spra-

covateľovi starých vozidiel pred 1. januárom 2016. 

(13) Zmluvy uzavreté medzi obcou a subjektmi pôsobia-

cimi v oblasti odpadového hospodárstva, ktorých pred-

metom je úhrada nákladov obce spojených so zabezpe-

čovaním nakladania s komunálnym odpadom a drobným 

stavebným odpadom v obci alebo jej finančná podpora v 

tejto oblasti, a ktoré boli uzatvorené podľa doterajších 

predpisov, sú zmluvné strany oprávnené písomne vypo-

vedať okrem výpovedných dôvodov uvedených v 

zmluve aj z dôvodu nadobudnutia účinnosti tohto zá-

kona, a to najneskôr do 31. decembra 2016, pričom vý-

povedná lehota pre takúto výpoveď má dĺžku jeden me-

siac a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca 

nasledujúceho po doručení písomnej výpovede druhej 

zmluvnej strane. 

(14) Zmluvy uzavreté medzi obcou a subjektmi pôsobia-

cimi v oblasti odpadového hospodárstva, ktorých pred-

metom je zabezpečovanie činností zberu, prepravy, 

zhodnocovania alebo zneškodňovania komunálnych od-

padov a drobných stavebných odpadov v rámci systému 

nakladania s komunálnym odpadom a drobným staveb-

ným odpadom v obci, ktoré boli uzatvorené podľa dote-

rajších predpisov a ktoré sú v rozpore s týmto zákonom, 

sú zmluvné strany povinné uviesť do súladu s týmto zá-

konom do 31. decembra 2016; ak to nevyplýva priamo 

zo zmluvy, je takýto subjekt povinný poskytnúť obci na 

požiadanie potrebné informácie pre identifikáciu a odde-

lenie nákladov podľa § 81 ods. 10 a 11. Pri zmluvách 

uzavretých na dobu neurčitú sú zmluvné strany povinné 

v uvedenej lehote zladiť ich dĺžku trvania s ustanovením 

§ 81 ods. 15 tak, aby dĺžka trvania výpovednej doby bola 

najviac 12 mesiacov. 

(15) Obec je povinná všeobecne záväzné nariadenie 

obce o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 

stavebnými odpadmi vydané podľa doterajších právnych 

predpisov uviesť do súladu s týmto zákonom do 30. júna 

2016. 

(16) Na výrobcu vyhradeného výrobku sa požiadavka na 

spôsob plnenia vyhradených povinností uvedená v § 27 

ods. 6 do 30. júna 2016 neuplatní a namiesto individuál-

neho alebo kolektívneho plnenia týchto povinností je po-

vinný plniť ich sám alebo prostredníctvom osôb, ktoré 

mali postavenie oprávnenej organizácie, kolektívnej or-

ganizácie alebo tretej osoby podľa doterajších predpi-

sov. Osoby, ktoré mali postavenie oprávnenej organizá-
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áig nem vonatkoznak, és az ezen kötelességek egyéni 

vagy kollektív teljesítése helyett egyénileg vagy olyan 

személyeken keresztül köteles teljesíteni ezeket, me-

lyeknek jogosult szervezeti, közös szervezeti vagy har-

madik személyi státusuk volt az eddig hatályos jogsza-

bályok szerint. Azok a személyek, melyeknek jogosult 

szervezeti, közös szervezeti vagy harmadik személyi 

státusuk volt az eddig hatályos jogszabályok szerint, az 

első mondat szerinti tevékenységeket 2016. június 30-

áig jogosultak végezni. 

(17) Aki olyan tevékenységet végez, melyhez az eddigi 

jogszabályok szerint nem volt szükség állami hulladék-

gazdálkodási hatósági határozatra, de amelynek végzé-

séhez a jelen törvény szerint határozat szükséges, javas-

latot nyújt be az illetékes állami hulladékgazdálkodási 

hatósághoz határozatkiadási eljárás megindítása végett 

2016. június 30-áig, ellenkező esetben a tevékenysége a 

jelen törvénybe ütközőnek minősül. 

(18) A határozatokat, melyeket az eddigi jogszabályok 

szerint adtak ki, a jelen törvény szerinti határozatoknak 

kell tekinteni és hatályban maradnak, kivéve azokat a ha-

tározatokat, amelyek hatályukat vesztik a (19), (21) és 

(22) bekezdés értelmében. Ha az eddigi jogszabályok 

szerinti autorizációs határozatról van szó, a benne feltün-

tetett autorizáció érvényességi idejét a 89. § (3) bekez-

dése nem érinti. 

(19) 2016. január 1-jével hatályát veszíti minden, az ed-

dig hatályos jogszabályok szerint kiadott hozzájáru-

lás/engedély, mely a jelen törvény értelmében a (20) be-

kezdésben feltüntetett engedélyeken kívül más engedé-

lyezést nem követel meg. 

(20) Arra, aki veszélyes hulladék termelőjeként olyan te-

vékenységet folytat, melyre a jelen törvény értelmében 

veszélyes hulladék termelőnél történő felhalmozására 

szóló engedély szükséges, nem vonatkozik a (17) bekez-

dés rendelkezése és jogosult az említett tevékenység 

végzésére, amennyiben ezen tevékenység engedélyezése 

részét képezi a hatályos engedélynek, melyet az eddigi 

jogszabályok szerint neki kiadtak a veszélyes hulladék 

kezelésével és szállításával kapcsolatosan. Az ilyen en-

gedély módosításakor vagy meghosszabbításakor az ál-

lami hulladékgazdálkodási hatóság végrehajtja a változ-

tatást a határozat rendelkező részében is, és összhangba 

hozza azt a 97. § (1) bekezdés g) pontjával. 

(21) Aki olyan tevékenységet végez, mely az eddigi jog-

szabályok szerint engedélyköteles volt hulladék gépjár-

művek gyűjtésének vagy bontásának végzéséhez, vagy 

elektroberendezések hulladékának gyűjtéséhez vagy fel-

dolgozásához, köteles kérvényezni az érintett engedély 

kiadását ezen tevékenységéhez a jelen törvény szerint 

2016. március 30-áig, különben a tevékenysége a jelen 

törvénnyel ellentétesnek tekintendő. Ezen határidő letel-

tét követően a fent említett engedélyek érvényüket vesz-

tik. 

cie, kolektívnej organizácie alebo tretej osoby podľa do-

terajších predpisov, sú oprávnené vykonávať činnosť 

podľa prvej vety do 30. júna 2016. 

(17) Kto vykonáva činnosť, na ktorú nebolo podľa dote-

rajších predpisov potrebné rozhodnutie orgánu štátnej 

správy odpadového hospodárstva, ale na ktorej výkon je 

potrebné rozhodnutie podľa tohto zákona, podá návrh na 

začatie konania o vydaní rozhodnutia príslušnému or-

gánu štátnej správy odpadového hospodárstva do 30. 

júna 2016, inak sa jeho činnosť považuje za činnosť v 

rozpore s týmto zákonom. 

(18) Rozhodnutia, vydané podľa doterajších predpisov 

sa považujú za rozhodnutia vydané podľa tohto zákona 

a zostávajú v platnosti, okrem rozhodnutí, ktoré strácajú 

platnosť postupom podľa odsekov 19, 21 a 22. Ak ide o 

rozhodnutie o udelení autorizácie vydané podľa doteraj-

ších predpisov, doba platnosti autorizácie v ňom uve-

dená nie je ustanovením § 89 ods. 3 dotknutá. 

(19) Ku dňu 1. januára 2016 strácajú platnosť všetky 

súhlasy vydané podľa doterajších predpisov, ktoré sa 

podľa tohto zákona nevyžadujú okrem súhlasov uvede-

ných v odseku 20. 

(20) Kto ako pôvodca nebezpečných odpadov vykonáva 

činnosť, na ktorú sa podľa tohto zákona vyžaduje súhlas 

na zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu, 

na toho sa nevzťahuje ustanovenie odseku 17 a je opráv-

nený na výkon uvedenej činnosti, pokiaľ je povolenie 

tejto činnosti súčasťou platného súhlasu, ktorý mu bol 

vydaný podľa doterajších predpisov na nakladanie s ne-

bezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy. V prípade 

zmeny alebo predlžovania takéhoto súhlasu orgán štát-

nej správy odpadového hospodárstva vykoná aj jeho 

zmenu spočívajúcu v úprave výrokovej časti rozhodnu-

tia jej uvedením do súladu s § 97 ods. 1 písm. g). 

(21) Kto vykonáva činnosť, na ktorú sa podľa doteraj-

ších predpisov vyžadoval súhlas na zber alebo spracova-

nie starých vozidiel alebo na zber alebo spracovanie od-

padu z elektrozariadení, je povinný požiadať o vydanie 

príslušného súhlasu vyžadovaného na túto činnosť podľa 

tohto zákona do 31. marca 2016, inak sa jeho činnosť 

považuje za činnosť v rozpore s týmto zákonom. Po 

uplynutí tejto lehoty uvedené súhlasy strácajú platnosť. 

(22) Súhlas na vykonávanie prípravy na opätovné vyu-

žitie, vydaný podľa doterajších právnych predpisov, je 

jeho držiteľ povinný predložiť príslušnému orgánu štát-

nej správy odpadového hospodárstva do 30. júna 2016 

na preskúmanie. Súhlasy, ktoré mali byť a neboli pred-

ložené na preskúmanie podľa prvej vety, strácajú plat-

nosť. 

(23) Požiadavka založenia organizácie zodpovednosti 

výrobcov výrobcami zhodnej komodity podľa § 28 ods. 

1 alebo požiadavka viažuca sa na osobu zakladateľa 

podľa § 28 ods. 2 sa nevzťahuje na právnickú osobu, 
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(22) Az újrafelhasználásra való előkészítési tevékenység 

eddigi jogszabályok szerint kiadott engedélyét annak tu-

lajdonosa köteles az illetékes állami hulladékgazdálko-

dási hatóságnak felülvizsgálásra benyújtani 2016. június 

30-áig. Az engedélyek, melyeket be kellett volna mu-

tatni, de nem nyújtották be őket felülvizsgálatra az első 

mondat értelmében, érvényüket vesztik. 

(23) A 28. § (1) bekezdése értelmében azonos árucikke-

ket gyártó gyártók gyártói felelősségi szervezet alapítá-

sáról szóló követelménye vagy a 28. § (2) bekezdése sze-

rinti, az alapító személyére vonatkozó követelmény nem 

érinti a jogi személyt, mely az eddig hatályos jogszabá-

lyok értelmében jött létre mint közös szervezet vagy jo-

gosult szervezet az eddigi jogszabályokból fakadó köte-

lességek kollektív teljesítése céljából, s amely gyártói fe-

lelősségi szervezetként akar működni a jelen törvény ér-

telmében, amennyiben benyújtotta kérvényét gyártó fe-

lelősségi szervezeti tevékenység autorizálására a (24) 

bekezdés szerinti határidőben. A 90. § szerinti autorizá-

ció megszerzéséhez szükséges többi feltételt ez a rendel-

kezés nem érinti és azokat teljesíteni kell. 

(24) Aki gyártói felelősségi szervezeti tevékenységet 

akar végezni 2016. július 1-jét követően, autorizációs 

kérvényét 2016. március 31-ig be kell nyújtani a minisz-

tériumnak. 

(25) A (24) bekezdés szerinti kérvény alapján meghozott 

összes határozat hatályosságát a gyártói felelősségi szer-

vezeti tevékenységhez szükséges autorizáció megadásá-

ról a minisztérium 2016. július 1-jében jelöli meg; a mi-

nisztérium gyártói felelősségi szervezeti tevékenységhez 

szükséges autorizációról szóló határozatot ad ki a 89. (1) 

bekezdés b) pontja szerint a csomagolásokra úgy, hogy 

biztosítva legyen a csomagolási hulladékok és csomago-

lásjellegű hulladékok gyűjtése minden községben. 

(26) A csomagolási hulladékok és csomagolásjellegű 

hulladékok koordinációs központjának kialakításáig a 

minisztérium biztosítja az eljárást a 31. § (12) bekezdés 

c) és d) pontja szerint a községek és a csomagolási hul-

ladékok és csomagolásjellegű hulladékok gyártói fele-

lősségi szervezeti tevékenységhez a (24) bekezdés sze-

rint autorizációt kérvényezők vagy a csomagolási gyár-

tói felelősségi szervezet vonatkozásában. A miniszté-

rium köteles 2016. április 8-áig végrehajtani a sorsolást 

a 31. § (12) bekezdés c) pontja értelmében azon közsé-

gek esetében, amelyek nem szerepelnek a (24) bekezdés 

szerint benyújtott kérvényekben. A csomagolási hulla-

dékok gyártói felelősségi szervezeti tevékenységhez au-

torizációt kérvényező vagy a csomagolási gyártói fele-

lősségi szervezet köteles ennek a sorsolásnak az eredmé-

nyeit tudomásul venni. 

(27) A Reciklációs Alap adatbázisában található, meg-

határozott árucikkek gyártóit és importőreit érintő infor-

mációk, melyekre a Reciklációs Alapban történő köte-

ktorá bola založená podľa doterajších právnych predpi-

sov ako kolektívna organizácia alebo oprávnená organi-

zácia na účely kolektívneho plnenia povinností vyplýva-

júci z doterajších právnych predpisov, ktorá chce pôso-

biť ako organizácia zodpovednosti výrobcov podľa tohto 

zákona, ak podala žiadosť o udelenie autorizácie na čin-

nosť organizácie zodpovednosti výrobcov v lehote 

podľa odseku 24. Ostatné podmienky potrebné na ude-

lenie autorizácie podľa § 90 nie sú týmto dotknuté a mu-

sia byť splnené. 

(24) Kto chce vykonávať činnosť organizácie zodpoved-

nosti výrobcov od 1. júla 2016, musí žiadosť o udelenie 

autorizácie doručiť na ministerstvo do 31. marca 2016. 

(25) Účinnosť všetkých rozhodnutí o udelení autorizácie 

na činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov vydáva-

ných na základe žiadostí podľa odseku 24 určí minister-

stvo k 1. júlu 2016; ministerstvo vydá rozhodnutie o ude-

lení autorizácie na činnosť organizácie zodpovednosti 

výrobcov podľa § 89 ods. 1 písm. b) pre obaly tak, aby 

bol zabezpečený zber odpadov z obalov a odpadov z ne-

obalových výrobkov zo všetkých obcí. 

(26) Do vytvorenia koordinačného centra pre prúd odpa-

dov z obalov a z neobalových výrobkov ministerstvo za-

bezpečuje vo vzťahu k obciam a k žiadateľom o udelenie 

autorizácie na činnosť organizácie zodpovednosti výrob-

cov pre obaly podľa odseku 24 alebo k organizácii zod-

povednosti výrobcov pre obaly postup podľa § 31 ods. 

12 písm. c) a d). Ministerstvo je povinné do 8. apríla 

2016 uskutočniť zlosovanie podľa § 31 ods. 12 písm. c) 

pre tie obce, ktoré nie sú zahrnuté v žiadostiach podľa 

odseku 24. Žiadateľ o udelenie autorizácie na činnosť 

organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly a organi-

zácia zodpovednosti výrobcov pre obaly sú povinní vý-

sledky tohto zlosovania rešpektovať. 

(27) Informácie obsiahnuté v databáze Recyklačného 

fondu ohľadom výrobcov a dovozcov určených komo-

dít, na ktorých sa vzťahovala povinnosť registrácie v Re-

cyklačnom fonde podľa doterajších predpisov a ďalšie 

evidované informácie Recyklačným fondom, získané v 

súvislosti so zberom a spracovaním odpadu od výrob-

cov, dovozcov, spracovateľov, zberových spoločností, 

miest a obcí prípadne združení miest a obcí, sa dňom 

zrušenia Recyklačného fondu stávajú majetkom štátu v 

správe ministerstva. 

(28) Povinnosť ochrany dôverných informácií podľa do-

terajších predpisov nie je odsekom 27 dotknutá a vzťa-

huje sa aj na zamestnancov ministerstva a iné osoby, 

ktoré s informáciami podľa odseku 27 prichádzajú do 

styku pri výkone svojej funkcie. 

(29) Recyklačný fond podľa tohto zákona je Recyklačný 

fond zriadený podľa zákona č. 223/2001 Z. z. o odpa-

doch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. Členovia správnej rady vymeno-

vaní podľa zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o 
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lező nyilvántartásba vétel vonatkozott az eddigi jogsza-

bályok szerint és a Reciklációs Alap által nyilvántartott 

további információk, melyeket a hulladékgyűjtéssel és -

feldolgozással kapcsolatosan szereztek be a gyártóktól, 

importőröktől, feldolgozóktól, a gyűjtőszervezetektől, 

városoktól és községektől, esetleg városok és községek 

társulásaitól, a Reciklációs Alap megszűnésének napján 

az állam tulajdonává válnak és a minisztériumhoz kerül-

nek. 

(28) A bizalmas adatok eddigi jogszabályok szerinti vé-

delmének kötelességét a (27) bekezdés rendelkezései 

nem befolyásolják és az vonatkozik a minisztérium al-

kalmazottaira és más személyekre, akik a (27) bekezdés 

szerinti információkkal tisztségükből kifolyólag kapcso-

latba kerülnek.  

(29) A Reciklációs Alap a jelen törvény értelmében a Tt. 

223/2001. sz., a hulladékról és egyes más törvények mó-

dosításáról szóló törvénye a későbbi jogszabályok sze-

rinti változata alapján létrehozott Reciklációs Alap. Az 

igazgatótanács Tt. 223/2001. sz., a hulladékról és egyes 

más törvények módosításáról szóló törvénye későbbi 

jogszabályok szerinti változata alapján kinevezett tagjai 

az igazgatótanács tagjai a jelen törvény értelmében; 

megbízatási idejük 2016. december 31-éig tart. A felü-

gyelőtanács Tt. 223/2001. sz., a hulladékról és egyes 

más törvények módosításáról szóló törvénye későbbi 

jogszabályok szerinti változata alapján kinevezett tagjai 

az felügyelőtanács tagjai a jelen törvény értelmében; 

megbízatási idejük 2016. december 31-éig tart. 

(30) A gyűjtőudvar eddigi jogszabályok szerinti üzemel-

tetője köteles engedély kiadását kérni a 97. § (1) bekez-

dés d) pontja értelmében 2016. június 30-áig, ha ezt az 

engedélyt nem kérvényezte 2016. január 1-jéig, ellen-

kező esetben tevékenysége a 19. § (3) bekezdésébe üt-

közőnek tekintendő. 

(31) A hulladéklerakó üzemeltetője, ha a hulladéklerakó 

befogadóképessége 2016. január 1-jével megtelt vagy ha 

2016. január 1-jével lejárt az üzemeltetési idejének érvé-

nyessége, köteles engedélyt kérni a 97. § (1) bekezdés j) 

pontja szerint 2016. június 30-áig, ha ezt az engedélyt 

nem kérvényezte 2016. január 1-jéig, ellenkező esetben 

tevékenysége a 19. § (3) bekezdésébe ütközőnek tekin-

tendő. 

(32) A 27. § (4) bekezdés f) és k) pontja és (5) bekezdése, 

az 54. § (1) bekezdés e) pontja, a 74. § (1) bekezdése, a 

81. § (4), (10)-(12) bekezdése szerinti kötelességek 

2016. június 30-áig nem vonatkoznak a csomagolások és 

csomagolásszerű termékek gyártóira a csomagolási és 

csomagolásszerű háztartási hulladék vonatkozásában. A 

papír, műanyag, fém és üveg osztályozott gyűjtésének 

finanszírozása és bebiztosítása 2016. június 30-áig az 

eddigi jogszabályok szerint történik. 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskor-

ších predpisov sú členovia správnej rady podľa tohto zá-

kona; ich funkčné obdobie trvá do 31. decembra 2016. 

Členovia dozornej rady vymenovaní podľa zákona č. 

223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niekto-

rých zákonov v znení neskorších predpisov sú členovia 

dozornej rady podľa tohto zákona; ich funkčné obdobie 

trvá do 31. decembra 2016. 

(30) Prevádzkovateľ zberného dvora podľa doterajších 

predpisov je povinný požiadať o vydanie súhlasu podľa 

§ 97 ods. 1 písm. d) najneskôr do 30. júna 2016. 

(31) Prevádzkovateľ skládky odpadov, ktorej kapacita je 

k 1. januáru 2016 naplnená alebo ktorej k 1. januáru 

2016 uplynula doba platnosti rozhodnutia na jej prevádz-

kovanie, je povinný požiadať o udelenie súhlasu podľa § 

97 ods. 1 písm. j) do 30. júna 2016, ak o vydanie tohto 

súhlasu nepožiadal do 1. januára 2016, inak sa jeho čin-

nosť považuje za činnosť v rozpore s § 19 ods. 3. 

(32) Povinnosti podľa § 27 ods. 4 písm. f) a k) a ods. 5, 

§ 54 ods. 1 písm. e), § 74 ods. 1, § 81 ods. 4, 10 až 12 sa 

do 30. júna 2016 nevzťahujú na výrobcov obalov a vý-

robcov neobalových výrobkov vo vzťahu ku komunál-

nym odpadom z obalov a neobalových výrobkov. Finan-

covanie a zabezpečovanie vykonávania triedeného zberu 

pre papier, plasty, kovy a sklo do 30. júna 2016 sa usku-

točňuje podľa doterajších predpisov. 

(33) Ministerstvo zverejní na svojom webovom sídle 

údaje potrebné pre výpočet zberového podielu a trho-

vého podielu výrobcu vyhradeného výrobku na rok 2016 

po prvý raz do 10. januára 2016, pričom vychádza z úda-

jov za rok 2014. 

(34) Osvedčenie na autorizovanú činnosť vydané podľa 

doterajších predpisov sa považuje za osvedčenie na au-

torizovanú činnosť podľa tohto zákona. 

(35) Do založenia koordinačného centra pre prúd odpa-

dov z obalov a z neobalových výrobkov je pôvodca od-

padu z obalov povinný ohlasovať údaje o materiálovom 

toku podľa § 58 ods. 2 ministerstvu. Ministerstvo zabez-

pečuje postup podľa § 58 ods. 4 do založenia koordinač-

ného centra pre prúd odpadov z obalov. 
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(33) A minisztérium honlapján közzéteszi a gyártói 

gyűjtési hányad és piaci hányad kiszámításához szüksé-

ges adatokat a megkülönböztetett termék esetére a 2016-

os évben először 2016. január 10-éig, miközben a 2014-

es év adataiból indul ki. 

(34) Az eddigi jogszabályok alapján kiadott autorizált te-

vékenységre feljogosító bizonylat a jelen törvény értel-

mében kiadott autorizált tevékenységre feljogosító bi-

zonylatnak minősül. 

(35) A csomagolási hulladékok és csomagolásjellegű 

hulladékok koordinációs központjának kialakításáig a 

csomagolási hulladék termelője köteles az adatokat az 

58. § (2) bekezdése szerinti anyagáramról a minisztéri-

umnak jelenteni. A minisztérium biztosítja az 58. § (4) 

bekezdése szerinti eljárást a csomagolási hulladékáram 

koordinációs központjának létrejöttéig. 

 

135.a § 

Átmeneti rendelkezés  

a 2016. július 1-től hatályos szabályozásokhoz 

A 2016. július 1-je előtt megkezdett és jogerősen be nem 

fejezett eljárások esetén a 2016. június 30-ig hatályos 

jogszabályok alkalmazandók. 

 

  § 135a 

Prechodné ustanovenie  

k úpravám účinným od 1. júla 2016 

V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ktoré nebolo prá-

voplatne skončené, sa postupuje podľa predpisov účin-

ných do 30. júna 2016. 

 

135.b § 

Átmeneti rendelkezés  

a 2017. május 1-től hatályos szabályozáshoz 

A 70. § g) pontja szerinti kötelességét a gyártó először a 

2017-es évre vonatkozóan köteles teljesíteni. 

 

  § 135b 

Prechodné ustanovenie  

k úprave účinnej od 1. mája 2017 

Povinnosť podľa § 70 písm. g) je výrobca povinný plniť 

prvýkrát za rok 2017. 

 

136. § 

Megszüntető rendelkezések 

Megszűnik: 

1. A Tt. 223/2001. sz., a hulladékról és egyes más törvé-

nyek módosításáról szóló törvénye Tt. 553/2001. sz. tör-

vénye előírások szerinti változatának I. cikkelye, a Tt. 

96/2002. sz. törvénye, a Tt. 261/2002. sz. törvénye, a Tt. 

393/2002. sz. törvénye, a Tt. 529/2002. sz. törvénye, a 

Tt. 188/2003. sz. törvénye, a Tt. 245/2003. sz. törvénye, 

a Tt. 525/2003. sz. törvénye, a Tt. 24/2004. sz. törvénye, 

a Tt. 443/2004. sz. törvénye, a Tt. 587/2004. sz. törvé-

nye, a Tt. 733/2004. sz. törvénye, a Tt. 479/2005. sz. tör-

vénye, a Tt. 532/2005. sz. törvénye, a Tt. 571/2005. sz. 

törvénye, a Tt. 127/2006. sz. törvénye, a Tt. 514/2008. 

sz. törvénye, a Tt. 515/2008. sz. törvénye, a Tt. 

519/2008. sz. törvénye, a Tt. 160/2009. sz. törvénye, a 

Tt. 386/2009. sz. törvénye, a Tt. 119/2010. sz. törvénye, 

a Tt. 145/2010. sz. törvénye, a Tt. 258/2011. sz. törvé-

nye, a Tt. 343/2012. sz. törvénye, a Tt. 180/2013. sz. tör-

vénye, a Tt. 290/2013. sz. törvénye, a Tt. 346/2013. sz. 

törvénye, a Tt. 388/2013. sz. törvénye, a Tt. 484/2013. 

sz. törvénye és a Tt. 399/2014. sz. törvénye. 

2. A Tt. 119/2010. sz., a csomagolásokról és a Tt. 

223/2001. sz., a hulladékokról és egyes más törvények 

  § 136 

Zrušovacie ustanovenia 

Zrušujú sa: 

1. čl. I zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 

553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 

261/2002 Z. z., zákona č. 393/2002 Z. z., zákona č. 

529/2002 Z. z., zákona č. 188/2003 Z. z., zákona č. 

245/2003 Z. z., zákona č. 525/2003 Z. z., zákona č. 

24/2004 Z. z., zákona č. 443/2004 Z. z., zákona č. 

587/2004 Z. z., zákona č. 733/2004 Z. z., zákona č. 

479/2005 Z. z., zákona č. 532/2005 Z. z., zákona č. 

571/2005 Z. z., zákona č. 127/2006 Z. z., zákona č. 

514/2008 Z. z., zákona č. 515/2008 Z. z., zákona č. 

519/2008 Z. z., zákona č. 160/2009 Z. z., zákona č. 

386/2009 Z. z., zákona č. 119/2010 Z. z., zákona č. 

145/2010 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 

343/2012 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 

290/2013 Z. z., zákona č. 346/2013 Z. z., zákona č. 

388/2013 Z. z., zákona č. 484/2013 Z. z. a zákona č. 

399/2014 Z. z. 
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módosításáról szóló törvénye Tt. 547/2011. sz., a Tt. 

343/2012. sz. és a Tt. 484/2013. sz. törvénye szerinti vál-

tozatának I. cikkelye. 

 

2. čl. I zákona č. 119/2010 Z. z. o obaloch a o zmene 

zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a dopl-

není niektorých zákonov v znení zákona č. 547/2011 Z. 

z., zákona č. 343/2012 Z. z. a zákona č. 484/2013 Z. z. 

 

Zárórendelkezés 

 

137. § 

A jelen törvény az Európai Unió műszaki szabványainak 

és műszaki előírásainak jogilag kötelező érvényű aktu-

saival160) összhangban került elfogadásra. 

 

  Záverečné ustanovenie 

 

§ 137 

Tento zákon bol prijatý v súlade s právne záväzným ak-

tom Európskej únie v oblasti technických noriem a tech-

nických predpisov.160) 

 

138. § 

A jelen törvénnyel átvételre kerültek az Európai Unió 9. 

sz. mellékletben feltüntetett kötelező érvényű jogi aktu-

sai. 

 

 

  § 138 

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Eu-

rópskej únie uvedené v prílohe č. 9. 

 

 

VIII. CIKKELY 

 

A jelen törvény 2016. január 1-jén lép hatályba, kivéve 

az I. cikkely 13. § e) pontja hatodik alpontját, a 14. § (1) 

bekezdés j) pontját és az V. cikkely első és második 

pontját, mely 2016. július 1-jén lép hatályba, valamint az 

I. cikkely 83. § (3) bekezdés b) pontját, mely 2017. ja-

nuár 1-jén lép hatályba.  

 

 

Andrej Kiska s. k. 

Peter Pellegrini s. k. 

Robert Fico s. k. 

 

 

  Čl. VIII 

 

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2016 okrem 

čl. I § 13 písm. e) šiesteho bodu, § 14 ods. 1 písm. j) a 

čl. V prvého a druhého bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 

1. júla 2016, a čl. I § 83 ods. 3 písm. b), ktorý nadobúda 

účinnosť 1. januára 2017. 

 

 

Andrej Kiska v. r. 

Peter Pellegrini v. r. 

Robert Fico v. r. 

 

 

___________________ 

1) Az Európai Parlament és Tanács (ES) 1069/2009. sz., 

2009. október 21-én kelt rendelete 3. cikkelyének 20. 

pontja, mely megalapozza az egészségügyi előírásokat 

az állati melléktermékek és emberi fogyasztásra nem 

szánt származéktermékek estében, és amely törli az (ES) 

1774/2002. sz. rendeletét (rendelet az állati eredetű mel-

léktermékekről), (EU HL L 300, 2009. 11. 14.) a hatá-

lyos változatban. 

2) A Tt. 137/2010. sz., a levegővédelemről szóló törvé-

nye 2. § b) pontja.  

3) A Tt. 258/2011. sz., a szén-dioxid geológiai környe-

zetben történő tartós elhelyezéséről, valamint egyes tör-

vények módosításáról és kiegészítéséről szóló törvénye,  

4) A Tt. 94/2013. sz., a nemesfémek jelöléséről és vizs-

gálatáról, valamint egyes törvények módosításáról és ki-

egészítéséről szóló törvénye (fémjelzési törvény), 2. § 

(1) bekezdés.  

  ___________________ 

1) Čl. 3 bod 20 nariadenia Európskeho parlamentu a 

Rady (ES) č. 1069/2009 z 21. októbra 2009, ktorým sa 

ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších ži-

vočíšnych produktov a odvodených produktov neurče-

ných na ľudskú spotrebu a ktorým sa zrušuje nariadenie 

(ES) č. 1774/2002 (nariadenie o vedľajších živočíšnych 

produktoch) (Ú. v. EÚ L 300, 14. 11. 2009) v platnom 

znení. 

2) § 2 písm. b) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší. 

3) Zákon č. 258/2011 Z. z. o trvalom ukladaní oxidu uh-

ličitého do geologického prostredia a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. 

4) § 2 ods. 1 zákona č. 94/2013 Z. z. o puncovníctve a 

skúšaní drahých kovov (puncový zákon) a o zmene nie-

ktorých zákonov. 

5) § 2 písm. k) zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom 

využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov. 
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5) A Tt. 541/2004. sz., az atomenergia békés felhaszná-

lásáról, valamint egyes törvények módosításáról és ki-

egészítéséről szóló törvénye (nukleáris törvény), 2. § k) 

pont.  

6) A Tt. 58/2014. sz., a robbanószerekről, robbanó tár-

gyakról és lőszerekről, valamint egyes törvények módo-

sításáról és kiegészítéséről szóló, 44. §. 

A Tt. 514/2008. sz., a bányaipari hulladékok kezeléséről, 

valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítésé-

ről szóló törvénye a későbbi jogszabályok szerint.  

7) A Tt. 50/1976. sz., a területrendezésről és építésügyi 

rendtartásról szóló törvényi (építési törvény) 43. §-a a 

későbbi jogszabályok szerint. 

8) A Bizottság (EU) 1357/2014. sz. rendelete 2014. dec-

ember 18-áról, mely az Európai Parlament és Tanács 

2008/98/ES sz., a hulladékokról és egyes irányelvek tör-

léséről szóló rendelete III. mellékletének helyére lép 

(EU HL L 365, 2014. 12. 19.).  

9) A Tt. 44/1998. sz., az ásványkincsek védelméről és 

kihasználásáról szóló törvénye (bányászati törvény) a 

későbbi jogszabályok szerint.  

A Szlovák nemzeti Tanács Tt. 51/1988. sz., a bányászati 

tevékenységről, a robbanószerekről és az állami bánya-

igazgatásról szóló törvény a későbbi jogszabályok sze-

rint.  

A Tt. 364/2004. sz., a vizekről és a Szlovák Nemzeti Ta-

nács Tt. 372/1990. sz., a szabálysértésekről szóló törvé-

nye a későbbi jogszabályok szerint (vízügyi törvény). 

A Tt. 39/1990. sz., az állategészségügyről szóló törvénye 

a későbbi jogszabályok szerint.  

10) A Tt. 514/2008. sz. törvényének 2. § c) pontja a Tt. 

255/2010. sz. törvénye értelmében.  

11) Az 1069/2009. sz. (ES) rendelet 19. cikkelye 1. bek. 

a) és e) pontja a hatályos változatban. 

12) Az 1069/2009. sz. (ES) rendelet hatályos változat-

ban. 

13) A Tt. 364/2004. sz. törvénye 2. §-a a későbbi jogsza-

bályok értelmében. 

14) Pl. a Tt. 355/2007. sz., a közegészség védelméről, 

támogatásáról és fejlesztéséről, valamint egyes törvé-

nyek módosításáról és kiegészítéséről szóló törvénye és 

a későbbi jogszabályok szerint, a Tt. 362/2011. sz., a 

gyógyszerekről és gyógyászati segédeszközökről, vala-

mint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről 

szóló törvénye a későbbi jogszabályok értelmében. 

15) A Tt. 264/1999. sz., a termékek műszaki követelmé-

nyéről és megfelelőségük elbírálásáról, valamint egyes 

törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló törvé-

nye, 2. § (1) bek. i) pont, a Tt. 254/2003. sz. törvénye 

értelmében.  

16) Pl. a Tanács (EU) 333/2011. sz. rendelete 2011. már-

cius 31-éről, mely meghatározza a követelményeket an-

nak megállapítására, mikor szűnik meg egyes fémhulla-

6) § 44 zákona č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbuš-

ných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niekto-

rých zákonov. 

Zákon č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažob-

ného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých záko-

nov v znení neskorších predpisov. 

7) § 43 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 

stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskor-

ších predpisov. 

8) Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1357/2014 z 18. decem-

bra 2014, ktorým sa nahrádza príloha III k smernici Eu-

rópskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpade a o 

zrušení určitých smerníc (Ú. v. EÚ L 365, 19. 12. 2014). 

9) Zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného 

bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov. 

Zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o ban-

skej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v 

znení neskorších predpisov. 

Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slo-

venskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v 

znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení ne-

skorších predpisov. 

Zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v 

znení neskorších predpisov. 

10) § 2 písm. c) zákona č. 514/2008 Z. z. v znení zákona 

č. 255/2011 Z. z. 

11) Čl. 19 ods. 1 písm. a) a e) nariadenia (ES) č. 

1069/2009 v platnom znení. 

12) Nariadenie (ES) č. 1069/2009 v platnom znení. 

13) § 2 zákona č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších pred-

pisov. 

14) Napríklad zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, pod-

pore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon 

č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ne-

skorších predpisov. 

15) Napríklad § 2 ods. 1 písm. i) zákona č. 264/1999 Z. 

z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzo-

vaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení zákona č. 254/2003 Z. z. 

16) Napríklad nariadenie Rady (EÚ) č. 333/2011 z 31. 

marca 2011, ktorým sa ustanovujú kritériá na určenie 

toho, kedy určité druhy kovového šrotu prestávajú byť 

odpadom podľa smernice Európskeho parlamentu a 

Rady 2008/98/ES (Ú. v. EÚ L 94, 8. 4. 2011), nariadenie 

Komisie (EÚ) č. 1179/2012 z 10. decembra 2012, kto-

rým sa ustanovujú kritériá umožňujúce určiť, kedy dr-

vené sklo prestáva byť odpadom podľa smernice Európ-

skeho parlamentu a Rady 2008/98/ES (Ú. v. EÚ L 337, 

11. 12. 2012), nariadenie Komisie (EÚ) č. 715/2013 z 

25. júla 2013, ktorým sa ustanovujú kritériá umožňujúce 

určiť, kedy medený šrot prestáva byť odpadom podľa 
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dékfajták hulladékstátusa az Európai Parlament és Ta-

nács 2008/98/ES (EU HL L 94, 2011. 4. 8.) irányelve 

szerint, a Bizottság (EU) 1179/2012. sz., 2012. decem-

ber 10-én kelt rendelete szerint, mely lehetővé teszi an-

nak megállapítását, hogy az őrölt üveg mikor szűnik meg 

hulladék lenni az az Európai Parlament és Tanács 

2008/98/ES (EU HL L 337, 2012. 12. 11.) irányelve sze-

rint, a Bizottság (EU) 715/2013. sz., 2013. július 25-én 

kelt rendelete, mely meghatározza azokat a feltételeket, 

melyek lehetővé teszik, hogy a rész hulladékfém meg-

szűnjön hulladék lenni az Európai Parlament és Tanács 

2008/98/ES irányelve szerint (EU HL L 201, 2013. 7. 

26.). 

17) A Tt. 39/2013. sz., a környezetszennyezés integrált 

megelőzéséről és ellenőrzéséről, valamint egyes törvé-

nyek módosításáról és kiegészítéséről szóló törvénye, 2. 

§ 1) pont. 

18) A Tt. 50/1976. sz. törvényének 57. és 66. §-a. 

19) A Tt. 24/2006. sz., a környezeti hatások elbírálásá-

ról, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészí-

téséről szóló törvénye a későbbi jogszabályok értelmé-

ben. 

20) Pl. a Kereskedelmi Törvénykönyv 17-20. §-a. 

21) Pl. a Szlovák Nemzeti Tanács 369/1990. sz., a köz-

ségekről szóló törvénye 20. §-a a Tt. 453/2001. sz. tör-

vénye értelmében. 

22) Pl. a Tt. 49/2002. sz., a műemlékvédelemről szóló 

törvénye a későbbi jogszabályok szerint, A világörökség 

és természeti örökség védelméről szóló nemzetközi szer-

ződés (Szövetségi Külügyminisztérium, Tt. 159/1991.), 

a Tt. 543/2002. sz., a természet- és tájvédelemről szóló 

törvénye a későbbi jogszabályok szerint.  

23) Pl. a Tt. 355/2007. sz. törvénye a későbbi jogszabá-

lyok értelmében, a Tt. 541/2004. sz. törvénye a későbbi 

jogszabályok szerint, a Szlovák Köztársaság kormányá-

nak Tt. 345/2006. sz. rendelete a dolgozók és a lakosság 

ionizáló sugárzás elleni alapvető egészségvédelmi biz-

tonsági követelményeiről. 

24) Pl. a Tt. 281/1997. sz., a katonai körzetekről szóló 

törvénye és a törvény, mellyel módosul a Szlovák Köz-

társaság Nemzeti Tanácsának Tt. 222/1996. sz., a helyi 

államigazgatás szervezéséről, valamint egyes törvények 

módosításáról és kiegészítéséről szóló törvénye, a ké-

sőbbi jogszabályok szerint, a Tt. 215/2004. sz., a titok-

védelemről, valamint egyes törvények módosításáról és 

kiegészítéséről szóló törvénye, a későbbi jogszabályok 

szerint.  

25) A Tanács (ES) 2913/92. sz. rendeletének 114. cikke-

lye az Európai Közösség Vámkódexéről (EU HL rend-

kívüli kiadás, 2. fejezet 4. kötet) a hatályos változatban. 

26) A Szlovák Köztársaság környezetvédelmi Miniszté-

riumának Tt. 228/2014. sz. hirdetménye, mely rögzíti az 

üzemanyagok minőségére vonatkozó követelményeket 

smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES 

(Ú. v. EÚ L 201, 26. 7. 2013). 

17) § 2 písm. l) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej 

prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

18) § 57 a 66 zákona č. 50/1976 Zb. 

19) Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na 

životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zá-

konov v znení neskorších predpisov. 

20) Napríklad § 17 až 20 Obchodného zákonníka. 

21) Napríklad § 20 zákona Slovenskej národnej rady č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zákona č. 

453/2001 Z. z. 

22) Napríklad zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiat-

kového fondu v znení neskorších predpisov, Dohovor o 

ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva 

(oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí 

č. 159/1991 Zb.), zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prí-

rody a krajiny v znení neskorších predpisov. 

23) Napríklad zákon č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších 

predpisov, zákon č. 541/2004 Z. z. v znení neskorších 

predpisov, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 

345/2006 Z. z. o základných bezpečnostných požiadav-

kách na ochranu zdravia pracovníkov a obyvateľov pred 

ionizujúcim žiarením. 

24) Napríklad zákon č. 281/1997 Z. z. o vojenských ob-

vodoch a zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady 

Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii 

miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 

215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskor-

ších predpisov. 

25) Čl. 114 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým 

sa ustanovuje Colný kódex Európskeho spoločenstva 

(Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 2/zv. 4) v platnom 

znení. 

26) Vyhláška Ministerstva životného prostredia Sloven-

skej republiky č. 228/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú 

požiadavky na kvalitu palív a vedenie prevádzkovej evi-

dencie o palivách. 

27) Napríklad zákon č. 264/1999 Z. z., zákon č. 

250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona 

Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestup-

koch v znení neskorších predpisov v znení neskorších 

predpisov, zákon č. 137/2010 Z. z. v znení neskorších 

predpisov. 

28) Napríklad § 124 ods. 3 Trestného zákona, zákon č. 

17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov v znení 

neskorších predpisov. 

29) § 300 až 302 Trestného zákona. 

30) § 126 Trestného zákona. 

31) § 3 ods. 2 Trestného poriadku. 
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és az üzemanyagokról vezetett nyilvántartások fel-

tételeit.  

27) Pl. a Tt. 264/1999. sz. törvénye, a Tt. 250/2007. sz. 

törvénye a fogyasztóvédelemről és a Szlovák Nemzeti 

Tanács Tt. 372/1990. sz. törvénye a szabálysértésekről a 

későbbi jogszabályok szerint, a Tt. 137/2010. sz. törvé-

nye a későbbi jogszabályok szerint.  

28) Pl. a Büntető-törvénykönyv 124. §-ának (3) bekez-

dése, a Tt. 17/2004. sz. törvénye a hulladéktárolás illeté-

keiről a későbbi jogszabályok szerint.  

29) A Büntető-törvénykönyv 300-302. §-a. 

30) A Büntető-törvénykönyv 126. §-a. 

31) A Büntető-törvénykönyv 3. §-ának (2) bek. 

32) A Szlovák Munkabiztonsági Hivatal Tt. 59/1982. sz. 

hirdetménye, mely meghatározza az alapvető munkabiz-

tonsági és műszaki biztonsági követelményeket, a ké-

sőbbi jogszabályok szerint. 

A Szlovák Köztársaság Munka-, Szociális és Családügyi 

Minisztériumának Tt. 147/2013. sz. hirdetménye, mely 

meghatározza az építési munkák és vele összefüggő te-

vékenységek végzése során a biztonsági és egészségvé-

delmi feltételeket és a szakmai alkalmassági feltételeket 

egyes tevékenységek végzéséhez.  

33) Polgári Törvénykönyv. 

34) A Tt. 595/2003. sz., a jövedelemadóról szóló törvé-

nye 43. §-a, a későbbi jogszabályok szerint. 

35) A Tt. 142/2000. sz. méréstani törvénye és más tör-

vényi módosítások, 8. §-a a Tt. 431/2004. sz. törvénye 

szerint.  

36) A Tt. 587/2004. sz., a Környezetvédelmi Alapról 

szóló törvénye és más törvényi változások, 9. §-a, a ké-

sőbbi jogszabályok szerint.  

37) A Tt. 39/2013. sz. törvénye a későbbi jogszabályok 

szerint. A Tt. 137/2010. sz. törvénye a későbbi jogsza-

bályok szerint. 

38) Pl. a Kereskedelmi Törvénykönyv 566. és 577. §-a, 

a Polgári Törvénykönyv 724. §-a. 

39) Az Európai Parlament és Tanács (ES) 1102/2008. 

sz., 2008. október 22-én kelt rendelete a fém higany, 

egyes higanyoldatok és -keverékek kivitelének tilalmá-

ról és a fém higany tárolásának biztonsági feltételeiről, 

2. cikkely (EU HL L 304, 2008. 11. 14.).  

40) A Tt. 595/2003. sz. törvényének 20. §-a a későbbi 

jogszabályok szerint. 

41) A Tt. 7/2005. sz., a csődeljárásról és szerkezetátala-

kításról szóló, valamint egyes törvények módosításáról 

és kiegészítéséről törvénye, 116. §-a a későbbi jogszabá-

lyok szerint. 

42) A Tt. 7/2005. sz. törvényének 102. §-a. 

43) A Tt. 7/2005. sz. törvényének 153. §-a.  

44) A Kereskedelmi Törvénykönyv 68. §-a (3) bek. e) 

pontja. 

32) Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 

59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na 

zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení v 

znení neskorších predpisov. 

Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 

Slovenskej republiky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa usta-

novujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisia-

cich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon nie-

ktorých pracovných činností. 

33) Občiansky zákonník. 

34) § 43 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v 

znení neskorších predpisov. 

35) § 8 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 

431/2004 Z. z. 

36) § 9 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom 

fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. 

37) Zákon č. 39/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

Zákon č. 137/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

38) Napríklad § 566 a 577 Obchodného zákonníka, § 

724 Občianskeho zákonníka. 

39) Čl. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) 

č. 1102/2008 z 22. októbra 2008 o zákaze vývozu kovo-

vej ortuti a niektorých zlúčenín a zmesí ortuti a o bez-

pečnom uskladnení kovovej ortuti (Ú. v. EÚ L 304, 14. 

11. 2008). 

40) § 20 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších 

predpisov. 

41) § 116 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštruktu-

ralizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov. 

42) § 102 zákona č. 7/2005 Z. z. 

43) § 153 zákona č. 7/2005 Z. z. 

44) § 68 ods. 3 písm. e) Obchodného zákonníka. 

45) Napríklad § 251 Občianskeho súdneho poriadku, zá-

kon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. 

z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exe-

kučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov 

v znení neskorších predpisov, zákon č. 563/2009 Z. z. o 

správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení nie-

ktorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

46) Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave 

nebezpečných vecí (ADR) (vyhláška ministra zahranič-

ných vecí č. 64/1987 Zb.) v platnom znení. 

Dohovor o medzinárodnej železničnej preprave 

(COTIF) (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 8/1985 

Zb.). 

Zmeny a doplnky k Poriadku pre medzinárodnú želez-

ničnú prepravu nebezpečného tovaru (RID) (oznámenie 

č. 15/2001 Z. z.). 

§ 3 zákona č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia 

chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene 
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45) Pl. a Polgári perrendtartás 251. §-a, a Szlovák Köz-

társaság Nemzeti Tanácsának Tt. 233/1995. sz., a bíró-

sági végrehajtókról és a végrehajtói tevékenységről, va-

lamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről 

szóló törvénye (Végrehajtási rendtartás) a későbbi jog-

szabályok szerint, a Tt. 563/2009. sz., az adókezelésről, 

valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítésé-

ről szóló törvénye (adózási rendtartás) a későbbi jogsza-

bályok szerint.  

46) Európai egyezmény a veszélyes dolgok (ADR) fu-

varozásáról a nemzetközi közúti közlekedésben (a kül-

ügyminisztérium Tt. 64/1987. sz. hirdetménye) a hatá-

lyos változatban.  

Nemzetközi egyezmény a veszélyes árucikkek vasúti 

szállításáról (COTIF), (a külügyminisztérium Tt. 

81/1985. sz. hirdetménye).  

Változások és kiegészítések a Veszélyes áruk nemzet-

közi vasúti fuvarozásáról szóló egyezményhez (RID) (a 

Tt. 15/2001. sz. értesítője). 

A Tt. 67/2010. sz., a vegyi anyagok és vegyületek piaci 

forgalomba hozásának feltételeiről, valamint egyes tör-

vények módosításáról és kiegészítéséről szóló törvénye 

(vegyészeti törvény) 3. §-a a későbbi jogszabályok sze-

rint. 

Az (EK) 1272/2008. sz. rendelete 2008.december 16-

áról az anyagok osztályozásáról, jelöléséről, az anyagok 

és keverékek csomagolásáról, az EGK 67/548/EGK és 

1999/548/EGK irányelvének módosításáról, kiegészíté-

séről és eltörléséről, valamint az 1907/2006. sz. (ES) 

rendelet módosításáról és kiegészítéséről (EU HL L 353, 

2008. 12. 31.) a hatályos változatban. 

47) Pl. a Tt. 124/2006. sz., a munkavégzés közben biz-

tonságról és egészségvédelemről, valamint egyes törvé-

nyek módosításáról és kiegészítéséről szóló törvény a 

későbbi jogszabályok szerint, a Tt. 314/2001. sz., a tűz-

védelemről, valamint egyes törvények módosításáról és 

kiegészítéséről szóló törvénye a későbbi jogszabályok 

szerint, a Tt. 67/2001. sz. törvénye a későbbi jogszabá-

lyok szerint, az EU 1272/2008. sz. (ES) rendelete a ha-

tályos változatban.  

48) A Tt. 505/2009. sz., a megfelelőséget elbíráló szer-

vezetek akkreditálásáról szóló törvénye és más törvényi 

változások, 2. § c) pontja. 

49) A Tt. 67/2010. sz. törvényének 6. §-a.  

50) A Tt. 455/1991. sz., a kisvállalkozásokról szóló tör-

vénye (iparostörvény) 7. §-a. 

51) Pl. a Tt. 261/2002. sz. törvénye a komoly ipari bal-

esetek megelőzéséről, valamint egyes törvények módo-

sításáról és kiegészítéséről a későbbi jogszabályok sze-

rint, a Tt. 514/2008. sz. törvénye a későbbi jogszabályok 

szerint, a Szlovák Nemzeti Tanács Tt. 51/1988. sz. tör-

vénye a későbbi jogszabályok szerint.  

52) A Kereskedelmi Törvénykönyv 610-629. és 638-

641. §. 

a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon) v 

znení neskorších predpisov. 

Nariadenie (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o 

klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, 

doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a 

o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 (Ú. v. 

EÚ L 353, 31.12. 2008) v platnom znení. 

47) Napríklad zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a 

ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niekto-

rých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 

314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskor-

ších predpisov, zákon č. 67/2010 Z. z. v znení neskorších 

predpisov, nariadenie (ES) č. 1272/2008 v platnom 

znení. 

48) § 2 písm. c) zákona č. 505/2009 Z. z. o akreditácii 

orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení nie-

ktorých zákonov. 

49) § 6 zákona č. 67/2010 Z. z. 

50) § 7 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podni-

kaní (živnostenský zákon). 

51) Napríklad zákon č. 261/2002 Z. z. o prevencii závaž-

ných priemyselných havárií a o zmene a doplnení nie-

ktorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 

514/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon Slo-

venskej národnej rady č. 51/1988 Zb. v znení neskorších 

predpisov. 

52) § 610 až 629 a § 638 až 641 Obchodného zákonníka. 

§ 765 až 771 Občianskeho zákonníka. 

53) Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave 

nebezpečných vecí (ADR) (vyhláška ministra zahranič-

ných vecí č. 64/1987 Zb.) v platnom znení. 

Dohovor o medzinárodnej železničnej preprave 

(COTIF) (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 8/1985 

Zb.). 

Zmeny a doplnky k Poriadku pre medzinárodnú želez-

ničnú prepravu nebezpečného tovaru (RID) (oznámenie 

č. 15/2001 Z. z.). 

54) Napríklad zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskor-

ších predpisov, zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave 

v znení neskorších predpisov. 

55) Napríklad zákon č. 56/2012 Z. z. v znení neskorších 

predpisov. 

56) Zákon č. 529/2010 Z. z. o environmentálnom navr-

hovaní a používaní výrobkov (zákon o ekodizajne). 

57) Čl. 2 ods. 15 nariadenia Európskeho parlamentu a 

Rady (ES) č. 1013/2006 o preprave odpadu (Ú. v. EÚ L 

190, 12. 7. 2006) v platnom znení. 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1418/2007 o vývoze na 

zhodnotenie určitého odpadu uvedeného v prílohe III 

alebo IIIA k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady 

(ES) č. 1013/2006 do určitých krajín, na ktoré sa nevzťa-

huje rozhodnutie OECD o riadení pohybov odpadov cez 
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A Polgári Törvénykönyv 765-771. §-a. 

53) Európai egyezmény a veszélyes dolgok (ADR) fu-

varozásáról a nemzetközi közúti közlekedésben (a kül-

ügyminisztérium Tt. 64/1987. sz. hirdetménye) a hatá-

lyos változatban. Nemzetközi egyezmény a veszélyes 

árucikkek vasúti szállításáról (COTIF), (a külügyminisz-

térium Tt. 81/1985. sz. hirdetménye).  

Változások és kiegészítések a Veszélyes áruk nemzet-

közi vasúti fuvarozásáról szóló egyezményhez (RID) (a 

Tt. 15/2001. sz. értesítője).  

54) Pl. a Tt. 512/2009. sz., valamint egyes törvények 

módosításáról és kiegészítéséről a későbbi jogszabályok 

szerint, a Tt. 56/2012. sz., a közúti közlekedésről szóló 

törvénye a későbbi jogszabályok szerint. 

55) Pl. a Tt. 56/2012. sz., a közúti közlekedésről szóló 

törvénye a későbbi jogszabályok szerint. 

56) A Tt. 529/2010. sz., az environmentális tervezésről 

szóló törvénye (törvény az ökodizájnról).  

57) Az Európai Parlament és Tanács (ES) 1013/2006. 

sz., a hulladékszállításról szóló rendelete 2. cikkelyének 

15. bekezdése (EU HL L 190, 2006. 7.12.) a hatályos 

változatban. 

A Bizottság 1418/2007 sz. rendelete bizonyos, a rendelet 

III. vagy IIIA mellékletében feltüntetett hulladék kivite-

léről és hasznosításáról meghatározott országokba, me-

lyekre nem vonatkozik az OECD döntése a hulladék ál-

lamhatárokon át történő mozgatásának irányításáról (EU 

HL L 316, 2007. 12. 4.), a hatályos változatban. 

58) Az EU 1013/2006. sz. rendelete, hatályos változat-

ban. 

Az EU 1418/2007. sz. rendelete, hatályos változatban. 

59) Pl. a Tt. 122/2013. sz., a személyi adatok védelmé-

ről, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészí-

téséről szóló a Tt. 84/2014. sz. törvénye és a Kereske-

delmi Törvénykönyv 17-20. §-a értelmében.  

60) A Tt. 587/2004. sz. törvénye a későbbi jogszabályok 

szerint.  

61) A Kereskedelmi Törvénykönyv. 

A Tt. 213/1997. sz. törvénye a közhasznú szolgáltatáso-

kat nyújtó nonprofit szervezetekről, a későbbi jogszabá-

lyok szerint.  

62) Pl. a Tt. 420/2004. sz. törvénye a békéltetésről, vala-

mint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről a 

későbbi jogszabályok szerint. 

63) A Tt. 355/2007. sz. törvénye a későbbi jogszabályok 

szerint.  

64) A Tt. 67/2010. sz. törvénye a későbbi jogszabályok 

szerint. 

65) A Tt. 362/2011. sz. törvénye 2. §-ának (19) bekez-

dése.  

66) A Tt. 362/2011. sz. törvénye 2. §-ának (20) bekez-

dése.  

67) A Tt. 362/2011. sz. törvénye 2. §-ának (22) bekez-

dése.  

štátne hranice (Ú. v. EÚ L 316, 4. 12. 2007) v platnom 

znení. 

58) Nariadenie (ES) č. 1013/2006 v platnom znení. 

Nariadenie (ES) č. 1418/2007 v platnom znení. 

59) Napríklad zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osob-

ných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení zákona č. 84/2014 Z. z., § 17 až 20 Obchodného 

zákonníka. 

60) Zákon č. 587/2004 Z. z. v znení neskorších predpi-

sov. 

61) Obchodný zákonník. 

Zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách 

poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení ne-

skorších predpisov. 

62) Napríklad zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o do-

plnení niektorých zákonov v znení neskorších predpi-

sov. 

63) Zákon č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpi-

sov. 

64) Zákon č. 67/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

65) § 2 ods. 19 zákona č. 362/2011 Z. z. 

66) § 2 ods. 20 zákona č. 362/2011 Z. z. 

67) § 2 ods. 22 zákona č. 362/2011 Z. z. 

68) Napríklad rozhodnutie Európskeho parlamentu a 

Rady č. 768/2008/ES z 9. júla 2008 o spoločnom rámci 

na uvádzanie výrobkov na trh a o zrušení rozhodnutia 

93/465/EHS (Ú. v. EÚ L 218, 13. 8. 2008), zákon č. 

264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 

529/2010 Z. z. 

69) § 2 písm. a) a b) zákona č. 725/2004 Z. z. 

70) § 2 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotre-

biteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na zá-

klade zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavre-

tej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov. 

71) Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1103/2010 z 29. novem-

bra 2010, ktorým sa podľa smernice Európskeho parla-

mentu a Rady 2006/66/ES určujú pravidlá týkajúce sa 

označovania kapacity prenosných sekundárnych (dobí-

jateľných) a automobilových batérií a akumulátorov (Ú. 

v. EÚ L 313, 30. 11. 2010). 

72) Nariadenie Komisie (EÚ) č. 493/2012 z 11. júna 

2012, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá výpočtu 

recyklačnej efektivity procesov recyklácie použitých ba-

térií a akumulátorov podľa smernice Európskeho parla-

mentu a Rady 2006/66/ES (Ú. v. EÚ L 151, 12. 6. 2012). 

72a) Čl. 3 piaty bod nariadenia Európskeho parlamentu 

a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o regis-

trácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií 

(REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o 

zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení na-

riadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie 

(ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc 

Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 



205 
 

 
www.torvenytar.sk Pro Civis PT 

68) Pl. az Európai Parlament és Tanács 786/2008/ES sz. 

döntése 2008. július 9-éről a termékek piacra helyezésé-

nek egységes keretéről és a 93/465/ES sz. döntés meg-

szüntetéséről (EU HL L 218, 2008. 8. 13.), a Tt. 

246/1999. sz. törvénye a későbbi jogszabályok szerint, a 

Tt. 529/2010. sz. törvénye. 

69) A Tt. 725/2004. sz. törvénye 2. §-ának a) és b) 

pontja.  

70) A Tt. 102/2014. sz., a fogyasztó védelméről szóló 

törvénye áru eladása vagy szolgáltatás nyújtása során 

távkapcsolatban megkötött szerződés alapján vagy az ér-

tékesítő üzemhelyiségein kívül megkötött szerződés 

alapján, valamint egyes törvények módosításáról és ki-

egészítéséről szóló törvénye, 2 § (1) bekezdés. 

71) A Bizottság (EU) 1103/2010. sz., 2010. november 

29-én kelt rendelete, mellyel az Európai Parlament és 

Tanács 2006/66/ES irányelve alapján meghatározásra 

kerülnek a hordozható szekunder (feltölthető) és gép-

jármű-elemek és akkumulátorok kapacitásjelölései (EU 

HL L 313, 2010. 11. 30.). 

72) A Bizottság (EU) 493/2012. sz., 2012. június 11-én 

kelt rendelete, mellyel meghatározásra kerülnek a hasz-

nált elemek és akkumulátorok reciklálási eljárásainak re-

ciklálási hatékonysági számítási szabályainak részletei 

az Európai Parlament és Tanács 2006/66/ES irányelve 

(EU HL L 151, 2012. 6. 12.) alapján. 

72a) Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK 

rendelete (2006. december 18.) a vegyi anyagok regiszt-

rálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásá-

ról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létre-

hozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, vala-

mint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bi-

zottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 

91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 

2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezé-

séről (HL L 396., 2006.12.30.) 

73) A Tt. 264/1999. sz. törvénye 5. §-ának (5) bekezdése 

a Tt. 245/2003. sz. törvénye értelmében.  

74) A Bizottság 1997. január 28-ai határozata, mely 

meghatározza a csomagolóanyagok azonosító rendszerét 

az az Európai Parlament és Tanács 94/62/ES sz., a cso-

magolásokról és csomagolási hulladékokról szóló irány-

elve alapján (EU HL rendkívüli kiadás, 15. fejezet 3. kö-

tet, L 50, 1997. 2. 20.) 

(75) Pl. a Tt. 67/2010. sz. törvénye a későbbi jogszabá-

lyok szerint, a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsá-

nak 152/1995. sz. élelmiszertörvénye a későbbi jogsza-

bályok szerint.  

76) A Bizottság (ES) 461/2010. sz. rendelete A gép-

jármű ágazat vertikális egyezményei egyes kategóriáira 

vonatkozó szerződésről és az eljárások összehangolásá-

ról, a 101. cikkely 3. bekezdése érvényesítéséről. 

77) A Szlovák Köztársaság kormányának Tt. 140/2009. 

sz. rendelete, mellyel szabályozza a gépjárművek és 

2000/21/ES (Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2016) v platnom 

znení. 

73) § 5 ods. 5 zákona č. 264/1999 Z. z. v znení zákona 

č. 254/2003 Z. z. 

74) Rozhodnutie Komisie zo dňa 28. januára 1997, ktoré 

ustanovuje identifikačný systém pre obalový materiál v 

zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 

94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov (97/129/ES) 

(Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 15/zv. 3, Ú. v. ES L 

50, 20. 2. 1997). 

75) Napríklad zákon č. 67/2010 Z. z. v znení neskorších 

predpisov, § 9 zákona Národnej rady Slovenskej repub-

liky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších 

predpisov. 

76) Nariadenie Komisie (ES) č. 461/2010 o uplatňovaní 

článku 101 ods. 3 Zmluvy na niektoré kategórie vertikál-

nych dohôd a zosúladených postupov v sektore motoro-

vých vozidiel. 

77) § 8 ods. 1 písm. b) nariadenia vlády Slovenskej re-

publiky č. 140/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrob-

nosti o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a ich 

prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samo-

statných technických jednotiek určených pre tieto vo-

zidlá v znení neskorších predpisov. 

78) Príloha č. 1 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky 

č. 140/2009 Z. z. 

79) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 

168/2013 z 15. januára 2013 o schvaľovaní a dohľade 

nad trhom dvoj- alebo trojkolesových vozidiel a štvor-

koliek (U. v. EÚ L 60, 2. 3. 2013). 

80) § 2 písm. ab) zákona č. 725/2004 Z. z. 

81) § 2 písm. ac) zákona č. 725/2004 Z. z. 

82) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 34/2010 Z. 

z. o technických požiadavkách na vozidlá vzhľadom na 

ich opätovnú využiteľnosť, recyklovateľnosť a zužitko-

vateľnosť. 

83) § 16 zákona č. 725/2004 Z. z. 

84) § 14 zákona č. 725/2004 Z. z. 

85) § 5 ods. 8, 13 a 19 a § 6 ods. 5,7 a 9 zákona č. 

725/2004 Z. z. 

86) § 5 ods. 26 a § 6 ods. 16 zákona č. 725/2004 Z. z. 

87) § 14 ods. 9 a 10 zákona č. 725/2004 Z. z. 

88) § 16a ods. 1, 2, 7,9, 15 a 17 a § 16b ods. 2,3, 7, 8 a 

13 zákona č. 725/2004 Z. z. 

89) § 120 zákona č. 8/2009 Z. z. v znení neskorších pred-

pisov. 

90) § 2 ods. 2 písm. c) zákona č. 8/2009 Z. z. 

91) § 2 ods. 2 písm. o) zákona č. 543/2002 Z. z. 

92) § 113 zákona č. 8/2009 Z. z. v znení neskorších pred-

pisov. 

93) § 121 ods. 3 zákona č. 8/2009 Z. z. 

94) § 3 písm. u) zákona č. 587/2004 Z. z. 

95) § 2 ods. 2 písm. l) zákona č. 8/2009 Z. z. 

96) § 2 ods. 2 písm. m) zákona č. 8/2009 Z. z. 
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utánfutók típusengedélyezésének részleteit, az ezen gép-

járművek rendszereit, komponenseit és önálló műszaki 

egységeit, 8. § (1) bekezdés b) pontja a későbbi jogsza-

bályok szerint.  

78) A Szlovák Köztársaság kormánya Tt. 140/2009. sz. 

rendeletének 1. sz. melléklete.  

79) Az Európai Parlament és Tanács (EU) 168/2013. sz., 

2013. január 15-én kelt rendelete a két- és háromkerekű 

járművek és négykerekűek piacfelügyeletéről (EU HLL 

60, 2013. 3. 2.). 

80) A Tt. 725/2004. sz. törvénye 2. §-ának ab) pontja.  

81) A Tt. 725/2004. sz. törvénye 2. §-ának ac) pontja.  

82) A Szlovák Köztársaság kormányának Tt. 34/2010. 

sz. rendelete a gépjárművek műszaki követelményeiről, 

tekintettel az ismételt felhasználhatóságra, újrahaszno-

síthatóságra és hasznosíthatóságra.  

83) A Tt. 725/2004. sz. törvényének 16. §-a 

84) A Tt. 725/2004. sz. törvényének 14. §-a  

85) A Tt. 725/2004. sz. törvénye 5. §-ának (8), (13) és 

(19) bek. és 6. §-ának (5), (7) és (9) bek.  

86) A Tt. 725/2004. sz. törvénye 5. §-ának (26) bek. és 

6. §-ának (16) bek.  

87) A Tt. 725/2004. sz. törvénye 14. §-ának (9) és (10) 

bek. 

88) A Tt. 725/2004. sz. törvénye 16.a. §-ának (1), (2), 

(7), (9), (15) bek. és 16.b §-ának (2), (3), (7) és (8) bek.  

89) A Tt. 8/2009. sz. törvényének 120. §-a a későbbi jog-

szabályok szerint. 

90) A Tt. 8/2009. sz. törvénye 2. §-a (2) bek. c) pontja. 

91) A Tt. 543/2002. sz. törvénye 2. §-a (2) bek. o) pontja.  

92) A Tt. 8/2009. sz. törvényének 113. §-a a későbbi jog-

szabályok szerint. 

93) A Tt. 8/2009. sz. törvénye 121. §-ának (3) bek. 

94) A Tt. 587/2004. sz. törvénye 3. §-ának u) pontja.  

95) A Tt. 8/2009. sz. törvénye 2. §-a (2) bek. l) pontja. 

96) A Tt. 8/2009. sz. törvénye 2. §-a (2) bek. m) pontja. 

97) A Tt. 8/2009. sz. törvénye 2. §-a (2) bek. i) pontja. 

98) A Tt. 50/1976. sz. törvényének 43.g §-a. 

99) A Tt. 50/1976. sz. törvényének 94. §-a a későbbi jog-

szabályok szerint. 

100) A Tt. 50/1976. sz. törvényének 86. §-a a Tt. 

237/2000. sz. törvénye értelmében.  

101) Pl. a 50/1976. sz. törvényének 87. §-a a Tt. 

237/2000. sz. törvénye értelmében.  

102) A Tt. 50/1976. sz. törvényének 88-93. §-a a későbbi 

jogszabályok szerint. 

103) Pl. a Tt. 543/2002. sz. törvénye a későbbi jogsza-

bályok szerint, a Tt. 364/2004. sz. törvénye a későbbi 

jogszabályok szerint, a Tt. 355/2007. sz. törvénye a ké-

sőbbi jogszabályok szerint , a Tt. 137/2010. sz. törvénye 

a későbbi jogszabályok szerint .  

104) A Tt. 355/2007. sz. törvénye a későbbi jogszabá-

lyok szerint. 

97) § 2 písm. i) zákona č. 137/2010 Z. z. 

98) § 43g zákona č. 50/1976 Zb. 

99) § 94 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších pred-

pisov. 

100) § 86 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 

237/2000 Z. z. 

101) Napríklad § 87 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zá-

kona č. 237/2000 Z. z. 

102) § 88 až 93 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších 

predpisov. 

103) Napríklad zákon č. 543/2002 Z. z. v znení neskor-

ších predpisov, zákon č. 364/2004 Z. z. v znení neskor-

ších predpisov, zákon č. 355/2007 Z. z. v znení neskor-

ších predpisov, zákon č. 137/2010 Z. z. v znení neskor-

ších predpisov. 

104) Zákon č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpi-

sov. 

Zákon č. 137/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

Príloha č. 6 časť B bod 7.7 nariadenia vlády Slovenskej 

republiky č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požia-

davky na dosiahnutie dobrého stavu vôd v znení naria-

denia vlády Slovenskej republiky č. 398/2012 Z. z. 

105) Napríklad zákon č. 364/2004 Z. z. v znení neskor-

ších predpisov, zákon č. 137/2010 Z. z. v znení neskor-

ších predpisov. 

106) § 2 písm. b) tretí bod zákona č. 251/2012 Z. z. o 

energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov. 

107) Zákon č. 137/2010 Z. z. v znení neskorších predpi-

sov. 

108) Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a 

miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné sta-

vebné odpady v znení neskorších predpisov. 

109) § 2 ods. 4 písm. i) zákona č. 377/2004 Z. z. o 

ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zá-

konov v znení neskorších predpisov. 

110) Zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a 

verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov. 

111) Čl. 53 nariadenia (ES) č. 1013/2006 v platnom 

znení. 

112) Čl. 54 nariadenia (ES) č. 1013/2006 v platnom 

znení. 

113) Čl. 2 bod 15 nariadenia (ES) č. 1013/2006 v plat-

nom znení. 

114) Čl. 4 nariadenia (ES) č. 1013/2006 v platnom znení. 

115) Príloha II nariadenia (ES) č. 1013/2006 v platnom 

znení. 

116) Príloha IA a IB nariadenia (ES) č. 1013/2006 v plat-

nom znení. 

117) Čl. 11 a 12 nariadenia (ES) č. 1013/2006 v platnom 

znení. 

118) § 300 až 309 Trestného zákona. 

119) Čl. 6 nariadenia (ES) č. 1013/2006 v platnom znení. 
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A Tt. 137/2010. sz. törvénye a későbbi jogszabályok sze-

rint. 

A Szlovák Köztársaság kormányának Tt. 269/2010. sz. 

rendeletének, mely meghatározza a vizek jó minőségé-

nek követelményeit, 6. sz. melléklete B részének 7.7 

pontja, a Szlovák Köztársaság kormányának Tt. 

398/2012. sz. rendelete értelmében.  

105) Pl. a Tt. 364/2004. sz. törvénye a későbbi jogsza-

bályok szerint, a Tt. 137/2010. sz. törvénye a későbbi 

jogszabályok szerint. 

106) A Tt. 251/2012. sz. energetikai törvénye és más tör-

vénymódosítások, 2. § b) pontja harmadik alpontja a ké-

sőbbi jogszabályok szerint. 

107) A Tt. 137/2010. sz. törvénye a későbbi jogszabá-

lyok szerint. 

108) A Tt. 582/2004. sz., a helyi adókról, valamint a ház-

tartási hulladék és az építési törmelék helyi illetékéről a 

későbbi jogszabályok szerint.  

109) a Tt. 377/2004. sz., a nemdohányzók védelméről 

szóló törvénye és más törvényi módosítások, 2. § (4) 

bek. i) pontja a későbbi jogszabályok szerint.  

110) A Tt. 442/2002. sz., a vízvezeték- és csatornaháló-

zatokról szóló törvénye a későbbi jogszabályok szerint.  

111) Az EU 1013/2006. sz. rendeletének 53. cikkelye 

hatályos változatban.  

112) Az EU 1013/2006. sz. rendeletének 54. cikkelye 

hatályos változatban.  

113) Az EU 1013/2006. sz. rendeletének 2. cikkelyének 

15. pontja hatályos változatban.  

114) Az EU 1013/2006. sz. rendeletének 4. cikkelye ha-

tályos változatban.  

115) Az EU 1013/2006. sz. rendeletének II. melléklete 

hatályos változatban.  

116) Az EU 1013/2006. sz. rendeletének IA és IB mel-

léklete hatályos változatban.  

117) Az EU 1013/2006. sz. rendeletének 11. és 12. cik-

kelye hatályos változatban.  

118) A Büntető-törvénykönyv 300-309. §-a.  

119) Az EU 1013/2006. sz. rendeletének 6. cikkelye ha-

tályos változatban.  

120) A nemzetközi közúti teherfuvarozási egyezmény 

(CMR), (a külügyminisztérium Tt. 11/1975. sz. hirdet-

ménye).  

121) Az OECD Tanácsának (2001) 107. határozata a 

C(92)39. döntés felülvizsgálatáról a hasznosításra szánt 

hulladék országhatárokon keresztüli mozgatásáról 

(OECD-határozat). (EK HL L16, 1992. 01. 23.)  

122) A Tt. 455/1991. sz. törvényének 11. és 12. §-a a 

későbbi jogszabályok szerint.  

123) A Tt. 39/2013. sz. törvényének 19. §-a. 

124) A Tt. 351/2012. sz., a szervezetek európai uniós 

séma szerinti environmentális átvilágításáról és nyilván-

120) Dohovor o prepravnej zmluve v medzinárodnej 

cestnej nákladnej doprave (CMR) (vyhláška ministra za-

hraničných vecí č. 11/1975 Zb.) v platnom znení. 

121) Rozhodnutie Rady OECD C(2001)107 o preskú-

maní rozhodnutia C(92)39 o kontrole cezhraničných po-

hybov odpadu určeného na zhodnotenie (rozhodnutie 

OECD) (Ú. v. ES L 16, 23. 01. 1992). 

122) § 11 a 12 zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskor-

ších predpisov. 

123) § 19 zákona č. 39/2013 Z. z. 

124) Zákon č. 351/2012 Z. z. o environmentálnom ove-

rovaní a registrácii organizácií v schéme Európskej únie 

pre environmentálne manažérstvo a audit a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov. 

125) § 36 zákona č. 364/2004 Z. z. 

126) Zákon č. 39/2013 Z. z. v znení neskorších predpi-

sov. 

127) § 18 ods. 3 zákona č. 137/2010 Z. z. 

128) § 32 až 42 zákona č. 50/1976 Zb. 

129) § 60 až 65 zákona č. 50/1976 Zb. 

130) § 88 zákona č. 50/1976 Zb. 

131) § 71 ods. 1 písm. a) zákona č. 50/1976 Zb. 

132) § 76 až 84 zákona č. 50/1976 Zb. 

133) Čl. 114 nariadenia (EHS) č. 2913/92 v platnom 

znení. 

134) § 6 ods. 2 písm. b), d) a f) vyhlášky Slovenského 

banského úradu č. 89/1988 Zb. 

135) § 20 až 23 zákona č. 50/1976 Zb. 

136) § 140b zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 

479/2005 Z. z. 

137) Zákon č. 122/2013 Z. z. v znení zákona č. 84/2014 

Z. z. 

138) Čl. 5 Bazilejského dohovoru o riadení pohybov ne-

bezpečných odpadov cez hranice štátov a ich zneškod-

ňovaní (oznámenie č. 60/1995 Z. z.). 

139) § 20 až 22 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších 

predpisov. 

140) Čl. 9 Štokholmského dohovoru o perzistentných or-

ganických látkach (oznámenie č. 593/2004 Z. z.). 

141) § 10 zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí. 

142) Zákon č. 514/2008 Z. z. v znení neskorších predpi-

sov. 

143) § 39 zákona č. 251/2012 Z. z. 

144) Čl. 2 ods. 35 nariadenia (ES) č. 1013/2006 v plat-

nom znení. 

145) Čl. 22 až 25 nariadenia (ES) č. 1013/2006 v plat-

nom znení. 

146) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 

10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskor-

ších predpisov. 

147) § 13 ods. 8 zákona Národnej rady Slovenskej re-

publiky č. 10/1996 Z. z. v znení zákona č. 164/2008 Z. 

z. 



208 
 

 
www.torvenytar.sk Pro Civis PT 

tartásba vételről szóló törvénye az environmentális me-

nedzsment és könyvvizsgálat céljaira, és egyes mást tör-

vényi módosítások.  

125) A Tt. 364/2004. sz. törvényének 36. §-a.  

126) A Tt. 39/2013. sz. törvénye a későbbi jogszabályok 

szerint. 

127) A Tt. 137/2010. sz. törvénye 18. §-ának (3) bekez-

dése.  

128) A Tt. 50/1976. sz. törvényének 32-42. §-a.  

129) A Tt. 50/1976. sz. törvényének 60-65. §-a.  

130) A Tt. 50/1976. sz. törvényének 88. §-a.  

131) A Tt. 50/1976. sz. törvénye 71. §-a (1) bek. a) 

pontja.  

132) A Tt. 50/1976. sz. törvényének 76-84. §-a.  

133) Az EGK 2913/92. sz. rendeletének 114. cikkelye 

hatályos változatban  

134) A Szlovák Bányászati Hivatal Tt. 89/1988. sz. hir-

detményének 6. § (2) bek. b), d) és f) pontja.  

135) A Tt. 50/1976. sz. törvényének 20-23. §-a.  

136) A Tt. 50/1976. sz. törvényének 140.b §-a a Tt. 

479/2005. sz. törvénye értelmében.  

137) A Tt. 122/2013. sz. törvénye a Tt. 84/2014. sz. tör-

vénye értelmében.  

138) Bázeli egyezmény a veszélyes hulladék országha-

tárokon átlépő mozgatásának irányításáról és ártalmatla-

nításáról, 5. cikkely (Tt. 60/1995. sz. értesítő).  

139) A Tt. 50/1976. sz. törvényének 20-22. §-a a későbbi 

jogszabályok szerint. 

140) Stockholmi egyezmény a perzisztens szerves anya-

gokról, 9. cikkely. (Tt. 593/2004. sz. értesítő)  

141) A Tt. 17/1999. sz. környezetvédelmi törvényének 

10. §-a.  

142) A Tt. 514/2008. sz. törvénye a a későbbi jogszabá-

lyok szerint. 

143) A Tt. 251/2012. sz. törvényének 39. §-a.  

144) Az EU 1013/2006. sz. rendelete 2. cikkelyének 35. 

bekezdése hatályos változatban.  

145) Az EU 1013/2006. sz. rendeletének 22-25. cikkelye 

hatályos változatban.  

146) A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 

10/1996. sz. törvénye az államigazgatás ellenőrzéséről a 

későbbi jogszabályok szerint. 

147) A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 

10/1996. sz. törvénye 13. §-ának (8) bekezdése a Tt. 

164/2008. sz. törvénye értelmében.  

148) A Tt. 71/1967. sz., a közigazgatási eljárásról szóló 

törvénye (közigazgatási rendtartás) a későbbi jogszabá-

lyok szerint.  

149) A Szlovák Nemzeti Tanács Tt. 372/1990. sz. törvé-

nye a szabálysértésekről a későbbi jogszabályok szerint. 

150) A Kereskedelmi Törvénykönyv 27. §-a.  

148) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 

poriadok) v znení neskorších predpisov. 

149) Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o 

priestupkoch v znení neskorších predpisov. 

150) § 27 Obchodného zákonníka. 

151) § 2 ods. 3 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii 

činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v 

znení neskorších predpisov. 

152) Zákonník práce. 

153) Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v 

znení neskorších predpisov. 

154) Zákon č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpi-

sov. 

155) Napríklad Zákonník práce. 

156) Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k 

informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpi-

sov. 

157) § 70 až 75a Obchodného zákonníka v znení neskor-

ších predpisov. 

158) Zákon č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

159) Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej 

republiky č. 526/2004 Z. z. o určení výšky výdavkov a 

odmeny za výkon funkcie likvidátora v znení vyhlášky 

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 

533/2008 Z. z. 

160) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES 

z 22. júna 1998, ktorou sa ustanovuje postup pri posky-

tovaní informácií v oblasti technických noriem a predpi-

sov, ako aj pravidiel vzťahujúcich sa na služby infor-

mačnej spoločnosti (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 

13/zv. 20) v platnom znení. 

161) STN EN ISO 14001 Systémy environmentálneho 

manažérstva. Požiadavky s pokynmi na použitie (ISO 

14001: 2004) (83 9001). 
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151) A Tt. 575/2001. sz., a kormány tevékenységének 

megszervezéséről és a központi államigazgatás meg-

szervezéséről szóló törvény 2. §-ának (3) bekezdése a 

későbbi jogszabályok szerint.  

152) A Munka Törvénykönyve. 

153) A Tt. 283/2002. sz., az útiköltség-térítésekről szóló 

törvénye a későbbi jogszabályok szerint.  

154) A Tt. 431/2002. sz. törvénye a későbbi jogszabá-

lyok szerint.  

155) Pl. a Munka Törvénykönyve. 

156) A Tt. 211/2000. sz., az információk szabad elérésé-

ről szóló törvénye és egyes más törvényi változások (in-

fótörvény) a későbbi jogszabályok szerint.  

157) A Kereskedelmi Törvénykönyv 70-75.a §-a a ké-

sőbbi jogszabályok szerint.  

158) A Tt. 7/2005. sz. törvénye a későbbi jogszabályok 

szerint.  

159) A Szlovák Köztársaság Igazságügyi Minisztériu-

mának Tt. 526/2004. sz. hirdetménye a felszámolóbiz-

tosi tisztség ellátása költségei nagyságának és jutalmá-

nak meghatározásáról a Szlovák Köztársaság Igazság-

ügyi Minisztériumának Tt. 533/2008. sz. hirdetménye 

értelmében.  

160) Az Európai Parlament és Tanács 98/34/ES sz., 

1998. június 22-én kelt irányelve, mely meghatározza az 

eljárás rendjét a műszaki szabványokról és előírásokról 

nyújtandó tájékoztatás területén, valamint az informá-

ciós társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályokat 

(EU HL, rendkívüli kiadás, 13. fejezet 20. kötet), a hatá-

lyos változatban. 

161) STN EN ISO 14001 Environmentális menedzs-

mentrendszer. Követelmények és használati utasítások 

(ISO 14001: 2004) (83 9001). 

 

 

A Tt. 79/2015. sz. törvényének 1. sz. melléklete 

 

HULLADÉKHASZNOSÍTÁS 

R1 Tüzelőanyagként vagy energiaszerzésre más módon 

történő kihasználás. 

R2 Oldószerek kinyerése vagy regenerálása. 

R3 Oldószerként nem használt szerves anyagok reciklá-

lása vagy kinyerése (beleértve a komposztálást és más 

biológiai átalakító folyamatokat). (*) 

R4 Fémek és fémötvözetek reciklálása vagy kinyerése. 

R5 Más szervetlen anyagok reciklálása vagy kinyerése. 

(**) 

R6 Savak és lúgok regenerálása. 

R7 Szennyezések eltávolítására használt komponensek 

kinyerése.  

R8 Katalizátor-összetevők visszanyerése. 

R9 Olajok megtisztítása vagy ismételt felhasználása más 

módon. 

  Príloha č. 1 k zákonu č. 79/2015 Z. z. 

 

ZHODNOCOVANIE ODPADOV 

R1 Využitie najmä ako palivo alebo na získavanie ener-

gie iným spôsobom. 

R2 Spätné získavanie alebo regenerácia rozpúšťadiel. 

R3 Recyklácia alebo spätné získavanie organických lá-

tok, ktoré sa nepoužívajú ako rozpúšťadlá (vrátane kom-

postovania a iných biologických transformačných pro-

cesov). (*) 

R4 Recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovo-

vých zlúčenín. 

R5 Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganic-

kých materiálov. (**) 

R6 Regenerácia kyselín a zásad. 

R7 Spätné získavanie komponentov používaných pri od-

straňovaní znečistenia. 

R8 Spätné získavanie komponentov z katalyzátorov. 

R9 Prečisťovanie oleja alebo jeho iné opätovné použitie. 
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R10 Talajregenerálás mezőgazdasági haszon céljából 

vagy a környezet javítása érdekében.  

R11 Az R1-R11-es tevékenységekkel során keletkezett 

hulladékok hasznosítása.  

R12 Az R1-R11-es tevékenységekkel feldolgozásra ke-

rülő hulladékok kezelése. (***) 

R13 Az R1-R12-es tevékenységekkel felhasználásra ke-

rülő hulladékok tárolása (kivéve az átmeneti tárolást a 

keletkezés helyén a gyűjtést megelőzően) (****) 

 

Megjegyzések: 

(*) Ide tartozik az elgázosítás és a pirolízis is, mely az 

összetevőket vegyi anyagként használja fel. 

(**) Ide tartozik a talaj megtisztítása is, melynek ered-

ménye annak megújulása, és a szervetlen építőanyagok 

reciklálása. 

(***) Ha más megfelelő R-kód nem áll rendelkezésre, 

ide tartozhatnak a hasznosítást megelőző tevékenységek, 

beleértve az előzetes kezeléseket, többek közt például a 

bontást, osztályozást, aprítást, sajtolást, pelletkészítést, 

szárítást, darálást, kondicionálást, újracsomagolást, osz-

tályozást, keverést és vegyítést az R1-R11-es tevékeny-

ségek valamelyikének történő alávetés előtt.  

(****) (3. § (5) bekezdés) 

 

R10 Úprava pôdy na účel dosiahnutia prínosov pre po-

ľnohospodárstvo alebo na zlepšenie životného prostre-

dia. 

R11 Využitie odpadov vzniknutých pri činnostiach R1 

až R10. 

R12 Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou 

z činností R1 až R11. (***) 

R13 Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z čin-

ností R1 až R12 (okrem dočasného uloženia pred zbe-

rom na mieste vzniku). (****) 

 

Poznámky: 

(*) Patrí sem aj splyňovanie a pyrolýza využívajúce 

zložky ako chemické látky. 

(**) Patrí sem aj čistenie pôdy, ktorého výsledkom je jej 

obnova, a recyklácia anorganických stavebných materiá-

lov. 

(***) Ak neexistuje iný vhodný R-kód, môžu sem patriť 

predbežné činnosti pred zhodnocovaním vrátane pred-

bežnej úpravy, okrem iného napríklad rozoberanie, trie-

denie, drvenie, stláčanie, peletizácia, sušenie, šrotova-

nie, kondicionovanie, opätovné balenie, triedenie, mie-

šanie a zmiešavanie pred podrobením sa ktorejkoľvek z 

činností R1 až R11. 

(****) ( § 3 ods. 5) 

 

A Tt. 79/2015. sz. törvényének 2. sz. melléklete 

 

HULLADÉKÁRTALMATLANÍTÁS 

D1 Elhelyezés földben vagy földfelszínen (pl. hulladék-

lerakó). 

D2 Kezelés talajtani folyamatokkal (pl. cseppfolyós 

vagy üledékes hulladék biológiai lebontása a talajban). 

D3 Mélységi beinjekciózás (pl. szivattyúzható hulladé-

kok injektálása mélyfuratokba, sóbányákba vagy termé-

szetes tárolóhelyekre stb.). 

D4 Elhelyezés felszíni tárolókba (pl. cseppfolyós vagy 

üledékes hulladék elhelyezése gödrökben, derítőkben 

stb.). 

D5 Speciálisan kiépített hulladéktárolók (pl. elhelyezés 

önálló falfelületkezelt egységekben, melyek zártak és 

egymástól és a környezettől is el vannak szigetelve). 

D6 Befogadó víztestbe történő kibocsátás és kiszórás, 

tengerek és óceánok kivételével.. 

D7 Kibocsátás és kiszórás tengerekbe és óceánokba, be-

leértve a tengerfenéken történő elhelyezést. 

D8 A jelen mellékletben nem taglalt speciális biológiai 

kezelés, mely során olyan vegyületek vagy keverékek 

keletkeznek, melyek a D1-D12-es tevékenységek vala-

melyikével ártalmatlaníthatók.  

D9 A jelen mellékletben nem taglalt speciális fizikai-ké-

miai kezelés, mely során olyan vegyületek vagy keveré-

kek keletkeznek, melyek a D1-D12-es tevékenységek 

  Príloha č. 2 k zákonu č. 79/2015 Z. z. 

 

ZNEŠKODŇOVANIE ODPADOV 

D1 Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (napr. 

skládka odpadov). 

D2 Úprava pôdnymi procesmi (napr. biodegradácia kva-

palných alebo kalových odpadov v pôde). 

D3 Hĺbková injektáž (napr. injektáž čerpateľných odpa-

dov do vrtov, soľných baní alebo prirodzených úložísk 

atď.). 

D4 Ukladanie do povrchových nádrží (napr. umiestnenie 

kvapalných alebo kalových odpadov do jám, odkalísk 

atď.). 

D5 Špeciálne vybudované skládky odpadov (napr. 

umiestnenie do samostatných buniek s povrchovou úpra-

vou stien, ktoré sú zakryté a izolované jedna od druhej a 

od životného prostredia). 

D6 Vypúšťanie a vhadzovanie do vodného recipienta 

okrem morí a oceánov. 

D7 Vypúšťanie a vhadzovanie do morí a oceánov vrá-

tane uloženia na morské dno. 

D8 Biologická úprava nešpecifikovaná v tejto prílohe, 

pri ktorej vznikajú zlúčeniny alebo zmesi, ktoré sú zneš-

kodnené niektorou z činností D1 až D12. 

D9 Fyzikálno-chemická úprava nešpecifikovaná v tejto 

prílohe, pri ktorej vznikajú zlúčeniny alebo zmesi, ktoré 

sú zneškodnené niektorou z činností D1 až D12 (napr. 

odparovanie, sušenie, kalcinácia). 
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valamelyikével ártalmatlaníthatók (pl. elpárologtatás, 

szárítás, pörkölés).  

D10 Elégetés szárazföldön. 

D11 Égetés tengeren. (*) 

D12 Végleges elhelyezés (pl. konténerek elhelyezése bá-

nyákban). 

D13 Vegyítés vagy keverés a D1-D12-es tevékenységek 

valamelyikének alkalmazása előtt. (**) 

D14 Újabb csomagolásban való elhelyezés a D1-D13-as 

tevékenységek valamelyikének alkalmazása előtt.  

D15 Tárolás a D1-D14-es tevékenységek valamelyiké-

nek alkalmazása előtt (kivéve a gyűjtés előtti tárolást a 

keletkezés helyén). (***) 

 

Megjegyzések: 

(*) Ez a tevékenység az Európai Unió kötelező jogi ak-

tusai és a nemzetközi egyezmények alapján be van tiltva. 

(**) Ha más megfelelő D-kód nem áll rendelkezésre, ide 

tartozhatnak az ártalmatlanítást megelőző tevékenysé-

gek, beleértve az előzetes kezeléseket, többek közt pél-

dául az osztályozást, aprítást, sajtolást, pelletkészítést, 

szárítást, darálást, kondicionálást, vagy osztályozást a 

D1-D12-es tevékenységek valamelyikének történő alá-

vetés előtt. 

(***) (3. § (5) bekezdés). 

 

D10 Spaľovanie na pevnine. 

D11 Spaľovanie na mori. (*) 

D12 Trvalé uloženie (napr. umiestnenie kontajnerov v 

baniach). 

D13 Zmiešavanie alebo miešanie pred použitím niekto-

rej z činností D1 až D12. (**) 

D14 Uloženie do ďalších obalov pred použitím niektorej 

z činností D1 až D13. 

D15 Skladovanie pred použitím niektorej z činností D1 

až D14 (okrem dočasného uloženia pred zberom na 

mieste vzniku). (***) 

 

Poznámky: 

(*) Táto činnosť je zakázaná právne záväznými aktmi 

Európskej únie a medzinárodnými dohovormi. 

(**) Ak sa nehodí iný D-kód, môže to zahŕňať predbežné 

činnosti pred zneškodnením vrátane predbežnej úpravy, 

ako aj okrem iného napríklad triedenie, drvenie, stláča-

nie, peletizácia, sušenie, šrotovanie, kondicionovanie 

alebo triedenie pred akoukoľvek činnosťou D1 až D12. 

(***) § 3 ods. 5. 

 

A Tt. 79/2015. sz. törvényének 3. sz. melléklete 

 

A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS CÉLJAI ÉS KÖ-

TELEZŐ HATÁRÉRTÉKEI 

I. Az elektromos hulladékgyűjtés céljai és minimális 

hasznosítási és reciklációs céljai 

1. Az elektromos hulladékgyűjtés célja 

Az elektromos hulladékgyűjtés célja a gyűjtés mértéke, 

melyet a Szlovák Köztársaságnak – összhangban az 

elektromos termékek gyártóinak kiterjesztett felelőssége 

elvével az adott naptári évben el kell érnie, az elektro-

mos hulladék alábbi minimális tömegmértékében kife-

jezve:  

a) a 2014-es és 2015-ös évben a háztartásokból származó 

elektromos hulladék négy kilogramm lakosonként vagy 

az elektromos hulladék Szlovák Köztársaságban össze-

gyűjtött átlagos tömege az előző három évben a szerint, 

hogy melyik érték magasabb,  

b) a 2016-os évben a Szlovák Köztársaságban a meg-

előző három évben piaci forgalomba hozott elektro-

berendezések tömegátlagának megfelelő 48%-os tömeg-

hányad, 

c) a 2017-es évben a Szlovák Köztársaságban a meg-

előző három évben piaci forgalomba hozott elektro-

berendezések tömegátlagának megfelelő 49%-os tömeg-

hányad, 

  Príloha č. 3 k zákonu č. 79/2015 Z. z. 

 

CIELE A ZÁVÄZNÉ LIMITY ODPADOVÉHO 

HOSPODÁRSTVA 

I. Ciele zberu elektoodpadu a minimálne ciele zhod-

notenia a recyklácie elektroodpadu 

1. Cieľ zberu elektroodpadu 

Cieľ zberu elektroodpadu je rozsah zberu, ktorý musí 

Slovenská republika v súlade s princípom rozšírenej 

zodpovednosti výrobcov elektrozariadení v danom ka-

lendárnom roku dosiahnuť, stanovený v nasledujúcom 

minimálnom hmotnostnom rozsahu elektroodpadu: 

a) v roku 2014 a v roku 2015 pre elektroodpad z domác-

ností štyri kilogramy na obyvateľa alebo priemerná 

hmotnosť elektroodpadu zozbieraného v Slovenskej re-

publike v predchádzajúcich troch rokoch, podľa toho, 

ktorá hodnota je vyššia, 

b) v roku 2016 hmotnosť zodpovedajúca podielu 48 % z 

priemernej hmotnosti elektrozariadení uvedených na trh 

v Slovenskej republike v troch predchádzajúcich rokoch, 

c) v roku 2017 hmotnosť zodpovedajúca podielu 49 % 

priemernej hmotnosti elektrozariadení uvedených na trh 

v Slovenskej republike v troch predchádzajúcich rokoch, 

d) v roku 2018 hmotnosť zodpovedajúca podielu 50 % z 

priemernej hmotnosti elektrozariadení uvedených na trh 

v Slovenskej republike v troch predchádzajúcich rokoch, 
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d) a 2018-as évben a Szlovák Köztársaságban a meg-

előző három évben piaci forgalomba hozott elektro-

berendezések tömegátlagának megfelelő 50%-os tömeg-

hányad, 

e) a 2019-es évben a Szlovák Köztársaságban a meg-

előző három évben piaci forgalomba hozott elektro-

berendezések tömegátlagának megfelelő 55%-os tömeg-

hányad, 

f) a 2020-as évben a Szlovák Köztársaságban a meg-

előző három évben piaci forgalomba hozott elektro-

berendezések tömegátlagának megfelelő 60%-os tömeg-

hányad, 

g) a 2021-es évben a Szlovák Köztársaságban a meg-

előző három évben piaci forgalomba hozott elektro-

berendezések tömegátlagának megfelelő 65%-os tömeg-

hányad. 

2. Az elektromos hulladék minimális reciklálási és hasz-

nosítási céljai 

2. 1 A kategóriák szerinti minimális célok 2012. augusz-

tus 13-tól 2015. augusztus 14-ig, melyek azokra a kate-

góriákra vonatkoznak, melyek a 6. sz. melléklet I. rész-

ében vannak feltüntetve: 

a) elektroberendezésekből származó elektrohulladék 

esetében, mely a 6. sz. melléklet I. részének 1. vagy 10. 

kategóriájába tartozik  

– hasznosítás 80 % és 

– reciklálás 75 % 

b) elektroberendezésekből származó elektrohulladék 

esetében, mely a 6. sz. melléklet I. részének 3. vagy 4. 

kategóriájába tartozik  

– hasznosítás 75 % és 

– reciklálás 65 % 

c) elektroberendezésekből származó elektrohulladék 

esetében, mely a 6. sz. melléklet I. részének 2.,5.,6.,7.,8. 

vagy 9. kategóriájába tartozik  

– hasznosítás 70 % és 

– reciklálás 50 % 

d) gáztöltésű fénycsövek esetében a reciklálás mértéke 

80 %. 

2. 2 A kategóriák szerinti minimális célok 2015. augusz-

tus 15-től 2018. augusztus 14-ig, melyek azokra a kate-

góriákra vonatkoznak, melyek a 6. sz. melléklet I. rész-

ében vannak feltüntetve:  

a) elektroberendezésekből származó elektrohulladék 

esetében, mely a 6. sz. melléklet I. részének 1. vagy 10. 

kategóriájába tartozik  

– hasznosítás 85 % és 

– előkészítés újrahasználatra és reciklálás 80 % 

b) elektroberendezésekből származó elektrohulladék 

esetében, mely a 6. sz. melléklet I. részének 3. vagy 4. 

kategóriájába tartozik  

– hasznosítás  80 % és 

– előkészítés újrahasználatra és reciklálás  70 % 

e) v roku 2019 hmotnosť zodpovedajúca podielu 55 % z 

priemernej hmotnosti elektrozariadení uvedených na trh 

v Slovenskej republike v troch predchádzajúcich rokoch, 

f) v roku 2020 hmotnosť zodpovedajúca podielu 60 % 

priemernej hmotnosti elektrozariadení uvedených na trh 

v Slovenskej republike v troch predchádzajúcich rokoch, 

g) v roku 2021 a v nasledujúcich rokoch hmotnosť zod-

povedajúca podielu 65 % priemernej hmotnosti elektro-

zariadení uvedených na trh v Slovenskej republike v 

troch predchádzajúcich rokoch. 

2. Minimálne ciele zhodnotenia a recyklácie elektrood-

padu 

2. 1 Minimálne ciele platné podľa kategórie od 13. au-

gusta 2012 do 14. augusta 2015, ktoré sa vzťahujú na 

kategórie uvedené v prílohe č. 6 časti I: 

a) v prípade odpadu z elektrozariadení, ktoré patria do 

kategórie 1 alebo 10 prílohy č. 6 časti I, sa 

– zhodnocuje 80 % a 

– recykluje 75 % 

b) v prípade odpadu z elektrozariadení, ktoré patria do 

kategórie 3 alebo 4 prílohy č. 6 časti I, sa 

– zhodnocuje 75 % a 

– recykluje 65 % 

c) v prípade odpadu z elekrozariadení, ktoré patria do 

kategórie 2, 5, 6, 7, 8 alebo 9 prílohy č. 6 časti I, sa 

– zhodnocuje 70 % a 

– recykluje 50 % 

d) v prípade plynových výbojok sa recykluje 80 

%. 

2. 2 Minimálne ciele platné podľa kategórie od 15. au-

gusta 2015 do 14. augusta 2018, ktoré sa vzťahujú na 

kategórie uvedené v prílohe č. 6 časti I: 

a) v prípade odpadu z elektrozariadení, ktoré patria do 

kategórie 1 alebo 10 prílohy č. 6 časti I, sa 

– zhodnocuje 85 % a 

– pripravuje na opätovné použitie a recykluje 80 

% 

b) v prípade odpadu z elektrozariadení, ktoré patria do 

kategórie 3 alebo 4 prílohy č. 6 časti I, sa 

– zhodnocuje 80 % a 

– pripravuje na opätovné použitie a recykluje 70 

% 

c) v prípade odpadu z elektrozariadení, ktoré patria do 

kategórie 2, 5, 6, 7, 8 alebo 9 prílohy č. 6 časti I, sa 

– zhodnocuje 75 % a 

– pripravuje na opätovné použitie a recykluje 55 

% 

d) v prípade plynových výbojok sa recykluje 80 

%. 

2. 3 Minimálne ciele platné podľa kategórie od 15. au-

gusta 2018, ktoré sa vzťahujú na kategórie uvedené v 

prílohe č. 6 časti II: 

a) v prípade odpadu z elektrozariadení, ktoré patria do 

kategórie 1 alebo 4 prílohy č. 6 časti II, sa 
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c) elektroberendezésekből származó elektrohulladék 

esetében, mely a 6. sz. melléklet I. részének 2.,5.,6.,7.,8. 

vagy 9. kategóriájába tartozik  

– hasznosítás  75 % és 

– előkészítés újrahasználatra és reciklálás 55 % 

d) gáztöltésű fénycsövek esetében a reciklálás mértéke 

 80 %. 

2. 3 A kategóriák szerinti minimális célok 2018. augusz-

tus 15-től, melyek azokra a kategóriákra vonatkoznak, 

melyek a 6. sz. melléklet II. részében vannak feltüntetve:  

a) elektroberendezésekből származó elektrohulladék 

esetében, mely a 6. sz. melléklet II. részének 1. vagy 4. 

kategóriájába tartozik  

– hasznosítás  85 % és 

– előkészítés újrahasználatra és reciklálás  80 % 

b) elektroberendezésekből származó elektrohulladék 

esetében, mely a 6. sz. melléklet II. részének 2. kategó-

riájába tartozik  

– hasznosítás  80 % és 

– előkészítés újrahasználatra és reciklálás  70 % 

c) elektroberendezésekből származó elektrohulladék 

esetében, mely a 6. sz. melléklet II. részének 5. vagy 6. 

kategóriájába tartozik  

– hasznosítás  75 % és 

– előkészítés újrahasználatra és reciklálás  55 % 

d) elektroberendezésekből származó elektrohulladék 

esetében, mely a 6. sz. melléklet II. részének 3. kategó-

riájába tartozik  

– reciklálás 80 %. 

 

II. Használt elemek és akkumulátorok gyűjtési és re-

ciklálási céljai 

1. Használt mobil elemek és akkumulátorok gyűjtési 

célja 

1.1. A használt mobil elemek és akkumulátorok gyűjtési 

célja az egyes mobil elemek és akkumulátorok gyártója 

esetében az érintett naptári évben a használt mobil ele-

mek és akkumulátorok mennyisége, mely megfelel az ál-

tala az előző évben a Szlovák Köztársaság piacán forgal-

mazott használt mobil elemek és akkumulátorok alábbi 

hányadának 

a) 40 % a 2015-ös évben, 

b) 45 % a 2016-os évben, 

1.2. A használt mobil elemek és akkumulátorok gyűjtési 

célja a Szlovák Köztársaságban az adott naptári évre a 

használt mobil elemek és akkumulátorok gyűjtési mér-

téke  

a) 25 %-os nagyságban 2012. szeptember 26-ig, 

b) 45 %-os nagyságban 2016. szeptember 26-ig. 

2. Használt gépjárműelemek és akkumulátorok gyűjtési 

célja 

A használt gépjárműelemek és akkumulátorok gyűjtési 

célja az egyes gépjárműelemek és akkumulátorok gyár-

– zhodnocuje 85 % a 

– pripravuje na opätovné použitie a recykluje 80 

% 

b) v prípade odpadu z elektrozariadení, ktoré patria do 

kategórie 2 prílohy č. 6 časti II, sa 

– zhodnocuje 80 % a 

– pripravuje na opätovné použitie a recykluje 70 

% 

c) v prípade odpadu z elektrozariadení, ktoré patria do 

kategórie 5 alebo 6 prílohy č. 6 časti II, sa 

– zhodnocuje 75 % a 

– pripravuje na opätovné použitie a recykluje 55 

% 

d) v prípade odpadu z elektrozariadení, ktoré patria do 

kategórie 3 prílohy č. 6 časti II, sa 

– recykluje 80 %. 

 

II. Ciele zberu a recyklácie použitých batérií a aku-

mulátorov 

1. Cieľ zberu použitých prenosných batérií a akumuláto-

rov 

1.1. Cieľ zberu použitých prenosných batérií a akumulá-

torov pre jednotlivého výrobcu prenosných batérií a aku-

mulátorov pre príslušný kalendárny rok je množstvo po-

užitých prenosných batérií a akumulátorov, ktoré zodpo-

vedá nasledujúcemu podielu z množstva prenosných ba-

térií a akumulátorov ním uvedených na trh Slovenskej 

republiky v predchádzajúcom kalendárnom roku 

a) 40 % pre rok 2015, 

b) 45 % pre rok 2016, 

1.2. Cieľ zberu použitých prenosných batérií a akumulá-

torov Slovenskej republiky pre príslušný kalendárny rok 

je dosiahnutie miery zberu použitých prenosných batérií 

a akumulátorov vo výške 

a) 25 % do 26. septembra 2012, 

b) 45 % do 26. septembra 2016. 

2. Cieľ zberu použitých automobilových batérií a aku-

mulátorov 

Cieľ zberu použitých automobilových batérií a akumu-

látorov pre jednotlivého výrobcu automobilových batérií 

a akumulátorov pre príslušný kalendárny rok je množ-

stvo použitých automobilových batérií a akumulátorov, 

ktoré zodpovedá jeho trhovému podielu aplikovanému 

na súhrnné množstvo automobilových batérií a akumu-

látorov uvedených na trh Slovenskej republiky v pred-

chádzajúcom kalendárnom roku. 

3. Cieľ zberu použitých priemyselných batérií a akumu-

látorov 

Cieľ zberu použitých priemyselných batérií a akumulá-

torov pre jednotlivého výrobcu priemyselných batérií a 

akumulátorov pre príslušný kalendárny rok je množstvo 

použitých priemyselných batérií a akumulátorov, ktoré 

zodpovedá jeho trhovému podielu aplikovanému na sú-

hrnné množstvo priemyselných batérií a akumulátorov 
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tója számára az adott naptári évben a használt gépjármű-

elemek és akkumulátorok mennyisége, mely megfelel az 

ő piaci részesedési hányadának a Szlovák Köztársaság-

ban az előző naptári évben piaci forgalomba hozott gép-

járműelemek és akkumulátorok összmennyiségére alkal-

mazva.  

3. Használt ipari elemek és akkumulátorok gyűjtési célja 

A használt ipari elemek és akkumulátorok gyűjtési célja 

az egyes ipari elemek és akkumulátorok gyártója szá-

mára az adott naptári évben a használt ipari elemek és 

akkumulátorok mennyisége, mely megfelel az ő piaci ré-

szesedési hányadának a Szlovák Köztársaságban az 

előző naptári évben piaci forgalomba hozott ipari elemek 

és akkumulátorok összmennyiségére alkalmazva.  

4. Használt elemek és akkumulátorok reciklációs céljai 

A használt elemek és akkumulátorok reciklációs célja az 

adott naptári év vonatkozásában az előző naptári évben 

összegyűjtött használt elemek és akkumulátorok meny-

nyiségének 100%-a.  

 

III. Hulladékgazdálkodási célok a csomagolási hulla-

dék kezelésében  

Hulladékgazdálkodás célja a csomagolási hulladék ke-

zelésében, hogy elérje: 

a) a teljes mértékű hasznosítást legalább az alábbi 

mértékben 

1. 60% a csomagolási hulladék tömegéből, 

b) a teljes mértékű reciklálást legalább 55 %-os mér-

tékben és legfeljebb az alábbi mértékben 

 80% a csomagolási hulladék teljes tömegéből, 

c) az egyes csomagolóanyagok (hulladékáramok) 

hasznosítási hányada legalább az alábbi mértékben: 

1. 60% az üveg csomagolási hulladék tömegé-

ből, 

2. 68% a papír csomagolási hulladék tömegéből 

(kartont és hullámpapírt beleértve), 

3. 55% a fém csomagolási hulladék tömegéből, 

4. 48% a műanyag csomagolási hulladék töme-

géből, 

5. 35% a fa csomagolási hulladék tömegéből, 

d) az egyes csomagolóanyagok (hulladékáramok) re-

ciklálási hányada legalább az alábbi mértékben: 

1. 60% az üveg csomagolási hulladék tömegé-

ből, 

2. 60% a papír csomagolási hulladék tömegéből 

(kartont és hullámpapírt beleértve), 

3. 55% a fém csomagolási hulladék tömegéből, 

4. 45% a műanyag csomagolási hulladék töme-

géből, 

5. 25% a fa csomagolási hulladék tömegéből. 

 

IV. Kötelező határértékek és határidők a hulladék 

gépjárművek alkatrészeinek újbóli használata, bon-

tási hulladékainak hasznosítása és reciklálása eseté-

ben 

Tevékenység Határérték és határidő a tevékenységi kö-

rök minimális növelésére:1) 

uvedených na trh Slovenskej republiky v predchádzajú-

com kalendárnom roku. 

4. Cieľ recyklácie použitých batérií a akumulátorov 

Pre príslušný kalendárny rok je cieľ recyklácie použi-

tých batérií a akumulátorov 100% z množstva vyzbiera-

ných použitých batérií a akumulátorov za predchádza-

júci kalendárny rok. 

 

III. Cieľ odpadového hospodárstva v oblasti nakla-

dania s odpadmi z obalov 

Cieľom odpadového hospodárstva v oblasti nakladania s 

odpadmi z obalov je dosahovať: 

a) celkovú mieru zhodnocovania najmenej vo výške 

1. 60% hmotnosti odpadov z obalov, 

b) celkovú mieru recyklácie najmenej vo výške 55 % 

a najviac vo výške 

1. 80% celkovej hmotnosti odpadov z obalov, 

c) mieru zhodnocovania pre jednotlivé obalové mate-

riály (prúdy odpadov) najmenej vo výške: 

1. 60% hmotnosti sklenených odpadov z obalov, 

2. 68% hmotnosti papierových odpadov z oba-

lov (vrátane kartónu a lepenky), 

3. 55% hmotnosti kovových odpadov z obalov, 

4. 48% hmotnosti plastových odpadov z obalov, 

5. 35% hmotnosti drevených odpadov z obalov, 

d) mieru recyklácie pre jednotlivé obalové materiály 

(prúdy odpadov) najmenej vo výške: 

1. 60% hmotnosti sklenených odpadov z obalov, 

2. 60% hmotnosti papierových odpadov z oba-

lov (vrátane kartónu a lepenky), 

3. 55% hmotnosti kovových odpadov z obalov, 

4. 45% hmotnosti plastových odpadov z obalov, 

5. 25% hmotnosti drevených odpadov z obalov. 

 

IV. Záväzné limity a termíny pre rozsah opätovného 

použitia častí starých vozidiel, zhodnocovania odpa-

dov zo spracovania starých vozidiel a recyklácie sta-

rých vozidiel 

Činnosť Limit a termín pre minimálne zvýšenie ro-

zsahu činnosti:1) 

1. január 2006 
1. január 

2015 

vozidlá 

vyrobené 

pred1. janu-

árom 1980 

vozidlá 

vyrobené od 

1. januárom 

1980 

všetky 

vozidlá 

Opätovné 

použitie častí 

starých 

vozidiel a 

zhodnocova-

nie odpadov 

zo spracova-

nia starých 

vozidiel 

75% 85% 95% 

Opätovné 

použitie častí 

starých 

vozidiel a 

recyklácia 

70% 80% 85% 
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2006. január 1. 
2015. ja-

nuár 1. 

1980. január 

1-e előtt 

gyártott gép-

járművek 

1980. január 

1-től gyár-

tott gépjár-

művek 

minden 

gépjármű 

Hulladék gép-

járművek al-

katrészeinek 

újbóli haszná-

lata, bontási 

hulladékainak 

hasznosítása 

75% 85% 95% 

Hulladék gép-

járművek al-

katrészeinek 

újbóli haszná-

lata és hulla-

dék gépjár-

művek recik-

lálása 

70% 80% 85% 

Megjegyzés 

1) egy gépjármű átlagos tömege vonatkozásában évente 

 

V. Hulladékgazdálkodási cél a háztartási hulladék 

kezelésében  

A hulladékgazdálkodás célja a háztartási hulladék keze-

lése terén 2020-ig növelni az előkészületeket az olyan 

háztartási hulladékok, mint a papír, fém, műanyag és 

üveg újbóli használatára és reciklálására, valamint a más 

forrásokból származó ilyen hulladékokéra, amennyiben 

ezek a források hasonló hulladékot tartalmaznak, mint a 

háztartási hulladék, legalább az előző naptári évben ke-

letkezett ilyen hulladék tömegének az 50%-ára. 

 

VI. A hulladékgazdálkodás célja az építési törmelék 

és bontási hulladék kezelése terén  

Hulladékgazdálkodási cél az építési törmelék és bontási 

hulladék kezelésében 2020-ig növelni az előkészületeket 

az építési törmelék és bontási hulladék kezelésében az 

újbóli felhasználásra, reciklálásra és az építési törmelék 

és bontási hulladék hasznosítására, beleértve a feltöltési 

munkákat mint más anyagok pótlását, naptári évenként 

legalább az előző naptári évben keletkezett ilyen építési 

törmelék és bontási hulladék tömegének a 70%-ára; ez a 

cél érvényesül a Hulladékkatalógus 17. sz. csoportjában 

szereplő hulladékokra, kivéve a veszélyes hulladékokat 

és a 17 05 04-es katalógusszám alatt szereplő hulladékot.  

 

VII. Hulladék, melynek a hulladékstátusa megszűnt 

A hulladék, melynek hulladékstátusa a 2. § (5) bekez-

dése (hulladékstátus vége), a 3. § (10) bekezdése (újra-

használatra való előkészítés) vagy a 14. § (5) bekezdése 

(átadás háztartásoknak) megszűnik, megszűnik hulladék 

lenni a jelen mellékletben meghatározott hasznosítási 

célok szempontjából is, amennyiben a hasznosítási és re-

ciklációs tevékenységek megfelelnek a megszabott kö-

vetelményeknek.  

 

starých 

vozidiel 

Poznámka 

1) k priemernej hmotnosti jedného vozidla za rok. 

 

V. Cieľ odpadového hospodárstva v oblasti komunál-

nych odpadov 

Cieľom odpadového hospodárstva v oblasti komunál-

nych odpadov je do roku 2020 zvýšiť prípravu na opä-

tovné použitie a recykláciu odpadu z domácností ako pa-

pier, kov, plasty a sklo a podľa možnosti z iných zdrojov, 

pokiaľ tieto zdroje obsahujú podobný odpad ako odpad 

z domácností, najmenej na 50 % podľa hmotnosti také-

hoto odpadu vzniknutého v predchádzajúcom kalendár-

nom roku. 

 

VI. Cieľ odpadového hospodárstva v oblasti staveb-

ného odpadu a odpadu z demolácie 

Cieľom odpadového hospodárstva v oblasti stavebného 

odpadu a odpadu z demolácie je do roku 2020 zvýšiť prí-

pravu na opätovné použitie, recykláciu a zhodnotenie 

stavebného odpadu a odpadu z demolácie vrátane zasy-

pávacích prác ako náhrady za iné materiály v jednotli-

vom kalendárnom roku najmenej na 70 % hmotnosti ta-

kéhoto odpadu vzniknutého v predchádzajúcom kalen-

dárnom roku; tento cieľ sa uplatní na odpady uvedené v 

skupine číslo 17 Katalógu odpadov, okrem nebezpeč-

ných odpadov a odpadu pod katalógovým číslom 17 05 

04. 

 

VII. Odpad, ktorý prestáva byť odpadom 

Odpad, ktorý prestáva byť odpadom podľa § 2 ods. 5 

(stav konca dopadu), § 3 ods. 10 (príprava na opätovné 

použitie) alebo § 14 ods. 5 (odovzdanie do domácností), 

prestáva byť odpadom aj na účely cieľov zhodnocovania 

ustanovených v tejto prílohe, ak činnosti zhodnotenia a 

recyklácie spĺňajú ustanovené požiadavky. 
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A Tt. 79/2015. sz. törvényének 4. sz. melléklete 

 

HULLADÉKKELETKEZÉST MEGELŐZŐ IN-

TÉZKEDÉSI PÉLDATÁR 

Intézkedések, melyek befolyásolhatják a hulladékke-

letkezés keretrendszerét  

1. Tervezési intézkedések vagy más gazdasági eszközök 

alkalmazása a források hatékony kihasználása érdeké-

ben.  

2. A kutatás és fejlesztés támogatása a tisztább termékek 

és technológiák elérése érdekében, azon termékek és 

technológiák támogatása, melyekből kevesebb hulladék 

keletkezik, az ilyen kutatási és fejlesztési eredmények 

terjesztése és használata. 

3. A hulladékkeletkezéssel kapcsolatos releváns 

environmentális mutatók fejlesztése, melyeknek elő kell 

mozdítaniuk a hulladékmegelőzést minden szinten, az 

Európai Unió termékeivel való összehasonlítás szintjétől 

kezdve a helyi szervek tevékenységén keresztül a bel-

földi intézkedésekig. 

Intézkedések, melyek befolyásolhatják a termékek ter-

vezési és forgalmazási folyamatát  

4. Az ökodizájn támogatása (az ökodizájn a környezet-

barát szempontok rendszerszerű beépítése a termékek 

megtervezésébe a minél jobb környezeti hatás elérése 

céljából a termék teljes életciklusán keresztül).  

5. Tájékoztatás nyújtása a hulladékkeletkezést megelőző 

technikákról a célból, hogy az ipar a elérhető legjobb 

technikákat alkalmazza.  

6. Képzések szervezése az illetékes hatóságok szintjén a 

hulladékmegelőzési követelmények besorolásáról a je-

len törvény és külön jogszabályok szerinti engedélyezési 

folyamatokba.126) 

7. Hulladékmegelőzési intézkedések besorolása azon lé-

tesítményekben, melyek nem tartoznak a külön jogsza-

bály hatálya alá.126) Szükség esetén az ilyen intézkedések 

tartalmazhatják a hulladékkeletkezés megelőzési progra-

mok és a felülbírálatok vizsgálatát is.  

8. A cégek számára tudatosító kampányok, vagy pénz-

ügyi, döntéshozatali vagy egyéb ösztönzők nyújtása. Az 

ilyen intézkedések különösen hatékonyak, ha a kis- és 

közepes vállalkozásokat célozzák meg és rájuk szabot-

tak, valamint ha bejáratott vállalkozói hálózatok közve-

títésével működnek.  

9. Önkéntes megállapodások, gyártói bizottságok vagy 

ágazati tanácskozások kihasználása a célból, hogy az 

érintett gazdasági vagy ipari ágazatok maguk határozzák 

meg saját programjaikat vagy hulladékmegelőzési célja-

ikat, vagy javítsák termékeiket és csomagolásaikat, me-

lyek túlzott mennyiségű hulladék keletkezéséhez vezet-

nek.  

10. A hiteles environmetális irányítási rendszerek, így az 

EMAS és műszaki szabványok támogatása.161) 

  Príloha č. 4 k zákonu č. 79/2015 Z. z. 

 

PRÍKLADY OPATRENÍ NA PREDCHÁDZANIE 

VZNIKU ODPADU 

Opatrenia, ktoré môžu ovplyvniť rámcové pod-

mienky týkajúce sa vzniku odpadu 

1. Používanie plánovacích opatrení alebo iných hospo-

dárskych nástrojov podporujúcich efektívne využívanie 

zdrojov. 

2. Podpora výskumu a vývoja v oblasti dosahovania čis-

tejších výrobkov a technológií a výrobkov a technológií, 

z ktorých je menej odpadu, a šírenie a používanie vý-

sledkov takéhoto výskumu a vývoja. 

3. Vývoj relevantných ukazovateľov environmentálnych 

tlakov spojených so vznikom odpadu, ktoré majú pri-

spieť k predchádzaniu vzniku odpadu na všetkých úrov-

niach od porovnávania výrobkov na úrovni Európskej 

únie cez činnosť miestnych orgánov až po vnútroštátne 

opatrenia. 

Opatrenia, ktoré môžu ovplyvniť štádium navrhovania a 

výroby a distribúcie 

4. Podpora ekodizajnu (systematické začleňovanie envi-

ronmentálnych aspektov do navrhovania výrobkov s cie-

ľom zlepšiť environmentálnu výkonnosť výrobku počas 

jeho celého životného cyklu). 

5. Poskytovanie informácií o technikách predchádzania 

vzniku odpadu s cieľom umožniť priemyslu používanie 

najlepších dostupných techník. 

6. Organizovanie školení na úrovni príslušných orgánov 

o začlenení požiadaviek súvisiacich s predchádzaním 

vzniku odpadu do povolení podľa tohto zákona a osobit-

ného predpisu.126) 

7. Začlenenie opatrení na predchádzanie vzniku odpadu 

v zariadeniach, ktoré nepatria do pôsobnosti osobitného 

predpisu.126) V prípade potreby by takéto opatrenia 

mohli zahŕňať posudzovania alebo programy predchá-

dzania vzniku odpadu. 

8. Využitie kampaní na zvyšovanie povedomia alebo po-

skytovanie finančnej, rozhodovacej alebo inej podpory 

podnikom. Takéto opatrenia sú obzvlášť účinné, ak sú 

zamerané na malé a stredné podniky a sú pre ne upravené 

a ak fungujú prostredníctvom zavedených podnikateľ-

ských sietí. 

9. Využitie dobrovoľných dohôd, výrobných výborov 

alebo sektorových rokovaní s tým cieľom, aby príslušné 

hospodárske alebo priemyselné odvetvia určili svoje 

vlastné programy alebo ciele predchádzania vzniku od-

padu alebo aby zlepšili výrobky alebo obaly, ktoré vedú 

k nadmernému množstvu odpadu. 

10. Podpora dôveryhodných systémov environmentál-

neho riadenia vrátane EMAS a technickej normy.161) 

Opatrenia, ktoré môžu ovplyvniť štádium spotreby a po-

užívania 
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Intézkedések, melyek a fogyasztási és felhasználási fo-

lyamatot befolyásolhatják  

11. Gazdasági eszközök alkalmazása, például a környe-

zetbarát beszerzések ösztönzése vagy kötelező térítés 

bevezetése a fogyasztók számára az egyébként ingyenes 

csomagolásért vagy annak egy részéért. 

12. Tudatosító kampányok és tájékoztatók a széles nyil-

vánosságnak vagy fogyasztók csoportjainak. 

13. Az environmentálisan hiteles (környezetbarát) már-

kák támogatása 

14. Megállapodások gyártókkal, például a terméktaná-

csok kihasználása útján, például azon tanácsoké kihasz-

nálása, melyek az integrált termékpolitika keretében ala-

kultak meg, vagy megállapodás a kiskereskedőkkel a 

hulladékkeletkezést csökkentő tájékoztatás elérése vagy 

a környezeti hatás szempontjából kedvezőbb termékek 

megismerése céljából.  

15. A közbeszerzés vonatkozásában az environmentális 

feltételek integrálása a közbeszerzési eljárásokba és a 

hulladékmegelőzési feltételek bevonása az ajánlattételi 

felhívásokba és a szerződésekbe, összhangban az 

Environmentális közbeszerzés kézikönyvével, melyet az 

Európai Unió 2004. október 29-én tett közzé.  

16. Az újrafelhasználás támogatása és/vagy az arra al-

kalmas, leselejtezésre ítélt termékek vagy alkatrészek ja-

vítása, főként képzési, gazdasági, logisztikai vagy más 

intézkedések útján, például akkreditált javító és újrafel-

használó központok támogatásával vagy létrehozásával, 

leginkább a sűrűn lakott térségekben. 

 

11. Ekonomické nástroje ako napríklad stimuly pre ná-

kupy šetrné k životnému prostrediu alebo zavedenie po-

vinnej platby pre spotrebiteľov za istú časť alebo prvok 

obalu, ktorý by sa inak poskytoval zadarmo. 

12. Využívanie kampaní na zvyšovanie povedomia a po-

skytovanie informácií zameraných na širokú verejnosť 

alebo konkrétnu skupinu spotrebiteľov. 

13. Podpora dôveryhodných environmentálnych zna-

čiek. 

14. Dohody s výrobcami ako napríklad využívanie vý-

borov pre výrobky, napríklad výbory, ktoré boli zriadené 

v rámci integrovaných politík pre výrobky, alebo s ma-

loobchodníkmi o dostupnosti informácií o predchádzaní 

vzniku odpadu a výrobkoch s nižším vplyvom na životné 

prostredie. 

15. V kontexte verejného obstarávania integrácia envi-

ronmentálnych kritérií a kritérií predchádzania vzniku 

odpadu do výziev na predkladanie ponúk a do zmlúv v 

súlade s Príručkou o environmentálnom verejnom obsta-

rávaní, ktorú Európska komisia uverejnila 29. októbra 

2004. 

16. Podpora opätovného používania a/alebo opráv vhod-

ných vyradených výrobkov alebo ich súčastí, najmä pro-

stredníctvom používania vzdelávacích, hospodárskych, 

logistických a iných opatrení, ako napríklad podpora 

alebo zriadenie akreditovaných centier a sietí opráv a 

opätovného používania, a to najmä v husto obývaných 

oblastiach. 

 

A Tt. 79/2015. sz. törvényének 5. sz. melléklete 

 

VESZÉLYESANYAG-KONCENTRÁCIÓ HA-

TÁRÉRTÉKEI A HULLADÉKBAN 

 Mutató Határérték 

(mg/kg szá-

razanyag) 

1 összes policiklus aromás szén-

hidrogén (PAU) 

100 

2 összes poliklórozott bifenil 

(PCB) 

50 

3 kinyerhető szerves halogénve-

gyületek (kinyert) 

100 

4 könnyen felszabaduló cianidok 10 000 

5 összes szénhidrogén (ásvány-

olaj) (kinyerhető hexán) 

50 000 

6 benzol, toluol, xilol 5 000 

7 fenolok 10 000 

8 merkaptán 1 000 

9 higany 3 000 

10 arzén1) 5 000 

11 ólom1) 10 000 

12 kadmium 5 000 

13 nikkel1) 5 000 

14 oldódó anyagtartalom (20 C)2) 300 000 

  Príloha č. 5 k zákonu č. 79/2015 Z. z. 

 

HRANIČNÉ HODNOTY KONCENTRÁCIE 

ŠKODLIVÝCH LÁTOK V ODPADE 

 Ukazovateľ Hraničná 

hodnota v 

mg/kg suš. 

1 suma polycyklických aroma-

tických uhľovodíkov (PAU) 

100 

2 suma polychlórovaných bifeny-

lov (PCB) 

50 

3 extrahovateľné organické halo-

génzlúčeniny (extrakt) 

100 

4 ľahko uvoľniteľné kyanidy 10 000 

5 suma uhľovodíkov (minerálny 

olej) (hexánový extrakt) 

50 000 

6 benzén, toluén, xylén 5 000 

7 fenoly 10 000 

8 merkaptán 1 000 

9 ortuť 3 000 

10 arzén1) 5 000 

11 olovo1) 10 000 

12 kadmium 5 000 

13 nikel1) 5 000 

14 obsah rozpustných látok (20 C)2) 300 000 
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1) A megadott határértékek nem vonatkoznak az üveges 

vagy félig megüvegesedett formájú hulladékra (fedőlak-

kok megszilárdult maradványai, zománcok, üveg-, kerá-

mia- vagy cementipari termékekbe beledolgozott hulla-

dékok).  

2) A hulladékoldat szűrését követő elpárologtatás után 

fennmaradt szűrt szárazanyagra vonatkoztatva. 

 

1) Uvedené hraničné hodnoty neplatia pre odpad v skle-

nenej alebo polosklenenej forme (stvrdnuté zvyšky náte-

rových látok, emailov, odpady zapracované do sklár-

skych, keramických alebo cementárskych výrobkov. 

2) Stanové ako odparok filtrátu po filtrácii roztoku od-

padu, vzťahované na sušinu. 

 

A Tt. 79/2015. sz. törvényének 6. sz. melléklete 

 

AZ ELEKTROBERENDEZÉSEK KATEGÓRIÁI 

I. rész: Elektroberendezések kategóriái, melyekre a 

jelen törvény vonatkozik 2018. augusztus 14-ig (át-

meneti időszak) 

1. Háztartási nagyfogyasztók 

2. Háztartási kisfogyasztók 

3. Informatikai technológiák és telekommunikációs be-

rendezések 

4. Szórakoztató elektronika és fotovoltaikus panelek 

5a. Világítástechnikai berendezések 

5b. Fényforrások 

6. Villamos és elektronikus szerszámok (kivéve a nagy, 

szilárdan rögzített ipari szerszámokat)  

7. Játékok, sportolási és rekreációs célú berendezések 

8. Egészségügyi műszerek (kivéve a beültetett és fertő-

zött termékeket) 

9. Megfigyelő és ellenőrző műszerek 

10. Áruautomaták. 

II. rész: Elektroberendezések kategóriái, melyekre a 

jelen törvény vonatkozik  

2018. augusztus 15-től  

1. Hőcserélő berendezések 

2. Képernyők, monitorok és berendezések, me-

lyek100 cm2-nél nagyobb felületű képernyőt tartalmaz-

nak 

3. Fényforrások 

4. Nagy berendezések (bármilyen 50 cm-nél nagyobb 

külső méret), beleértve, de nem csak: 

a háztartási fogyasztók; IT és telekommunikációs beren-

dezések; szórakoztató elektronika; világítótestek; hang- 

vagy képlejátszó berendezések, zeneberendezések; vil-

lamos és elektronikus szerszámok; játékok, rekreációs és 

sportberendezések; egészségügyi segédeszközök; meg-

figyelő és ellenőrző műszerek; áruautomaták; villany-

áram-termelő berendezések. Nem tartoznak ebbe a kate-

góriába az 1-3. kategóriába besorolt berendezések. 

5. Kis források (bármilyen 50 cm-nél kisebb külső mé-

ret), beleértve, de nem csak: 

a háztartási fogyasztók; szórakoztató elektronika; világí-

tótestek; hang- vagy képlejátszó berendezések, zenebe-

rendezések (zenegép); villamos és elektronikus szerszá-

mok; játékok, rekreációs és sportberendezések; egész-

ségügyi segédeszközök; megfigyelő és ellenőrző műsze-

rek; áruautomaták; villanyáram-termelő berendezések. 

  Príloha č. 6 k zákonu č. 79/2015 Z. z. 

 

KATEGÓRIE ELEKTROZARIADENÍ 

I. časť: Kategórie elektrozariadení, na ktoré sa vzťa-

huje tento zákon do 14. augusta 2018 (prechodné ob-

dobie) 

1. Veľké domáce spotrebiče 

2. Malé domáce spotrebiče 

3. Informačné technológie a telekomunikačné zariadenia 

4. Spotrebná elektronika a fotovoltaické panely 

5a. Osvetľovacie zariadenia 

5b. Svetelné zdroje 

6. Elektrické a elektronické nástroje (s výnimkou veľ-

kých stacionárnych priemyselných nástrojov) 

7. Hračky, zariadenia určené na športové a rekreačné 

účely 

8. Zdravotnícke prístroje (s výnimkou všetkých implan-

tovaných a infikovaných výrobkov) 

9. Prístroje na monitorovanie a kontrolu 

10. Predajné automaty. 

II. časť: Kategórie elektrozariadení, na ktoré sa 

vzťahuje tento zákon od 15. augusta 2018 

1. Zariadenia na tepelnú výmenu 

2. Obrazovky, monitory a zariadenia, ktoré obsahujú ob-

razovky s povrchom väčším ako 100 cm2 

3. Svetelné zdroje 

4. Veľké zariadenia (s akýmkoľvek vonkajším rozme-

rom viac ako 50 cm) vrátane, ale nielen: 

domácich spotrebičov; IT a telekomunikačných zaria-

dení; spotrebnej elektroniky; svietidiel; zariadení na pre-

hrávanie zvuku alebo obrazu, hudobných zariadení; 

elektrického a elektronického náradia; hračiek, zariadení 

na rekreačné a športové účely; zdravotníckych pomô-

cok; prístrojov na monitorovanie a kontrolu; predajných 

automatov; zariadení na výrobu elektrických prúdov. Do 

tejto kategórie nepatria zariadenia zahrnuté v kategó-

riách 1 až 3. 

5. Malé zariadenia (s akýmkoľvek vonkajším rozmerom 

menej ako 50 cm) vrátane, ale nielen: 

domácich spotrebičov; spotrebnej elektroniky; svieti-

diel; zariadení na prehrávanie zvuku alebo obrazu, hu-

dobných zariadení; elektrického a elektronického nára-

dia; hračiek, zariadení na rekreačné a športové účely; 

zdravotníckych pomôcok; prístrojov na monitorovanie a 

kontrolu; predajných automatov; zariadení na výrobu 
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Nem tartoznak ebbe a kategóriába az 1-3. és 6. kategóri-

ába besorolt berendezések. 

6. Kis IT és telekommunikációs berendezések (bármi-

lyen 50 cm-nél kisebb külső méret). 

 

elektrických prúdov. Do tejto kategórie nepatria zariade-

nia zahrnuté v kategóriách 1 až 3 a 6. 

6. Malé IT a telekomunikačné zariadenia (s akýmkoľvek 

vonkajším rozmerom menej ako 50 cm). 

 

A Tt. 79/2015. sz. törvényének 7. sz. melléklete 

 

A CSOMAGOLÁS MEGHATÁROZÁSÁNAK 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEI 

1. követelmény 

A termék anélkül bizonyul csomagolásnak, hogy az érin-

tené a csomagolás további szerepei, ha 

a) a termék különválasztható része, 

b) nem elengedhetetlenül szükséges a termék megőr-

zése, támogatása vagy fennmaradása szempontjából an-

nak élettartama idején, és  

c) annak összes része nem közös használatra, fogyasz-

tásra vagy ártalmatlanításra rendeltetett. 

Az 1. követelmény érvényesítési példája 

Csomagolások 

Édességet tartalmazó dobozok 

Műanyag CD-borítók, -tokok 

Katalógusok és folyóiratok küldésére használt csomago-

lások (a folyóirat belül van) 

Cukrászsüteménnyel együtt árusított papír sütőkosárkák  

Csövek, tubusok és hengerek, melyekre rugalmas anyag 

van feltekerve (pl. fólia, alufólia, papír), kivéve a csöve-

ket, tubusokat és hengereket, melyek gyártóberendezé-

sek részeként szolgálnak és amelyeket nem termékbe-

mutatóra használnak értékesítendő egységként 

Virágcserepek, melyek csak a növény eladását és szállí-

tását szolgálják, nem a növény teljes életciklusát  

Injekciós oldatos üvegcsék 

Hengeres CD-tokok (CD-vel együtt árulva, mely nem 

CD-archiválásra szolgál) 

Ruhafogasok (ruházattal együtt árusítva) 

Gyufásdoboz 

Steril védőcsomagolás-rendszerek (zacskók, tálcák és a 

termék csíramentességét megóvó anyagok) 

Italkapszulák (pl. kávé, kakaó, tej), melyek felhasználás 

után kiürülnek 

Újratölthető acél hengeres edények különféle gázokra, a 

tűzoltó-készülékek kivételével  

Tárgyak, melyek nem csomagolások 

Virágcserepek a növény teljes életciklusára szánva 

Szerszámosdobozok 

Teafilterek 

Sajtok védő viaszrétege 

Hurkabél 

Ruhafogas (önállóan árusítva) 

Kávéskapszulák italkészítésre, fóliás kávészacskók és 

kávéfilterek (szűrőpapírok), melyek a felhasznált kává-

val együtt kidobásra kerülnek  

Nyomtatóbetétek 

  Príloha č. 7 k zákonu č. 79/2015 Z. z. 

 

KRITÉRIÁ PODROBNEJŠIE DEFINUJÚCE 

OBAL 

Kritérium 1 

Výrobok sa považuje za obal bez toho, aby boli dotknuté 

ďalšie funkcie obalu, ak 

a) je oddeliteľnou súčasťou výrobku, 

b) nie je nevyhnutný na uchovávanie, podporu alebo za-

chovávanie výrobku počas jeho životnosti a 

c) všetky jeho časti nie sú určené na spoločné použitie, 

spotrebovanie alebo zneškodnenie. 

Príklady uplatnenia kritéria 1 

Obaly 

Škatuľky na sladkosti 

Plastový obal na CD obaloch 

Obaly používané na posielanie katalógov a časopisov (s 

časopisom vo vnútri) 

Papierové košíčky na pečenie predávané spolu s cukrár-

skym výrobkom 

Rúrky, tuby a valce, okolo ktorých je ovinutý pružný 

materiál (napr. fólia, alobal, papier), okrem rúrok, túb a 

valcov, ktoré slúžia ako súčasť výrobných strojov a ktoré 

sa nepoužívajú na prezentáciu výrobku ako predajnej 

jednotky 

Kvetináče určené na použitie iba pri predaji a preprave 

rastlín a nie na celé obdobie života rastliny 

Sklenené fľašky na injekčné roztoky 

Valcové obaly na CD (predávané spolu s CD, ktoré nie 

sú určené na archiváciu CD) 

Vešiaky na oblečenie (predávané spolu s oblečením) 

Zápalkové škatuľky 

Systémy sterilných zábran (vrecká, tácky a materiály po-

trebné na zachovanie sterility výrobku) 

Kapsule používané na prípravu nápojov (napr. káva, ka-

kao, mlieko), ktoré zostávajú po použití prázdne 

Znovu naplniteľné oceľové valcové nádoby používané 

na rôzne druhy plynov, okrem hasiacich prístrojov 

Veci, ktoré nie sú obalmi 

Kvetináče určené na celé obdobie života rastliny 

Škatule na náradie 

Čajové vrecúška 

Ochranné voskové vrstvy na syroch 

Črevo z jaterníc 

Vešiaky na oblečenie (predávané oddelene od oblečenia) 

Kávové kapsule na prípravu nápojov, fóliové vrecká na 

kávu a kávové vankúšiky z filtrového papiera vyhodené 

spolu s použitým kávovým výrobkom 

Náplne do tlačiarní 
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CD-, DVD- és videokazetta-borítók (a CD-vel, DVD-vel 

és videokazettával együtt árusítják) 

Hengeres CD-tokok (üresen árulva, CD-archiválásra 

szánva) 

Vízben oldódó mosószeres kapszulák (vánkoskák) 

Temetői fényforrások (gyertyatartók) 

Kézi daráló (újratölthető edénnyel, pl. újratölthető bors-

őrlő) 

2. követelmény 

Az értékesítés helyén történő megtöltésre szolgáló téte-

lek és a vissza nem váltható tételek, melyeket az értéke-

sítés helyén töltenek meg vagy adnak el, csomagolásnak 

tekintendők, amennyiben csomagolás szerepét látják el.  

A 2. követelmény érvényesítésének példái 

Csomagolás 

Papír vagy műanyag táska 

Egyszerhasználatos tányér vagy csésze 

Fólia 

Tízórais zacskó 

Alufólia 

Műanyag védőfólia a tisztítóban kitisztított ruhán 

Tárgyak, melyek nem csomagolások 

Keverőpálcák 

Egyszerhasználatos evőeszközök 

Csomagolópapír (önállóan árusítva) 

Papír sütőformák (üresen árusítva) 

Papír sütőkosárkák cukrászsütemény nélkül árusítva 

3. követelmény 

A csomagolás csomagolásba beépített összetevői és se-

gédelemei a csomagolás részei. A csomagolás közvetle-

nül a termékhez csatolt vagy rögzített segédelemei, me-

lyek a csomagolás szerepét látják el, csomagolásnak te-

kintendők, ha  

a) a terméktől elkülöníthetők és 

b) minden egyes része nincs közös használatra vagy ár-

talmatlanításra szánva.  

A 3. követelmény érvényesítésének példái 

Csomagolások 

A termékre függesztett vagy hozzá csatolt címkék 

Csomagolásrészek 

Szempillakefe, mely a zárókupak része 

Más csomagolásrészre ragasztott matricák 

Fűzőgép kapcsai 

Műanyag iratvédő 

Mérőedény, mely mosószerek kupjának a része 

Mechanikus kézi daráló (termékkel töltött, egyben újra-

tölthető edény is, pl. újratölthető borsőrlő) 

Tárgyak, melyek nem csomagolások 

Rádiofrekvencia-azonosító címkék (RFID) 

 

Obaly na CD, DVD a videokazety (predávané spolu s 

CD, DVD a videokazetami) 

Valcové obaly na CD (predávané prázdne, určené na ar-

chiváciu CD) 

Rozpustné vrecúška na detergenty 

Svietidlá na hroby (schránky na sviečky) 

Mechanický ručný mlynček (zároveň predstavujúci 

znovu naplniteľnú nádobu, napr. znovu naplniteľný 

mlynček na čierne korenie) 

Kritérium 2 

Položky vytvorené na účel plnenia v mieste predaja a ne-

vratné položky vytvorené, plnené alebo predané na 

mieste predaja sa považujú za obaly, ak plnia funkciu 

obalu. 

Príklady uplatnenia kritéria 2 

Obaly 

Papierové alebo plastové tašky 

Jednorazové taniere a šálky 

Fólie 

Desiatové vrecúška 

Alobal 

Plastová fólia na oblečenie vyčistené v čistiarňach 

Veci, ktoré nie sú obalmi 

Paličky na miešanie 

Jednorazové príbory 

Baliaci papier (predávaný oddelene) 

Papierové formy na pečenie (predávané prázdne) 

Papierové košíčky na pečenie predávané bez cukrár-

skeho výrobku 

Kritérium 3 

Obalové zložky a pomocné prvky začlenené do obalu sa 

považujú za časť tohto obalu. Pomocné prvky priamo za-

vesené alebo pripevnené k výrobku, ktoré plnia funkciu 

obalu, sa považujú za obal, ak 

a) sú oddeliteľnou súčasťou výrobku a 

b) všetky ich časti nie sú určené na spoločné spotrebo-

vanie a zneškodnenie. 

Príklady uplatnenia kritéria 3 

Obaly 

Visiace štítky zavesené priamo alebo pripojené k vý-

robku 

Časti obalov 

Kefka riasenky, ktorá tvorí časť uzáveru 

Nálepky pripojené k inej obalovej položke 

Svorky zo zošívačiek 

Plastové obaly na papier 

Odmerky, ktoré tvoria súčasť uzáveru detergentov 

Mechanický ručný mlynček (zároveň predstavujúci 

znovu nenaplniteľnú nádobu naplnenú výrobkom, napr. 

mlynček na čierne korenie naplnený čiernym korením) 

Veci, ktoré nie sú obalmi 

Štítky na rádiofrekvenčnú identifikáciu (RFID) 
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EGÉSZSÉGÜGYI ÉS ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI 

HULLADÉK, MELYNEK ÁRTALMATLANÍÁSA 

HULLADÉKLERAKÓN TILOS 

18 Egészségügyi vagy állategészségügyi ellátásból, di-

agnosztikából, gyógyászatból vagy preventív ellátásból 

származó hulladék  

18 01 Szülészeti ellátásból, diagnosztikai ellátásból, 

gyógyászatból vagy preventív ellátásból származó hul-

ladék  

18 01 01 éles tárgyak, kivéve az 18 01 03-as számú tételt 

18 01 02 test- és szervrészek, beleértve a vétzsákokat és 

vérkonzerveket, kivéve az 18 01 03-as számú tételt 

18 01 03 hulladékok, amelyek gyűjtése és ártalmatlaní-

tása különleges követelmények szerint történik fertőzés 

megelőzése végett  

18 01 08 citotoxikus és citosztatikus gyógyszerek 

18 01 09 más, mint a 18 01 08-as tételben feltüntetett 

gyógyszerek 

18 01 10 fogászati amalgámhulladék 

18 02 Állategészségügyi kutatási, diagnosztikai, 

gyógyászati és preventív ellátási hulladék 

18 02 01 egyéb tárgyak, a 18 02 02-as tételt kivéve 

18 02 02 hulladékok, amelyek gyűjtése és ártalmatlaní-

tása különleges követelmények szerint történik fertő-

zés/járvány megelőzése végett  

18 02 07 citotoxikus és citosztatikus gyógyszerek  

18 02 08 más, mint a 18 02 07-es tételben taglat gyógy-

szerek 

20 01 31 citotoxikus és citosztatikus gyógyszerek  

20 01 32 más, mint a 20 01 31-es tételben felsorolt 

gyógyszerek 

 

 

ODPAD ZO ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI 

A VETERINÁRNEJ STAROSTLIVOSTI, KTORÝ 

SA ZAKAZUJE ZNEŠKODŇOVAŤ SKLÁDKO-

VANÍM 

18 Odpady zo zdravotnej alebo veterinárnej starostli-

vosti, diagnostiky, liečby alebo zdravotnej prevencie 

18 01 Odpady z pôrodníckej starostlivosti, diagnostiky, 

liečby alebo zdravotnej prevencie 

18 01 01 ostré predmety okrem 18 01 03 

18 01 02 časti a orgány tiel vrátane krvných vreciek a 

krvných konzerv okrem 18 01 03 

18 01 03 odpady, ktorých zber a zneškodnenie podlie-

hajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie ná-

kazy 

18 01 08 cytotoxické a cytostatické liečivá 

18 01 09 liečivá iné ako uvedené v 18 01 08 

18 01 10 amalgámový odpad z dentálnej starostlivosti 

18 02 Odpady z veterinárneho výskumu, diagnostiky, 

liečby a preventívnej starostlivosti 

18 02 01 ostré predmety okrem 18 02 02 

18 02 02 odpady, ktorých zber a zneškodnenie podlie-

hajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie ná-

kazy 

18 02 07 cytotoxické a cytostatické liečivá 

18 02 08 liečivá iné ako uvedené v 18 02 07 

20 01 31 cytotoxické a cytostatické liečivá 

20 01 32 liečivá iné ako uvedené v 20 01 31 

 

A Tt. 79/2015. sz. törvényének 9. sz. melléklete 

 

AZ EURÓPAI UNIÓ ÁTVETT, JOGILAG KÖTE-

LEZŐ ÉRVÉNYŰ AKTUSAINAK JEGYZÉKE 

1. A Tanács 1991. december 23-i 91/692/EK irányelve, 

mely standardizálja és észszerűsíti a jelentéseket bizo-

nyos irányelvek végrehajtásáról, melyek a környezettel 

kapcsolatosak (az EU HL rendkívüli kiadása 5 . fej. 2. 

kötet) az Európai Parlament és Tanács (ES) 1882/2003 . 

sz., 2003. szeptember 29-ei rendelete értelmében (EU 

HL rendkívüli kiadás, 1. fej. 4. k.). 

2. Az Európai Parlament és Tanács (ES) 1991. december 

20-i 91/692/EK irányelve a csomagolásokról és csoma-

golási hulladékokról (EU HL rendkívüli kiadás, 13. fej. 

13. k.; HL ES L365, 1994. 12. 31.) az Európai Parlament 

és Tanács (ES) 1882/2003. sz., 2003. szeptember 29-ei 

rendelete értelmében (EU HL rendkívüli kiadás, 1. fej. 

4. k.; HL EU L284, 2003. 10. 31.), az Európai Parlament 

és Tanács (ES) 2004/12/ES, 2004. február 11-én kelt 

irányelve (EU HL rk. kiadás,13. fej. 34. k.;HL EU L 47, 

2005. 2. 18.), az Európai Parlament és Tanács (ES) 
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ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZ-

NÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE 

1. Smernica Rady 91/692/EHS z 23. decembra 1991, 

ktorá štandardizuje a racionalizuje správy o vykonávaní 

určitých smerníc, ktoré súvisia so životným prostredím 

(Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 5/zv. 2) v znení na-

riadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 

1882/2003 z 29. septembra 2003 (Mimoriadne vydanie 

Ú. v. EÚ, kap. 1/zv. 4). 

2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 94/62/ES z 

20. decembra 1994 o obaloch a odpadoch z obalov (Mi-

moriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 13/zv. 13; Ú. v. ES L 

365, 31.12.1994) v znení nariadenia Európskeho parla-

mentu a Rady (ES) č. 1882/2003 z 29. septembra 2003 

(Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap.1/zv. 4; Ú. v. EÚ L 

284, 31. 10. 2003), smernice Európskeho parlamentu a 

Rady 2004/12/ES z 11. februára 2004 (Mimoriadne vy-

danie Ú. v. EÚ kap.13/zv. 34; Ú. v. EÚ L 47, 18. 2. 

2004), smernice Európskeho parlamentu a Rady 
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2005/20/ES, 2005. március 9-én kelt irányelve (EU HL 

L 70, 2005. 3. 16.), az Európai Parlament és Tanács (ES) 

219/2009. sz., 2009. március 11-én kelt rendelete értel-

mében (EU HL L 87, 2009. 3. 31.) és a Bizottság 

2013/2/EU, 2013. február 7-én kelt irányelve (EU HL L 

37, 2013. 2. 8.). 

3. A Tanács 96/59/ES irányelve 1999. szeptember 16-

áról a poliklórozott bifenilek és poliklórozott terefenilek 

(PCB/PCT) ártalmatlanításáról (EU HL rendk. Kiadás, 

15. fej. 3. k.) az Európai Parlament és Tanács (ES) 

596/2009. sz., 2009. június 18-án kelt rendelete értelmé-

ben (EU HL L 188, 2011. 12. 10.). 

4. A Tanács 1999/31/ES, 1999. április 26-án kelt irány-

elve a hulladéklerakókról (EU HL, rendk. kiadás, 15. 

fej., 4. k., HL ES L 182, 1999. 7. 16.) az Európai Parla-

ment és Tanács (ES) 1882/2003. sz., 2003. szeptember 

29-én kelt rendelete értelmében (EU HL, rendk. kiadás, 

1. fej. 4. k.; EU HL L 284, 2003. 10. 30.), az Európai 

Parlament és Tanács (ES) 1137/2008. sz., 2008. október 

22-én kelt rendelete (EU HL L 311, 2008. 11. 21.) és a 

Tanács 2011/97/EU, 2011. december 5-ei irányelve (EU 

HL L 328, 2011.12. 10.). 

5. Az Európai Parlament és Tanács 2000/53/ES 2000. 

szeptember 18-ai irányelve a hulladékká vált gépjármű-

vekről (EU HL rendk. kiadás 15. fej. 5. k.; ES HL L 269, 

2000. 10. 21.) a Bizottság 2002/525/ES sz. 2002. június 

27-én kelt határozata értelmében (EU HL rendk. kiadás 

15. fej. 7. k.; EU HL L 170, 2002. 6. 29.), a Bizottság 

2005/63/ES, 2005. január 24-ei döntése (EU HL L25, 

2005. 1. 28.), a Bizottság 2005/438/ES, 2005. június 10-

én kelt határozata (EU HL L 152, 2005. 6. 15.), a Bizott-

ság 2005/673/ES, 2005. szeptember 20-án kelt határo-

zata (EU HL L 245, 2008. 9. 30.), a Bizottság 

2008/689/ES, 2008. augusztus 1-jén kelt határozata (EU 

HL L 225, 2008. 8. 23.), az Európai Parlament és Tanács 

2008/112/ES, 2008. március 11-ei irányelve (EU HL L 

81, 2008. 3. 20.), az Európai Parlament és Tanács 

2008/112/ES, 2008. december 16-án kelt irányelv (EU 

HL L 345, 2008. 12. 23.), a bizottság 2010/115/EU, 

2010. február 23-án kelt határozata (EU HL L 48, 2010. 

2. 25.), a Bizottság 2011/37/ES, 2011. március 30-án 

kelt irányelve (EU HL L 85, 2011. 3. 31.) és a Bizottság 

2013/28/ES, 2013. május 17-én kelt irányelve (EU HL L 

135, 2013. 5. 22.). 

6. Az Európai Parlament és Tanács 2006/66/ES irány-

elve 2006. szeptember 6-áról, az elemekről és akkumu-

látorokról, a használt elemekről és akkumulátorokról, 

mely törli a 91/157/ES irányelvet (EU HL L 266, 2006. 

9. 26.) az Európai Parlament és Tanács 2008/12/ES, 

2008. március 11-én kelt irányelve (EU HL L 76, 2008. 

3. 19.), Európai Parlament és Tanács 2008/103/ES, 

2008. november 19-én kelt irányelve (EU HL L 327, 

2008. 12. 5.) és az Európai Parlament és Tanács 

2005/20/ES z 9. marca 2005 (Ú. v. EÚ L 70, 16. 3. 

2005), v znení nariadenia Európskeho parlamentu a 

Rady (ES) č. 219/2009 z 11. marca 2009 (Ú. v. EÚ L 87, 

31. 3. 2009) a smernice Komisie 2013/2/EÚ zo 7. febru-

ára 2013 (Ú. v. EÚ L 37, 8. 2. 2013). 

3. Smernica Rady 96/59/ES zo 16. septembra 1996 o 

zneškodnení polychlórovaných bifenylov a polychlóro-

vaných terfenylov (PCB/PCT) (Mimoriadne vydanie Ú. 

v. EÚ, kap. 15/zv. 3) v znení nariadenia Európskeho par-

lamentu a Rady (ES) č. 596/2009 z 18. júna 2009 (Ú. v. 

EÚ L 188, 18. 7. 2009). 

4. Smernica Rady 1999/31/ES z 26. apríla 1999 o sklád-

kach odpadov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/ 

zv. 4; Ú. v. ES L 182, 16.7.1999) v znení nariadenia Eu-

rópskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 z 29. 

septembra 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 1/ 

zv. 4; Ú. v. EÚ L 284, 31. 10. 2003), nariadenia Európ-

skeho parlamentu a Rady (ES) č. 1137/2008 z 22. ok-

tóbra 2008 (Ú. v. EÚ L 311, 21. 11. 2008) a smernice 

Rady 2011/97/EÚ z 5. decembra 2011 (Ú. v. EÚ L 328, 

10. 12. 2011). 

5. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/53/ES 

z 18. septembra 2000 o vozidlách po dobe životnosti 

(Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/ zv. 5; Ú. v. ES 

L 269, 21.10.2000) v znení rozhodnutia Komisie 

2002/525/ES z 27. júna 2002 (Mimoriadne vydanie Ú. 

v. EÚ, kap. 15/ zv. 7; Ú. v. EÚ L 170, 29. 6. 2002), roz-

hodnutia Komisie 2005/63/ES z 24. januára 2005 (Ú. v. 

EÚ L 25, 28. 1. 2005), rozhodnutia Komisie 

2005/438/ES z 10. júna 2005 (Ú. v. EÚ L 152, 15. 6. 

2005), rozhodnutia Rady 2005/673/ES z 20. septembra 

2005 (Ú. v. EÚ L 254, 30. 9. 2005), rozhodnutia Komisie 

2008/689/ES z 1. augusta 2008 (Ú. v. EÚ L 225, 23. 8. 

2008), smernice Európskeho Parlamentu a Rady 

2008/33/ES z 11. marca 2008 (Ú. v. EÚ L 81, 20. 3. 

2008), smernice Európskeho parlamentu a Rady 

2008/112/ES zo 16. decembra 2008 (Ú. v. EÚ L 345, 23. 

12. 2008), rozhodnutia Komisie 2010/115/EÚ z 23. feb-

ruára 2010 (Ú. v. EÚ L 48, 25. 2. 2010), smernice Ko-

misie 2011/37/EÚ z 30. marca 2011 (Ú. v. EÚ L 85, 31. 

3. 2011) a smernice Komisie 2013/28/EÚ zo 17. mája 

2013 (Ú. v. EÚ L 135, 22. 5. 2013). 

6. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/66/ES 

zo 6. septembra 2006 o batériách a akumulátoroch a po-

užitých batériách a akumulátoroch, ktorou sa zrušuje 

smernica 91/157/EHS (Ú. v. EÚ L 266, 26. 9. 2006) v 

znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 

2008/12/ES z 11. marca 2008 (Ú. v. EÚ L 76, 19. 3. 

2008), smernice Európskeho parlamentu a Rady 

2008/103/ES z 19. novembra 2008 (Ú. v. EÚ L 327, 5. 

12. 2008) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 

2013/56/EÚ z 20. novembra 2013 (Ú. v. EÚ L 329, 10. 

12. 2013). 
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2013/56/EU, 2013. november 13-án kelt irányelve (EU 

HL L 329, 2013. 12. 10.). 

7. Az Európai Parlament és Tanács 2008/98/ES, 2008. 

november 19-én kelt irányelve a hulladékról és egyes 

irányelvek eltörléséről (EU HL L 312, 2008. 11. 22.). 

8. Az Európai Parlament és Tanács 2010/75/EU, 2010. 

november 24-én kelt irányelve az ipari kibocsátásokról ( 

a környezetszennyezés integrált megelőzése és ellenőr-

zése), (EU HL L 334, 2010. 12. 17.). 

9. Az Európai Parlament és Tanács 2012/19/EU, 2012. 

július 4-én kelt irányelve az elektromos és elektronikus 

berendezésekből származó hulladékokról (EU HL L 

197, 2012. 7. 24.). 

10. Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/720 

irányelve (2015. április 29.) a 94/62/EK irányelvnek a 

könnyű műanyag hordtasakok felhasználásának csök-

kentése tekintetében történő módosításáról (HL L 115., 

2015.5.6.). 

 

7. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES 

z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smer-

níc (Ú. v. EÚ L 312, 22. 11. 2008). 

8. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ 

z 24. novembra 2010 o priemyselných emisiách (integ-

rovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného 

prostredia (Ú. v. EÚ L 334, 17. 12. 2010). 

9. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ 

zo 4. júla 2012 o odpade z elektrických a elektronických 

zariadení (OEEZ) (Ú. v. EÚ L 197, 24. 7. 2012). 

10. Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 

2015/720 z 29. apríla 2015, ktorou sa mení smernica 

94/62/ES, pokiaľ ide o zníženie spotreby ľahkých plas-

tových tašiek (Ú. v. EÚ L 115, 6.5.2015). 

 

 


