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1. Použité skratky
MDVRR SR

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

MF SR

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

MH SR

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

MK SR

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

MO SR

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

MPRV SR

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

MPSVR SR

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

MS SR

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

MŠVVaŠ SR

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

MV SR

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

MZ SR

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

MZVaEZ SR

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

MŽP SR

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

NR SR

Národná rada Slovenskej republiky

OÚŽP

Obvodný úrad životného prostredia

PCB

polychlórované bifenyly

POH

Program odpadového hospodárstva

SAŽP

Slovenská agentúra životného prostredia

SIŽP

Slovenská inšpekcia životného prostredia

ŠÚ SR

Štatistický úrad Slovenskej republiky

ZMOS

Združenie miest a obcí Slovenska
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2. Úvod
Vláda Slovenskej republiky dňa 22.2.2012 schválila strategický dokument Program odpadového
hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2011 – 2015 (POH SR 2011 – 2015). Tento dokument je
základným plánovacím a strategickým dokumentom pre odpadové hospodárstvo Slovenskej
republiky na päťročné obdobie.
POH SR 2011 – 2015 vo vyhodnotení plnenia cieľov predchádzajúceho POH SR na roky 2006 -2010
konštatuje, že väčšina cieľov stanovených pre toto obdobie nebola splnená. Aby sa zabránilo
opakovaniu tohto stavu, jedným z navrhovaných opatrení schválených v POH SR 2011 – 2015 bola
povinnosť pravidelne v dvojročných intervaloch predložiť vláde SR priebežné vyhodnotenie plnenia
cieľov aktuálneho POH SR. To je účelom predkladaného dokumentu.
POH SR 2011 – 2015 stanovuje ciele odpadového hospodárstva SR do roku 2015 vo svojej záväznej
časti. K dosiahnutiu cieľov bolo zadefinovaných 100 opatrení, za realizáciu ktorých sú zodpovedné
všetky rezorty, pričom za väčšinu opatrení nesie hlavnú zodpovednosť Ministerstvo životného
prostredia SR so svojimi podriadenými zložkami.
Predložený dokument obsahuje priebežné vyhodnotenie plnenia stanovených cieľov odpadového
hospodárstva k 31.marcu 2013. K tomuto dátumu boli k dispozícii údaje o odpadovom hospodárstve
za rok 2011, údaje za rok 2012 sa v čase prípravy dokumentu iba spracovávali a neboli kompletne
k dispozícii. V ďalšej časti predložený dokument obsahuje priebežné vyhodnotenie plnenia opatrení
schválených v POH SR 2011 – 2015.
Od schválenia POH SR 2011 – 2015 vo vláde SR do času spracovania priebežného vyhodnotenia
uplynulo iba niečo vyše jedného roka, preto väčšina cieľov a opatrení sa ešte nedá vyhodnotiť,
mnohé opatrenia sú termínované k neskoršiemu obdobiu. Väčšina opatrení uvažovala
s legislatívnymi zmenami, ktoré majú byť premietnuté v novom zákone o odpadoch. Tento zákon je
však iba v procese prípravy, niektoré legislatívne zmeny boli premietnuté v zákone č. 343/2012 Z. z.,
ktorý novelizoval zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 343/2012 Z. z.). Napriek tomu je však možné
vyhodnotiť celkový trend odpadového hospodárstva, ako aj poukázať na pretrvávajúce nedostatky.
Aby sa zabránilo stavu, ktorý bol v roku 2011, kedy Slovenská republika nemala schválený platný POH
SR, nový program SR na obdobie rokov 2016 – 2020 bude pripravený tak, aby ho bolo možné schváliť
už v roku 2015, teda Ministerstvo životného prostredia SR začne práce na príprave tohto POH už
v roku 2014. Aj to je príčinou, prečo predkladaný dokument neobsahuje návrh na zmenu alebo
doplnenie súčasne platného POH SR 2011 – 2015.
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3. Vyhodnotenie plnenia cieľov POH SR 2011 – 2015
Program odpadového hospodárstva SR na roky 2011 – 2015 vo svojej záväznej časti stanovuje hlavný
a strategický cieľ odpadového hospodárstva a špecifické ciele pre desať vybraných prúdov odpadov.
Sledovanie plnenia týchto cieľov sa uskutočňuje pomocou Súboru indikátorov odpadového
hospodárstva, ktoré vypracovala Slovenská agentúra životného prostredia1. Vyhodnotenie
indikátorov odpadového hospodárstva je uvedené v prílohe 1.

3.1

Hlavný cieľ odpadového hospodárstva do roku 2015

POH SR na roky 2011 – 2015 definuje hlavný cieľ odpadového hospodárstva nasledovne:
„Hlavným cieľom odpadového hospodárstva SR do roku 2015 je minimalizácia negatívnych účinkov
vzniku a nakladania s odpadmi na zdravie ľudí a životné prostredie, ako aj obmedzovanie využívania
zdrojov a uprednostňovať praktické uplatňovanie hierarchie odpadového hospodárstva, ktorá je
definovaná v článku 4 novej rámcovej smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19.
novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc (ďalej len smernica o odpade):
a) predchádzanie vzniku,
b) príprava na opätovné použitie,
c) recyklácia,
d) iné zhodnocovanie, napr. energetické zhodnocovanie,
e) zneškodňovanie.

V odpadovom hospodárstve je potrebné uplatňovať princípy blízkosti, sebestačnosti a pri vybraných
prúdoch odpadov aj rozšírenú zodpovednosť výrobcov okrem všeobecne zavedeného princípu
„znečisťovateľ platí“. Pri budovaní infraštruktúry odpadového hospodárstva je potrebné uplatňovať
požiadavku najlepších dostupných techník (BAT) alebo najlepších environmentálnych postupov (BEP).“

Vyhodnotenie plnenia hlavného cieľa je možné pomocou základných indikátorov odpadového
hospodárstva (príloha 1, časť A). Z nich vyplýva, že množstvo odpadov, ktoré v SR vznikajú, má
ustálený priebeh, nedochádza k znižovaniu množstiev vznikajúcich odpadov. Tento parameter však
nemá dostatočnú výpovednú hodnotu, nakoľko množstvo vznikajúcich odpadov má súvislosť so
stavom ekonomiky štátu. Lepším indikátorom je celkový vznik odpadov na jednotku HDP (indikátor
A4). Z prílohy 1 je zrejmé, že tento indikátor má klesajúci priebeh, to znamená, že so stabilným alebo
zvyšujúcim sa HDP množstvo vznikajúcich odpadov klesá, teda celkový trend je pozitívny. Indikátory
A11 a A12 hovoria o podiele zhodnocovania a zneškodňovania. Od roku 2005 podiel zhodnocovaných
odpadov na celkovom množstve odpadov mierne stúpa.

1

http://www.sazp.sk/public/index/go.php?id=2095
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Dôrazné uplatňovanie hierarchie odpadového hospodárstva, ako aj zavedenie rozšírenej
zodpovednosti výrobcov a používanie BAT a BEP technológií nie je možné vyhodnotiť vzhľadom na
krátku dobu od schválenia POH SR. Vplyv týchto princípov sa prejaví na odpadovom hospodárstva SR
v dlhodobom horizonte, avšak je potrebné ho priebežne sledovať.

3.2

Strategický cieľ odpadového hospodárstva do roku 2015

POH SR na roky 2011 – 2015 definuje strategický cieľ odpadového hospodárstva nasledovne:
„Strategickým cieľom odpadového hospodárstva SR je odklonenie odpadov od skládkovania, resp.
znižovanie množstva odpadov ukladaných na skládky odpadov. K tomu je potrebné:
–

zaviesť opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, znižovanie nebezpečných vlastností
odpadov a na podporu opätovného použitia výrobkov,

–

zaviesť integrované systémy nakladania s odpadmi v danom území, ktoré by boli spojené
s racionálnym využitím energie vyrobenej z odpadov v tomto území,

–

zaviesť podporu používania materiálov získaných z recyklovaných odpadov na výrobu
výrobkov a zlepšenie trhových podmienok pre takéto materiály,

–

zvýšiť mieru materiálového zhodnocovania odpadov a energetického zhodnocovania
odpadov. „

V súčasnosti sa na Slovensku skládkuje takmer 40 % vzniknutých odpadov, pričom trend od roku 2005
je približne ustálený. Preto POH SR definuje potrebu zaviesť opatrenia na zmenu tohto dlhodobého
trendu. Nakoľko od schválenia POH SR na roky 2011 – 2015 uplynula krátka doba, niektoré z opatrení
nebolo možné doteraz zaviesť, pretože súvisia so zmenou legislatívy, ako aj s potrebou investícií do
infraštruktúry odpadového hospodárstva. Aj po realizácii uvedených opatrení bude znižovanie
množstiev skládkovaných odpadov postupné a nedá sa očakávať skoková zmena. Je potrebné
konštatovať, že k dnešnému dátumu väčšina systémových zmien ešte nebola realizovaná.

3.3

Špecifické ciele pre vybrané prúdy odpadov

3.3.1

Ciele pre komunálne odpady

Na vyhodnotenie plnenia cieľov pre komunálne odpady slúžia indikátory C1 – C12 súboru indikátorov.
Na základe vyhodnotenia indikátora C4 Podiel recyklovaných a opätovne použitých vyseparovaných
zložiek z celkového množstva komunálnych odpadov (účinnosť separácie) je zrejmé, že do roku 2011
sa zatiaľ nepodarilo splniť cieľ 35% účinnosti separácie komunálnych odpadov.
Pre zistenie plnenia cieľov stanovených pre biologicky rozložiteľné komunálne odpady sa sledujú
indikátory C6 – C12. Na základe výsledkov je zrejmé, že pokým v roku 2010 sa podarilo dosiahnuť cieľ
stanovený smernicou Rady 1999/31/ES o skládkach odpadu, v roku 2013 sa s veľkou
pravdepodobnosťou nepodarí dosiahnuť cieľ znížiť množstvo skládkovaných biologicky
rozložiteľných komunálnych odpadov na 50 % z celkového množstva (hmotnosti) biologicky
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rozložiteľných komunálnych odpadov vzniknutých v roku 1995, teda na množstvo najviac 347 500
ton.

3.3.2

Ciele pre biologické odpady

Na sledovanie plnenia cieľov pre biologické odpady slúžia indikátory C13 - C21 súboru indikátorov.
Pre odpady z potravín sa na základe neúplných údajov, ktoré sú v súčasnosti k dispozícii, zdá, že
väčšina odpadov z potravín sa zhodnocuje (cieľ stanovený v POH SR sa plní), pričom na účely výroby
bioplynu sa v súčasnosti na území SR nevyužívajú žiadne odpady (vyplýva z údajov ohlásených v roku
2011). Odpady z potravín sa na základe dostupných údajov kompostujú (indikátor C21).
Čistiarenské kaly sa sledujú prostredníctvom indikátorov C42 – C45 súboru indikátorov. Na základe
údajov ohlásených pôvodcami odpadov ako aj zariadeniami na nakladanie s odpadmi je zrejmé, že
stanovený cieľ pre čistiarenské kaly sa plní.

3.3.3

Ciele pre elektroodpad

Plnenie cieľov stanovených pre elektroodpady sa sleduje pomocou indikátorov C22 a C23. Na základe
dostupných údajov je zrejmé, že všetky ciele stanovené pre elektroodpady sa priebežne plnia.

3.3.4

Ciele pre odpady z obalov

Plnenie cieľov stanovených pre odpady z obalov sa sleduje pomocou indikátorov C24 a C25. Na
základe dostupných údajov je zrejmé, že všetky ciele stanovené pre odpady z obalov sa priebežne
plnia.

3.3.5

Ciele pre použité batérie a akumulátory

Plnenie cieľov stanovených pre batérie a akumulátory sa sleduje pomocou indikátorov C26 a C27. Na
základe dostupných údajov je zrejmé, sa plnia a prekračujú ciele pre zber batérií. Vzhľadom na
neexistenciu právneho predpisu, ktorým by sa vykonávala šiesta časť zákona č. 223/2001 Z. z.
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon
o odpadoch), plnenia cieľov pre zhodnocovanie a recykláciu nie je možné vyhodnotiť.

3.3.6

Ciele pre staré vozidlá

Ciele v POH SR 2011 – 2015 pre opätovné použitie častí starých vozidiel a zhodnotenie odpadov zo
spracovania starých vozidiel, ako aj pre opätovné použitie častí starých vozidiel a recykláciu starých
7
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vozidiel boli stanovené v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2000/53/ES z 18.
Septembra 2000 o vozidlách po dobe životnosti, v členení na vozidlá vyrobené pre 1.1.1980 a po
1.1.1980. Údaje, ktoré sa v súčasnosti ohlasujú, neumožňujú toto rozčlenenie, preto sa musia plniť
limity prísnejšie, teda 85% limit pre opätovné použitie častí starých vozidiel a zhodnotenie odpadov
zo spracovania starých vozidiel vztiahnutý na priemernú hmotnosť jedného vozidla za rok a 80% pre
opätovné použitie častí starých vozidiel a recykláciu starých vozidiel vztiahnutý na priemernú
hmotnosť jedného vozidla za rok. Sledovanie plnenia tohto cieľa je možné podľa indikátorov C28
a C29 súboru indikátorov príloha 1). Na základe vyhodnotenia indikátorov je zrejmé, že uvedené
ciele sa priebežne plnia.

3.3.7

Ciele pre opotrebované pneumatiky

Plnenie cieľov stanovených pre opotrebované pneumatiky sa sleduje pomocou indikátorov C30 až
C35. Na základe dostupných údajov je zrejmé, že zákaz skládkovania opotrebovaných pneumatík sa
dodržiava. Ciele pre materiálové zhodnocovanie sa priebežne plnia a prekračujú, avšak cieľ pre
energetické zhodnocovania sa zatiaľ nepodarilo dosiahnuť.

3.3.8

Ciele pre stavebný a demolačný odpad

Plnenie cieľov stanovených pre stavebný a demolačný odpad sa sleduje pomocou indikátorov C36 až
C41. Z uvedených údajov je zrejmé, že ciele pre prípravu na opätovné použitie, recykláciu
a zhodnocovanie sa zatiaľ neplnia.

3.3.9

Ciele pre odpady s obsahom PCB a zariadenia kontaminované PCB

Ciele pre odpady s obsahom polychlórovaných bifenylov a zariadenia kontaminované
polychlórovanými bifenylmi sa týkajú požiadavky na legislatívne úpravy. Tie sa zatiaľ neuskutočnili,
budú súčasťou nového zákona o odpadoch, ktorý sa v súčasnosti pripravuje.

3.3.10 Ciele pre odpadové oleje

Plnenie cieľov stanovených pre odpadové oleje sa sleduje pomocou indikátorov C46 až C50. Z údajov
je zrejmé, že cieľ pre materiálové zhodnocovanie odpadových olejov sa plní, ale cieľ pre
energetické zhodnocovanie sa zďaleka nedosahuje.
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4. Vyhodnotenie plnenia opatrení POH SR 2011 - 2015
4.1 Základné opatrenia na realizáciu cieľov pri minimalizácii vplyvu
odpadov na zdravie ľudí a na životné prostredie
O.1. najneskôr do 12.decembra 2013 pripraviť súbor opatrení so zameraním na predchádzanie
vzniku odpadov a prijať Program predchádzania vzniku odpadov v SR do roku 2020 v zmysle
požiadaviek článku 29 a 31novej rámcovej smernice o odpade;
Stav plnenia
k 1.3.2013
Úloha splnená

Zodpovedný
rezort
MŽP SR

Konečný termín
splnenia
12.12.2013

Spôsob plnenia
Materiál je pripravený a predložený
do schvaľovacieho procesu.

O.2. pripraviť návrh novej právnej úpravy v odpadovom hospodárstve, ktorá bude zosúladená
s legislatívou EÚ;
Stav plnenia
k 30.4.2013
Úloha splnená

Zodpovedný
rezort
MŽP SR

Konečný termín
splnenia

Spôsob plnenia

12.12.2013

Bol schválený zákon č. 343/2012 Z. z.,
ktorý mení a dopĺňa o odpadoch
a ktorý plne transponuje smernicu o
odpade, bola pripravená novela
zákona o odpadoch, ktorá transponuje
smernicu 2006/66/ES a návrh zákona,
ktorý transponuje smernicu
2011/65/EU

O.3. posúdiť efektívnosť existujúceho nástroja plánovania v odpadovom hospodárstve a navrhnúť
revíziu právnej úpravy týkajúcej sa programov odpadového hospodárstva;
Stav plnenia
k 30.4.2013
Úloha splnená

Zodpovedný
rezort
MŽP SR

Konečný termín
splnenia

Spôsob plnenia

K termínu
schválenia
nového zákona o
odpadoch

Bol schválený zákon č. 343/2012 Z.
z., ktorý mení a dopĺňa zákon o
odpadoch a novela vyhlášky MŽP SR
č. 283/2001 Z. z. o vykonaní
niektorých ustanovení zákona
o odpadoch.
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O.4. podporovať zavádzanie nových technológií, ktoré sú založené na báze máloodpadových alebo
čistejších technológií;
Stav plnenia
k 1.3.2013

Zodpovedný
rezort

Konečný termín
splnenia

Spôsob plnenia

Priebežne sa
plní

MH SR

Každoročne

Podpora transferu inovatívnych
technológií uskutočnená v rámci OP
KaHR bola realizovaná vo všetkých
prípadoch pre zámery, ku ktorým
bolo vypracované kladné
rozhodnutie príslušného orgánu
podľa zákona č. 24/2006 Z. z.
o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len zákon
24/2006 Z. z.) , čo znamená, že ich
vplyvy na životné prostredie boli
menej negatívne ako súčasný stav,
t. j. išlo o podporu čistých
technológií.

Priebežne sa
plní

MPRV SR

Každoročne

MPRV SR podporuje výstavbu
bioplynových staníc, spaľovanie
odpadovej biomasy pri výrobe
elektriny a tepla, výrobu biopalív
2. generácie.
MPRV SR podporuje zavádzanie
nových technológií prostredníctvom
niektorých opatrení PRV SR.

O.5. podporovať výskum a vývoj v oblasti nových technológií nakladania s odpadmi
Stav plnenia
k 1.3.2013
Priebežne sa
plní

Zodpovedný
rezort

Konečný termín
splnenia

MŠVVaŠ SR

každoročne

Spôsob plnenia
Riešenie projektov VV účelovej podpory
APVV:
1. Projekt Vývoj a testovanie
technológie biodegradácie trusu
hospodárskych zvierat (ukončené
riešenie projektu)
2. Projekt Produkcia bioplynu
z biologicky rozložiteľných odpadov
(projekt sa rieši)

O.6. pri schvaľovaní prevádzok nových technológií na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie
odpadov zohľadňovať požiadavky najlepších dostupných technológií v zmysle európskej
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legislatívy; zohľadňovať požiadavky komplexnosti spracovania odpadu od počiatku do
maximálneho štádia zhodnotenia odpadu.
Stav plnenia
k 31.3.2013
Úloha je
priebežne
plnená

Zodpovedný
rezort
MŽP SR

Konečný termín
splnenia

Spôsob plnenia

priebežne

Orgánmi štátnej správy pre
schvaľovanie prevádzok na
zhodnocovanie
a zneškodňovanie odpadov sú
obvodné úrady životného
prostredia, ktoré pri schvaľovaní
nových prevádzok vždy berú do
úvahy, či technológia spĺňa
požiadavky BAT/BEP. Prevádzky,
ktoré podliehajú integrovanému
povoľovaniu podľa zákona č.
39/2013, musia povinne spĺňať
požiadavky BAT.

O.7. vytvoriť podmienky pre stanovenie stavu konca odpadu pre vybrané odpady, priamym
materiálovým využitím a pre energetické zhodnotenie, pre ktoré nie sú stanovené takéto
špecifikácie formou Nariadenia Rady EÚ (ako napr. Nariadenie č. 333/2011), čím sa umožní
znížiť množstvá odpadov a podporí sa využívanie odpadov ako výrobkov alebo druhotných
surovín;
Stav
Zodpovedný
plnenia
rezort
k 31.3.2013

Konečný termín
splnenia

Spôsob plnenia

Úloha
čiastočne
splnená

K termínu
schválenia
nového zákona
o odpadoch

Inštitút stavu konca odpadu bol
zavedený do legislatívy SR v §2b zákona
o odpadoch, novelou č. 343/2012 Z. z..
Kritériá, ktoré by nad rámec európskych
právnych predpisov umožňovali stav
konca odpadu pre vybrané odpady,
neboli zatiaľ pripravené.

MŽP SR

O.8. podporovať používanie materiálov získaných recykláciou odpadov v zmysle požiadaviek
európskych predpisov2;

2

napr. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 94/62/ES z 20. decembra 1994 o obaloch a odpadoch z obalov
v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 z 29. septembra 2003, v znení smernice
Európskeho parlamentu a Rady 2004/12/ES z 11. februára 2004, v znení smernice Európskeho parlamentu
a Rady 2005/20/ES z 9. marca 2005 a v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 219/2009 z 11.
marca 2009
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Stav plnenia
k 31.3.2013
Úloha trvá

Zodpovedný
rezort

Konečný termín
splnenia

MŽP SR

priebežne

MH SR

Spôsob plnenia
Schémy jednotlivých priorít OP ŽP a KaHR
nie sú špecificky zamerané na podporu
recyklácie. Takéto zameranie podpory
bolo vypracované v podkladoch pre
využitie štrukturálnych fondov na roky
2014 – 2020. Vzhľadom na skutočnosť, že
MH SR zrejme nebude riadiacim orgánom
v žiadnom OP navrhujeme, aby takáto
podpora bola realizovaná v rámci
tematického cieľa 6 ochrana životného
prostredia a podpory efektívneho
využívania zdrojov, Investičná priorita (a)
riešenie významných potrieb investícií do
sektora odpadu s cieľom splniť
požiadavky environmentálneho acquis
EÚ.

O.9. podporovať inovatívne technológie, ktoré umožnia využiť činnosti zhodnotenia odpadov
niektorou z činností R2 – R11, tak aby sa na výstupe takejto činnosti zvýšil podiel výstupu ako
suroviny a nie ako odpadu;
Stav plnenia
k 31.3.2013

Zodpovedný
rezort

Konečný termín
splnenia

Úloha trvá

MŽP SR

priebežne

MH SR

Spôsob plnenia
Prioritná os 4 operačného programu
životné prostredie bola zameraná na
podporu technológií na
zhodnocovanie odpadov. Aj
v budúcom programovacom období
2014 – 2020 sa plánuje podpora
inovatívnych technológií
zhodnocovania odpadov.
Schémy jednotlivých priorít OP KaHR
nie sú špecificky zamerané na podporu
zhodnotenia odpadov niektorou z
činností R2 – R11. Ak projekty
takéhoto typu vyhoveli ostatným
kritériám predmetných výziev, mohli
byť zaradené na čerpanie
nenávratného finančného príspevku.

O.10. zaviesť prvky životného cyklu do výrobkovej politiky3 ;

3

napr. v zmysle požiadaviek zákona č. 665/2007 Z. z. o environmentálnom navrhovaní a používaní výrobkov
využívajúcich energiu - zákon o ekodizajne
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Stav plnenia
k 31.3.2013

Zodpovedný
rezort

Konečný termín
splnenia

Úloha je
čiastočne
splnená

MŽP SR

priebežne

Spôsob plnenia
Prvky životného cyklu sa čiastočne
zohľadňujú pri stanovovaní kritérií na
získanie národnej environmentálnej
značky Environmentálne vhodný
produkt; takisto sú zohľadnené pri
kritériách na získanie európskej
environmentálnej značky Európsky
kvet. V súčasnosti MŽP SR vydalo
osobitné podmienky pre 15 skupín
výrobkov.

O.11. podporovať pri výrobe výrobkov náhradu materiálov obsahujúcich nebezpečné látky za menej
nebezpečné, ak je to technicky a ekonomicky možné; k tomu je potrebné podporiť výskum
a vývoj v tejto oblasti;
Stav plnenia
k 31.3.2013

Zodpovedný
rezort

Konečný termín
splnenia

Spôsob plnenia

Úloha trvá

MŽP SR

priebežne

Lepšia podpora sa očakáva po úplnej
transpozícii európskej legislatívy
vrátane transpozície smernice
2011/65/EU.

Priebežne sa plní

MŠVVaŠ SR

priebežne

Podpora prostredníctvom stimulov
pre VV:
1. projekt Podmienené uvoľňovanie
materiálov z vyraďovania
jadrových zariadení (Ukončené
riešenie projektu)
2. Výskum a vývoj 3. generácie
elektrónovolúčových zváracích
technolog. komplexov určených
na vákuové zváranie
komponentov z ľahkých
hliníkových zliatin (Prorastové
opatrenie pre oblasť výskumu s
nábehom v r. 2013)
3. Výskum možnosti integrácie
výroby bioetanolu 1. generácie
na báze kukurice a 2. generácie
na báze celulózy zo slamy,
kukuričného kôrovia a krátkych
vlákien zo spracovania zberového
papiera (Prorastové opatrenie
pre oblasť výskumu s nábehom v
r. 2013)
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O.12. podporovať umiestňovanie stavebných materiálov vyrobených s materiálovým alebo
energetickým využitím odpadov na trhu;
Stav plnenia
k 31.3.2013
Úloha trvá

Zodpovedný
rezort

MŽP SR

Konečný termín
splnenia

priebežne

Spôsob plnenia
Problematika bude legislatívne
upravená v pripravovanom zákone
o odpadoch.

O.13. podporovať nástroje environmentálnej politiky ako environmentálne manažérstvo, zelené
verejné obstarávanie, programy čistejšej produkcie a pod.;
Stav
plnenia
k 31.3.2013
Priebežne
sa plní

Zodpovedný
rezort
MŽP SR

Konečný
termín
splnenia
priebežne

Spôsob plnenia

Ministerstvo životného prostredia SR
uplatňuje princíp zeleného verejného
obstarávania, kde za rok 2012 indikátor 1
(podiel počtu zelených zákaziek na všetkých
zákazkách vo VO) = 4,9% a Indikátor 2
(podiel hodnoty zelených zákaziek na
hodnote všetkých zákaziek vo VO) = 0,1%;
princíp „zeleného úradovania“ v nasledujúci
oblastiach:
A) Separácia a recyklácia odpadu – na
koncentráciu odberu vyseparovaných zložiek
odpadov ako je plast, papier, sklo a kov sú
zriadené zberné miesta na každom podlaží v
rámci budovy. Odber elektroodpadu,
tonerov a pod. ministerstvo zabezpečuje
dodávateľským spôsobom na základe
zmluvy. O ekologickej likvidácii odpadu
požadujeme potvrdenie, čím sa výrazne
prispieva k spätnému využitiu druhotných
surovín a k minimalizácii odpadu
ukladaného na skládky komunálneho
odpadu.
B) Čistiace prostriedky - upratovanie
priestorov ministerstva je zabezpečované
ekologickými čistiacimi prostriedkami a ich
použitie nemá žiadne negatívne dopady na
životné prostredie.
C) Kancelárske potreby a kancelárska
technika - Všetky nakupované zariadenia
musia spĺňať najnovšie normy energetickej
účinnosti značky ENERGY STAR, kopírovacie
zariadenia musia mať možnosť obojstrannej
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tlače na papieri formátu A4, na báze
dodatočného softvéru (tlačiarne,
multifunkčné zariadenia), na požiadavkách
pri verejnom obstarávaní je zabezpečovaná
kompatibilita techniky s papierom. Pri
verejnom obstarávaní a priamych nákupoch
elektrospotrebičov požadujeme v rámci
energetického štítkovania triedu, ktorá
znamená vyššiu úsporu energie (A, A+).

Priebežne
sa plní

MF SR

priebežne

D) Papier a výrobky z papiera - dôraz je
kladený na elektronickú korešpondenciu a
archiváciu, využívanie obojstrannej tlače
dokumentov. Pri nákupe kancelárskeho
papiera sa uplatňuje požiadavka na certifikát
PEFC a požiadavka na ecolabell –
environmentálna značka EU.
Ministerstvo financií SR má vypracovanú
strategickú koncepciu pre oblasť
environmentálneho manažérstva, ktorá je
nástrojom na plnenie úloh, ale aj nástrojom
na ďalší rozvoj a zlepšovanie výkonnosti a
efektívnosti v tejto oblasti. Úlohy z nej
vyplývajúce boli prenesené do plánu
hlavných úloh ministerstva aj na rok 20122013. Uplatňuje princíp „zeleného
úradovania“ ako nástroj na uplatňovanie
systémových opatrení zameraných na
environmentálne prevádzkovanie a zelené
verejné obstarávanie cez jednotlivé odborné
útvary. Identifikuje environmentálne aspekty,
t. j. činnosti, produkty, resp. služby vo
vzájomnej interakcii so životným prostredím v
nasledujúcich oblastiach:
a) Energie, palivá –
• odborne spôsobilou osobou pre
energetickú certifikáciu bolo
vypracované „Tepelnotechnické
posúdenie budovy ministerstva“, na
základe ktorého sa zistil nevyhovujúci
súčasný stav z hľadiska obalovej
konštrukcie objektov. Nakoľko nie sú
splnené požiadavky normy STN 73
0540, objekt nespĺňa energetické a
hygienické kritérium podľa súčasných
noriem. Po realizovaní úprav –
rekonštrukcie fasády budovy vrátane jej
zateplenia, dôjde k odstráneniu týchto
nedostatkov, najmä v zlepšení
energetickej náročnosti – zníženie
energetických strát a úspory energie až
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50,53 % z celkovej potreby tepla na
vykurovanie.
• Vykonaná rekonštrukcia archívu,
sanácia a odstránenie vlhkosti z týchto
suterénnych priestorov znížila spotrebu
energie na vykurovanie tohto objektu.
Výmenou vstupných dverí do
archívnych priestorov bude investičná
akcia ukončená.
• Pri verejnom obstarávaní a priamych
nákupoch elektrospotrebičov
požadujeme v rámci energetického
štítkovania triedu, ktorá znamená
vyššiu úsporu energie (A, A+).
b) Hospodárenie s vodou – Výraznú úsporu
vody predstavuje inštalovanie úsporných
batérií na fotobunku a úsporný systém
duálneho splachovania. Realizovanou
stavbou bolo riešené i vytvorenie WC pre
imobilných
c) Čistiace prostriedky - upratovanie
priestorov ministerstva je zabezpečované
ekologickými čistiacimi prostriedkami a ich
použitie nemá žiadne negatívne dopady na
životné prostredie.
d) Separácia a recyklácia odpadu – na
koncentráciu odberu vyseparovaných
zložiek odpadov ako je plast, papier, sklo
sú zriadené zberné miesta v rámci budovy.
Na elektroodpad, tonery a optické média
má ministerstvo zriadené dve zberné
miesta v suterénnych priestoroch a jeho
odber zabezpečuje dodávateľským
spôsobom na základe zmluvy. O
ekologickej likvidácii odpadu požadujeme
potvrdenie, čím sa výrazne prispieva k
spätnému využitiu druhotných surovín a k
minimalizácii odpadu ukladaného na
skládky komunálneho odpadu.
e) Papier a výrobky z papiera - dôraz je
kladený na elektronickú korešpondenciu a
archiváciu, využívanie obojstrannej tlače
dokumentov.
f) Kancelárske potreby a kancelárska
technika, efektívna správa majetku a jeho
likvidácia. Všetky nakupované zariadenia
musia spĺňať najnovšie normy energetickej
účinnosti značky ENERGY STAR,
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kopírovacie zariadenia musia mať možnosť
obojstrannej tlače na papieri formátu A4,
na báze dodatočného softvéru (tlačiarne,
multifunkčné zariadenia), na požiadavkách
pri verejnom obstarávaní je
zabezpečovaná kompatibilita techniky s
papierom. Pri vyradení neupotrebiteľného
majetku štátu v správe ministerstva, po
odsúhlasení vyraďovacou komisiou a
dohľadom likvidačnej komisie sa postupuje
tento majetok na fyzickú likvidáciu v
súlade s jednotlivými ustanoveniami
zákona o odpadoch a inými súvisiacimi
právnymi predpismi.
Priebežne
sa plní

MH SR

priebežne

V OP KaHR je schéma na podporu inovácií,
zavádzania systémov manažérstva kvality,
ochrany priemyselných práv a zavádzania
technických noriem do výrobnej praxe a
služieb, v rámci ktorej je pomoc smerovaná
do prostredia zavádzania metód manažérstva
kvality (napr. podľa ISO radu 9000, ISO radu
14000, EMAS, VDA, BS, QS, Správnej výrobnej
praxe, Správnej laboratórnej praxe, HACCP a
ISO/TS 16 949, atď.) zavádzaním
predcertifikačného a certifikačného procesu,
ochrany priemyselných práv, obchodných
značiek a podpora nákupu priemyselných práv
súvisiacich s novým technologickým riešením.
MH SR sa zároveň snaží o zlepšovanie
environmentálneho správania
prostredníctvom zvýšenia úrovne
uplatňovania nástrojov zeleného verejného
obstarávania v rámci rezortu a organizácií vo
svojej pôsobnosti. Úroveň a spôsob
uplatňovania týchto nástrojov je pravidelne
ročne monitorovaná a hodnotená
prostredníctvom dotazníkového prieskumu,
ktorý MH SR a organizácie v jeho pôsobnosti
zasielajú Ministerstvu životného prostredia
SR.

Priebežne
sa plní

MK SR

priebežne

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky a
organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti v
rámci svojej činnosti pri nakladaní s odpadmi
dodržiavajú právne predpisy týkajúce sa
oblasti odpadového hospodárstva a v rámci
verejného obstarávania v opodstatnených
prípadoch, využívajú ustanovenia Zákona o
verejnom obstarávaní - § 30 Environmentálne
manažérstvo.

Priebežne

MO SR

priebežne

V rámci programu prípravy SR na členstvo v
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sa plní

NATO (PRENAME) sa v rokoch 2001-2004 v
rezorte obrany realizoval projekt, ktorý súvisel
so zavádzaním environmentálneho
manažérskeho systému (EMS) podľa normy
ISO 14001 vo vybraných vojenských útvaroch
OS SR (VÚ 1201 Kuchyňa, VÚ 1056 Zemianske
Kostoľany, VÚ 1101 Trebišov). Účinnosť a
funkčnosť tohto zavedeného avšak
necertifikovaného EMS je každoročne v týchto
útvaroch kontrolovaná. Zavedený EMS súvisí s
riadením a sledovaním kvality životného
prostredia v útvaroch nevynímajúc pritom
správne nakladanie s odpadom.

Priebežne
sa plní

MPRV SR

priebežne

Uplatňovanie princípu zeleného verejného
obstarávania je zapracované v smernici MPRV
SR o verejnom obstarávaní č. 527-2012-240:
Odbor verejného obstarávania MPRV SR v
rámci realizácie procesov verejného
obstarávania v prípadoch, kde to špecifikácia
predmetu obstarávania dovoľuje, hlavne pri
tovaroch, uplatňuje prvky zeleného verejného
obstarávania. Ministerstvo práce, sociálnych
vecí a rodiny Slovenskej republiky využíva pri
verejnom obstarávaní aj aplikovanie prvkov
zeleného obstarávania. Príkladom je
požadovanie environmentálnych certifikátov
ISO 14000 k produktom, tovarom viažucim sa
na predmet zákazky, poskytnutie uvedených
certifikátov je podmienkou účasti na
verejnom obstarávaní.
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“)
od roku 2011 realizuje separáciu odpadov, a
to triedenie na plasty, papier a sklo.
Ministerstvo spotrebovalo v období rokov
2011 a 2012 približne rovnaké množstvo palív
a energií, pričom náklady za rok 2012 boli
nižšie. Ministerstvo pri nákupe tovarov a
produktov, preferuje životnému prostrediu
neškodlivé produkty, obsahujúce najmä z
recyklované materiály.

Priebežne
sa plní

MS SR

priebežne

Pri verejných obstarávaniach sa v rámci
osobitných podmienok uplatňuje
environmentálne nakladanie s odpadmi.
Vykonávame separovanie odpadu. Pri
neupotrebiteľnom majetku štátu, ktorý
nevyužijeme ako druhotnú surovinu,
zabezpečíme jeho likvidáciu v súlade so
zákonom o odpadoch .
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Z hľadiska princípov zeleného verejného
obstarávania sme uplatňovali pri verejných
obstarávaniach environmentálne nakladanie s
odpadmi, ktoré sme uplatňovali v rámci
osobitných podmienok plnenia zmluvy napr.
pri obstarávaní náplní do tlačiarní, do
kopírovacích strojov a do multifunkčných
zariadení a pri dodávke farebných tonerov do
kancelárskych strojov. Princípy zeleného
verejného obstarávania sme uplatňovali pri
obstarávaní úsporných žiariviek, pri
obstarávaní kancelárskeho papiera,
toaletného papiera a toaletných utierok z
recyklovateľného materiálu.
Uprednostňujeme projekty ktorých negatívny
dopad na životné prostredie je minimálny. Pri
neupotrebiteľnom majetku štátu, ak nebude
využitý ako druhotná surovina, zabezpečuje
správca jeho likvidáciu v súlade so zákonom o
odpadoch.
Priebežne
sa plní

MŠVVŠ SR

priebežne

Riešenie projektu VV prostredníctvom
stimulov pre VV: Konverzia technológie
výroby flutingu v Smurfit Kappa Štúrovo
(Ukončené riešenie projektu k 31.12.2012)

Priebežne
sa plní

MV SR

priebežne

Odbor verejného obstarávania pri realizácii
verejného obstarávania požaduje od
uchádzačov preukázanie odbornej
spôsobilosti uvedením opatrení
environmentálneho manažérstva, ktoré
použije pri plnení zmluvy a tiež predloženie
certifikátu kvality, vydaného nezávislou
inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie
určitých opatrení environmentálneho
riadenia. Tieto opatrenia sú vyžadované pri
všetkých nadlimitných zákazkách v pôsobnosti
rezortu ministerstva vnútra (napr.
obstarávanie vozidiel, obstarávanie
tonerových náplni a pod.)

Priebežne
sa plní

MZ SR

priebežne

Nákup tovarov z recyklovaného materiálu,
nákup ekologických a biologicky
odbúrateľných pracích práškov a mycích
saponátov EKOLAB, nákup úsporných
žiariviek, tlač na recyklovanom papieri,
skartované dokumenty odovzdané na výrobu
toaletného papiera, čistenie a dezinfekcia sa
vykonáva biologicky odbúrateľnými
prípravkami a saponátmi.

Priebežne
sa plní

MZVaEZ SR

priebežne

Úloha O.13 z Programu odpadového
hospodárstva SR na roky 2011 až 2015 sa plní
priebežne. MZVaEZ SR podporuje nástroje
19

Priebežné vyhodnotenie plnenia cieľov POH SR 2011 - 2015
environmentálnej politiky ako
environmentálne manažérstvo, zelené
verejné obstarávanie, programy čistejšej
produkcie a pod.

O.14. pri návrhoch na výstavbu nových skládok odpadov vždy podrobne posúdiť potrebu takejto
výstavby v regióne. Navrhované lokality regionálnych skládok je potrebné zapracovať do
územných plánov regiónov pri najbližšom preskúmaní schváleného územného plánu podľa
osobitného predpisu 4.
Stav plnenia
k 31.3.2013
Opatrenie sa
priebežne plní

Zodpovedný
rezort

Konečný termín
splnenia

MŽP SR

priebežne

Spôsob plnenia
Od schválenia dokumentu POH SR na
roky 2011 – 2015 vo vláde SR sa
posudzovali nasledovné zámery na
rozšírenie (dobudovanie) skládok
odpadov: 5. kazeta skládky
nebezpečných odpadov Istrochem
Reality a.s. v Budmericiach, skládka
inertných odpadov v Kozárovciach, IV.
A V. etapa skládky ostatných odpadov
a IV. etapa skládky nebezpečných
odpadov v Žakovciach, 3. kazeta
skládky odpadov v Čadci – Podzávoze
a dobudovanie skládky odpadov
v Bzenici – Uhlisku. Zámer na
vybudovanie novej skládky odpadov
nebol vo vyhodnocovanom období
predložený.

O.15. podporovať výrobu alternatívnych palív vyrobených z odpadu v rámci podpory využívania
obnoviteľných zdrojov energie vtedy, pokiaľ nie je environmentálne vhodné ich materiálové
zhodnotenie.
Stav plnenia
k 31.3.2013

Zodpovedný
rezort

Konečný termín
splnenia

Priebežne sa
plní

MŽP SR

priebežne

Spôsob plnenia
Zákon č. 343/2012 Z. z., ktorý mení
a dopĺňa zákon o odpadoch a ktorý
plne transponuje smernicu o odpade,
pripravil legislatívny základ umožňujúci
lepšie využívanie alternatívnych palív
vyrobených z odpadov. MŽP SR
vytvára pracovnú skupinu, ktorá

4

§ 30 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších
predpisov
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pripraví požiadavky na určenie stavu
konca odpadu pre palivá vyrobené
z odpadov.
Priebežne sa
plní

MŽP SR

priebežne

Jedna schválená žiadosť o NFP –
projekt zameraný na zhodnocovanie
BRO na peletky a ich využívanie pri
vykurovaní verejných budov je
v realizácii. Predpokladaný termín
ukončenia realizácie projektu jún,
2013. Výška poskytnutého NFP –
2 091 967,46 Eur.

Priebežne sa
plní

MH SR

priebežne

MH SR pripravuje legislatívu
preferujúcu využívanie použitých
kuchynských olejov ako biopalivá.

O.16. podporovať inovatívne technológie, ktoré umožnia energeticky zhodnotiť odpady, pokiaľ nie je
environmentálne vhodná alebo efektívna ich recyklácia alebo príprava na opätovné použitie;
Stav plnenia
k 31.3.2013
Priebežne sa
plní

Priebežne sa
plní

Zodpovedný
rezort

Konečný termín
splnenia

Spôsob plnenia

MŽP SR

priebežne

Zákon č. 343/2012 Z. z. ktorý mení
a dopĺňa zákon o odpadoch a ktorý
plne transponuje smernicu o odpade,
pripravil legislatívny základ
umožňujúci lepšie využívanie
alternatívnych palív vyrobených
z odpadov.

MH SR

priebežne

MH SR pripravuje legislatívu
preferujúcu využívanie použitých
kuchynských olejov ako biopalivá.

O.17. v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva spaľovať komunálne odpady v zariadeniach
s energetickým využitím;
Stav plnenia
k 31.3.2013

Zodpovedný
rezort

Konečný termín
splnenia

Spôsob plnenia

Priebežne sa
plní

MŽP SR

priebežne

V súčasnosti obidve prevádzkované
spaľovne komunálnych odpadov v SR
spĺňajú požiadavky na energetické
zhodnocovanie odpadov.

Opatrenie je zo
strany MH SR
splnené

MH SR

priebežne

Ciele sú zapracované do zákona
č. 309/2009 Z. z. o podpore
obnoviteľných zdrojov energie
a vysoko účinnej kombinovanej
výroby a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, konkrétne § 3
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ods. 9, ktorý nadobudol platnosť od 1.
mája 2011 a §7 ods. 3 písm. b),
ktorého dátum platnosti je od 1.
marca 2013.

O.18. podporovať stabilnú výrobu elektrickej energie zo zariadení na energetické zhodnocovanie
odpadov a stabilný odber tepla vznikajúceho v procese energetického zhodnocovania odpadov
Stav plnenia
k 31.3.2013
Opatrenie je zo
strany MH SR
splnené

Zodpovedný
rezort
MH SR

Konečný termín
splnenia
priebežne

Spôsob plnenia
Ciele sú zapracované do zákona
č. 309/2009 Z. z. o podpore
obnoviteľných zdrojov energie
a vysoko účinnej kombinovanej
výroby a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, konkrétne § 3
ods. 9, ktorý nadobudol platnosť od
1. mája 2011 a §7 ods. 3 písm. b),
ktorého dátum platnosti je od
1. marca 2013.

O.19. zvýšiť počet kontrol štátneho dozoru so zameraním na zber nebezpečných odpadov;
Stav plnenia
k 31.3.2013
Opatrenie sa
priebežne plní

Zodpovedný
rezort
MŽP SR

Konečný termín
splnenia
priebežne

Spôsob plnenia
K 31.12.2012 vykonala SIŽP (od
platnosti POH) celkom 109 kontrol
zariadení na zber odpadov. Vo
všetkých zariadeniach bolo
kontrolované, či sa v nich vykonáva
zber nebezpečných odpadov, a ak áno,
sledovalo sa dodržiavanie zákonných
povinností, platných pre túto
kategóriu odpadov.

O.20. pripraviť Stratégiu nakladania s odpadmi zo zdravotnej starostlivosti;
Stav plnenia
k 31.3.2013
Opatrenie sa
plní

Zodpovedný
rezort
MŽP SR

Konečný termín
splnenia
2013

Spôsob plnenia
Stratégia bude pripravená SAŽP
v 3. kvartáli 2013 v rámci projektu
Stratégia nakladania s odpadmi zo
zdravotnej starostlivosti,
financovaného z operačného
programu životné prostredie.
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O.21. pripraviť Stratégiu nakladania s nebezpečnými odpadmi;
Stav plnenia
k 31.3.2013
Opatrenie sa
plní

Zodpovedný
rezort
MŽP SR

Konečný termín
splnenia
2013

Spôsob plnenia
Stratégia bude pripravená SAŽP v roku
2014 v rámci projektu Stratégia
nakladania s nebezpečnými odpadmi,
financovaného z operačného
programu životné prostredie.

O.22. Vypracovať stratégiu odpadového hospodárstva SR s výhľadom do roku 2020
Stav plnenia
k 31.3.2013
Úloha je
splnená

Zodpovedný
rezort
MŽP SR

Konečný termín
splnenia
2013

Spôsob plnenia
Návrh dokumentu je pripravený.

O.23. využívanie kampaní na plnenie cieľov POH kvalitne organizovaných s ohľadom na jednotlivé
cieľové skupiny, miestne podmienky a predmet kampane;
Stav plnenia
k 31.3.2013
Priebežne sa
plní

Zodpovedný
rezort
MŽP SR

Konečný termín
splnenia
priebežne

Spôsob plnenia
SAŽP pripravuje sériu aktivít
(workshopy, semináre, konferencie...)
pre rôzne cieľové skupiny
(samospráva, štátna správa
v odpadovom hospodárstve,
súkromný sektor).

O.24. vyhodnocovanie plnenia cieľov stanovených v tomto dokumente podľa Metodiky na
vyhodnocovanie POH SR vrátane súboru indikátorov, vypracovaného SAŽP COHEM
v dvojročných intervaloch;
Stav plnenia
k 31.3.2013
Priebežne sa
plní

Zodpovedný
rezort
MŽP SR

Konečný termín
splnenia

v dvojročných
intervaloch

Spôsob plnenia
Predložený materiál je prvým
z pravidelných vyhodnotení
predložených na schválenie vládou
SR.

O.25. pravidelne zvyšovať odbornú úroveň pracovníkov štátnej správy v odpadovom hospodárstve
formou školení, usmernení a pod.
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Stav plnenia
k 31.3.2013

Zodpovedný
rezort

Konečný termín
splnenia

Priebežne sa
plní

MŽP SR

priebežne

Spôsob plnenia
MŽP SR a SAŽP pripravuje sériu aktivít
(workshopy, semináre, konferencie...)
pre vzdelávanie pracovníkov štátnej
správy.

O.26. zabezpečiť, aby každá cezhraničná preprava/dovoz odpadu uvedeného v prílohe III, IIIA a IIIB
Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 o preprave odpadu (ďalej len
„Nariadenie“) určeného pre spaľovne, ktoré sú označené ako zariadenia na zhodnocovanie
odpadov, na územie Slovenskej republiky podliehala postupu predchádzajúceho písomného
oznámenia a súhlasu podľa hlavy II Nariadenia.
Stav plnenia
k 31.3.2013

Zodpovedný
rezort
MŽP SR

Konečný termín
splnenia
priebežne

Spôsob plnenia
V sledovanom období neboli na
územie SR dovezené odpady určené
na spálenie v spaľovniach odpadov;
odpady boli dovážané výlučne za
účelom spoluspaľovania.

4.2 Opatrenia na podporu opätovného použitia a recyklácie komunálnych
odpadov
O.27. obce musia informovať svojich občanov o nových systémoch nakladania s odpadmi v zmysle
novej hierarchie odpadového hospodárstva;
Stav plnenia
k 31.3.2013

Zodpovedný
rezort

Konečný termín
splnenia

Opatrenie sa
priebežne plní

MŽP SR

priebežne

Spôsob plnenia
SAŽP pripravuje vzdelávacie aktivity
(napr. 7.6.2013, 18.6.2013) so
zameraním na predstaviteľov
samospráv s cieľom informovať
o novej hierarchii odpadového
hospodárstva a úlohách samospráv pri
uvádzaní nových systémov nakladania
s odpadmi do praxe.

O.28. je potrebné prehodnotiť ekonomické nástroje v odpadovom hospodárstve smerom
k ekonomickým tlakom podporujúcim separáciu v obciach a prípravu na opätovné používanie
a predchádzanie vzniku odpadov, najmä
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a. vypracovať nový zákon o poplatkoch za uloženie odpadov, pretože zákon č. 17/2004
Z. z. sa ukázal ako neúčinný nástroj na znižovanie množstva odpadov ukladaných na
skládky;
b. novelizovať zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, najmä
zrušiť hornú hranicu sadzby poplatku v § 78;
Stav plnenia
k 31.3.2013

Zodpovedný
rezort

Konečný termín
splnenia

Spôsob plnenia

Úloha trvá

MŽP SR

K termínu
schválenia
nového zákona
o odpadoch

MŽP SR pripravilo legislatívny zámer
nového zákona o odpadoch, ktorý
bude riešiť aj problematiku
ekonomických nástrojov v odpadovom
hospodárstve.

Úloha trvá

MF SR

K termínu
schválenia
nového zákona
o odpadoch

1. Ekonomickým nástrojom, ktorý
vyplýva zo zákona pre každého
producenta odpadu a ktorý
ministerstvo využíva, je platenie
poplatku za uloženie odpadu na
skládku, z dôvodu zabezpečenia jeho
zneškodnenia. Náklady na
odstránenie odpadu pri stavbách, sú
zhotoviteľom stavby kalkulované
v celkovej cene predmetu zmluvy,
na odber iných separovaných
odpadov má ministerstvo uzavreté
zmluvy v zmysle platného zákona o
odpadoch a Vyhlášky MŽP SR č.
284/2001 Z. z.
2. Novela zákona č. 582/2004 Z. z.
o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady v znení
neskorších predpisov

O.29. z prostriedkov, Environmentálneho fondu alebo iného centrálneho zdroja a cez výrobcov,
dovozcov, oprávnené organizácie, kolektívne organizácie a recyklátorov treba podporovať
projekty zamerané na zavedenie a zefektívnenie separovaného zberu a následnej recyklácie
vytriedených zložiek.
Stav plnenia
k 31.3.2013
Priebežne sa
plní

Zodpovedný
rezort
MŽP SR

Konečný termín
splnenia
každoročne

Spôsob plnenia
V rokoch 2011 - 2012 boli
z prostriedkov Environmentálneho
fondu podporené projekty so
zameraním na separáciu zložiek
komunálnych odpadov a vybudovanie
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potrebnej infraštruktúry (zberných
dvorov, triediacich liniek a pod.) vo
výške 1 704 599 EUR.
Priebežne sa
plní

MŽP SR

každoročne

V období od roku 2011 do 31.3.2013
bolo z prostriedkov OPŽP schválených
32 projektov zameraných na
separovaný zber komunálnych
odpadov vo výške 26 506 684,35 EUR.
Štyri podporené projekty v sume 2
714 836,89 EUR sa zaoberali
kombináciou zefektívnenia systému
separovaného zberu a vybudovaním
zariadenia na zhodnocovanie BRO.

O.30. pripraviť návrh systému financovania separovaného zberu zložiek komunálneho odpadu
Stav plnenia
k 31.3.2013
Úloha trvá

Zodpovedný
rezort
MŽP SR

Konečný termín
splnenia

K termínu
schválenia
nového zákona
o odpadoch

Spôsob plnenia
MŽP SR pripravilo legislatívny zámer
nového zákona o odpadoch, ktorý rieši
aj problematiku financovania
separovaného zberu zložiek
komunálnych odpadov.

O.31. zaviesť účinný separovaný zber kuchynského, reštauračného odpadu a biologicky
rozložiteľných odpadov z verejnej a súkromnej zelene a záhrad v súlade so Stratégiou
znižovania ukladania biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov na skládky odpadov
schválenou uznesením Vlády SR č. 904/2010 zo dňa 15.12.2010;
Stav plnenia
k 31.3.2013
Úloha trvá,
čiastočne
splnená
legislatívna
požiadavka

Zodpovedný
rezort
MŽP SR

Konečný termín
splnenia
2013

Spôsob plnenia
Zákon č. 343/2012 Z. z. ktorý mení
a dopĺňa zákon o odpadoch a ktorý
plne transponuje smernicu o odpade,
pripravil legislatívny základ
umožňujúci zavedenie separovaného
zberu kuchynského a reštauračného
odpadu a biologicky rozložiteľných
odpadov z verejnej a súkromnej
zelene. Výsledky účinnosti systémov
zberu budú známe najskôr v roku
2014, pričom sa predpokladá
postupné zvyšovanie efektívnosti
separovaného zberu týchto zložiek
komunálnych odpadov.
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O.32. separačné systémy technicko-organizačne optimalizovať na miestne podmienky určujúce
zloženie komunálneho odpadu (v závislosti od druhu bytovej výstavby);
Stav plnenia
k 31.3.2013

Zodpovedný
rezort

Konečný termín
splnenia

Úloha trvá

MŽP SR

priebežne

Spôsob plnenia
MŽP SR vypracovalo metodickú
pomôcku k vypracovaniu všeobecne
záväzného nariadenia obce
o nakladaní s komunálnymi odpadmi,
ktorá môže pomôcť samosprávam pri
optimalizácii odpadového
hospodárstva obce. Pomôcka je
uverejnená na webovom sídle MŽP SR.

4.3 Opatrenia na zníženie skládkovania biologicky rozložiteľných
komunálnych odpadov a na dosiahnutie cieľov pre biologické odpady
O.33. podporovať komunitné
a prevádzkových noriem;

kompostovanie

stanovením

Stav plnenia
k 31.3.2013

Zodpovedný
rezort

Konečný termín
splnenia

Úloha trvá

MŽP SR

2013

základných

technologických

Spôsob plnenia
Bola zriadená medzirezortná pracovná
skupina, ktorá sa bude zaoberať
uvedenou problematikou.

O.34. od roku 2015 zakázať skládkovanie odpadov, v ktorých je obsah organického uhlíka vyšší ako
5 hmotnostných percent;
Stav plnenia
k 31.3.2013

Zodpovedný
rezort

Konečný termín
splnenia

Úloha trvá

MŽP SR

K termínu
schválenia
nového zákona o
odpadoch

Spôsob plnenia
Opatrenie bude zapracované
v pripravovanom novom zákone
o odpadoch.

O.35. zaviesť systém evidencie a kontroly nakladania s biologicky rozložiteľnými odpadmi
v komunálnych odpadoch v mestách a obciach formou legislatívneho predpisu, prípravou
usmernenia pre samosprávy a školení miestnych samospráv;
Stav plnenia

Zodpovedný

Konečný termín

Spôsob plnenia
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k 31.3.2013

rezort

splnenia

Úloha trvá

MŽP SR

K termínu
schválenia
nového zákona o
odpadoch

Opatrenie bude zapracované
v pripravovanom novom zákone
o odpadoch.

O.36. vypracovať Akčný plán na podporu umiestnenia kompostov z biologicky rozložiteľných
odpadov na trhu;
Stav plnenia
k 31.3.2013

Zodpovedný
rezort

Konečný termín
splnenia

Úloha trvá

MŽP SR

2013

Spôsob plnenia
Bola zriadená medzirezortná pracovná
skupina, ktorá sa bude zaoberať
uvedenou problematikou
s predpokladom prípravy návrhu
Akčného plánu koncom roka 2013.

O.37. podporovať projekty na materiálové zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov
a biologických odpadov (vrátane komunitného kompostovania) pridelením finančnej podpory
z prostriedkov EÚ a Environmentálneho fondu;
Stav plnenia
k 31.3.2013

Zodpovedný
rezort

Konečný termín
splnenia

Spôsob plnenia

Priebežne sa
plní

MŽP SR

každoročne

V rokoch 2011 - 2012 boli
z prostriedkov Environmentálneho
fondu podporené projekty so
zameraním na materiálové
zhodnocovanie biologicky
rozložiteľných odpadov vo výške
2 423 037 EUR.

Priebežne sa
plní

MŽP SR

každoročne

V období od roku 2011 do 31.3.2013
boli z prostriedkov OPŽP, prioritnej osi
4 schválené štyri projekty zamerané
na separovaný zber a zhodnocovanie
BRO (kompostovaním) a jedna žiadosť
na zhodnocovanie BRO
kompostovaním vo výške 3 175
083,39EUR.

O.38. zvýšiť množstvá bioplynu vyrobeného z biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov
a z biologických odpadov minimálne o 20% oproti množstvu bioplynu vyrobenému z biologicky
rozložiteľných komunálnych odpadov a z biologických odpadov v roku 2010;
Stav plnenia
k 31.3.2013

Zodpovedný
rezort

Konečný termín
splnenia

Spôsob plnenia
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Úloha trvá

MŽP SR

2015

Zatiaľ sa nepodarilo zvýšiť množstvá
bioplynu vyrobeného z odpadov, ako
vyplýva z dostupných hlásení
o nakladaní s odpadmi. V období 2011
až marec 2013 neboli schválené
žiadosti o NFP v rámci operačného
programu životné prostredie prioritná
os č.4 odpadové hospodárstvo, ktoré
by boli zamerané na výstavbu
bioplynových staníc využívajúcich
odpady.

O.39. podporiť budovanie bioplynových staníc, ktoré budú bioplyn vyrábať výlučne alebo v prevažnej
miere z odpadov;
Stav plnenia
k 31.3.2013

Zodpovedný
rezort

Konečný termín
splnenia

Úloha trvá

MŽP SR

každoročne

Spôsob plnenia
V období 2011 až marec 2013 neboli
schválené žiadosti o NFP v rámci
operačného programu životné
prostredie prioritná os č.4 odpadové
hospodárstvo, ktoré by boli zamerané
na výstavbu bioplynových staníc
využívajúcich odpady.

O.40. podporovať výstavbu integrovaných centier na materiálové a energetické zhodnocovanie
komunálnych odpadov;
Stav plnenia
k 31.3.2013

Zodpovedný
rezort

Konečný termín
splnenia

MŽP SR

priebežne

Spôsob plnenia
V období 2011 až marec 2013 neboli
schválené žiadosti o NFP v rámci
operačného programu životné
prostredie prioritná os č.4 odpadové
hospodárstvo, ktoré by boli zamerané
na výstavbu integrovaných centier na
materiálové a energetické
zhodnocovanie komunálnych
odpadov.

O.41. biologicky rozložiteľné odpady a kaly z čistenia komunálnych vôd v obciach nad
15 000 obyvateľov smerovať k zhodnocovaniu anaeróbnymi metódami s cieľom výroby
bioplynu
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Stav plnenia
k 31.3.2013

Zodpovedný
rezort

Konečný termín
splnenia

Úloha trvá

MŽP SR

2015

4.4
4.4.1

Spôsob plnenia
V súčasnosti ešte nie je možné
vyhodnotiť plnenie tohto opatrenia
vzhľadom na chýbajúce údaje.

Opatrenia na dosiahnutie cieľov pre vybrané prúdy odpadov
Elektroodpad

O.42. podporovať vývoj a využitie nových technológií, ktoré budú schopné zmysluplne zhodnocovať
v súčasnosti nezhodnocované podiely elektrozariadení, predovšetkým tzv. tvrdé plasty, ktoré
obsahujú tzv. spomaľovače horenia (vrátane zakázaných perzistentných organických látok POPs) a špeciálne sklá;
Stav plnenia
k 31.3.2013

Zodpovedný
rezort

Konečný termín
splnenia

Úloha trvá

MŽP SR

priebežne

Spôsob plnenia
V období 2011 až marec 2013 neboli
schválené žiadosti o NFP v rámci
operačného programu životné
prostredie prioritná os č.4 odpadové
hospodárstvo, ktoré by boli zamerané
na vývoj a využitie technológií na
zhodnocovanie elektroodpadov.

O.43. spoluprácou výrobcov a samosprávy zlepšiť úroveň oddeleného zberu elektroodpadov na
územiach obcí;
Stav plnenia
k 31.3.2013

Zodpovedný
rezort

Konečný termín
splnenia

Úloha sa plní

MŽP SR

priebežne

Spôsob plnenia
Plní sa priebežne v rámci spolupráce
medzi ZMOS a Koordinačným centrom
pre elektroodpady, ktoré v r. 2011
podpísali memorandum o spolupráci.

O.44. dôsledne kontrolovať plnenie povinnosti odovzdania súčiastok s obsahom olova (napr.
kónusové trubice z televíznych obrazoviek s obsahom olova) z elektroodpadu autorizovanému
spracovateľovi olovených odpadov;
Stav plnenia
k 31.3.2013

Zodpovedný
rezort

Konečný termín
splnenia

Spôsob plnenia
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Opatrenie sa
priebežne plní

MŽP SR

priebežne

V zmysle vyhlášky MŽP SR č. 315/2010
a zákona o odpadoch sledujú
výrobcovia elektrozariadení pri
kontrole prúdov elektroodpadov cez
kvartálne hlásenia spracovateľov
elektroodpadov.

O.45. dôkladne kontrolovať plnenie limitov zhodnocovania a recyklácie; vydať usmernenie MŽP SR
na výpočet efektívnosti recyklácie od prijatia elektroodpadov do zariadenia na spracovanie
elektroodpadov až po konečnú recykláciu vytriedených materiálov;
Stav plnenia
k 31.3.2013

Zodpovedný
rezort

Konečný termín
splnenia

Opatrenie sa
priebežne plní

MŽP SR

priebežne

Spôsob plnenia
Plní sa, vzhľadom na obsah hlásenia
spracovateľa elektroodpadov nie je
potrebné usmernenie, MŽP SR dalo
v r. 2012 podnet na SIŽP na vykonanie
inšpekcie u všetkých spracovateľov
elektroodpadov za účelom preverenia
plnenia zákonných povinností. Dielčie
správy z inšpekcií MŽP SR vyhodnocuje
a návrhy na zlepšenia kontroly miery
recyklácie predloží v novele zákona
o odpadoch v nadväznosti na
transpozíciu smernice Európskeho
parlamentu a Rady č. 2012/19/EU zo
4. júla 2012 o odpade z elektrických
a elektronických zariadení (OEEZ).

O.46. podporovať informačné kampane zamerané na zvýšenie informovanosti obyvateľstva o zákaze
zneškodňovania predovšetkým malých domácich spotrebičov spolu s netriedeným
komunálnym odpadom;
Stav plnenia
k 31.3.2013

Zodpovedný
rezort

Konečný termín
splnenia

Opatrenie sa
priebežne plní

MŽP SR

priebežne

Spôsob plnenia
Priebežne plnia výrobcovia
elektrozariadení prostredníctvom
kolektívnych organizácií. V r. 2012 MŽP
vydalo tlačovú správu s výzvou pre
občanov pre odovzdávanie
elektroodpadov len subjektom
s platnými súhlasmi a zdôvodnením
významu oddeleného zberu
elektroodpadov.
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O.47. podporovať informačné kampane zamerané na zvýšenie informovanosti obyvateľstva
o povinnosti odovzdávať elektroodpady do systémov spätného odberu a zberu celé;
Stav plnenia
k 31.3.2013

Zodpovedný
rezort

Konečný termín
splnenia

Opatrenie sa
priebežne plní

MŽP SR

priebežne

Spôsob plnenia
Priebežne plnia výrobcovia
elektrozariadení prostredníctvom
kolektívnych organizácií. V r. 2012 MŽP
vydalo tlačovú správu s výzvou pre
občanov pre odovzdávanie
elektroodpadov len subjektom
s platnými súhlasmi a zdôvodnením
významu oddeleného zberu
elektroodpadov.

O.48. prehodnotiť legislatívne postavenie zariadení na zber odpadov vo vzťahu k zberu
elektroodpadov;
Stav plnenia
k 31.3.2013

Zodpovedný
rezort

Konečný termín
splnenia

Úloha trvá

MŽP SR

K termínu
schválenia
nového zákona
o odpadoch

Spôsob plnenia
Návrh nového zákona o odpadoch je
v príprave spolu s transpozíciou
smernice Európskeho parlamentu a
Rady č. 2012/19/EU zo 4. júla 2012
o odpade z elektrických
a elektronických zariadení (OEEZ) .

O.49. sprísniť kontrolu so zameraním na výrobcov, ktorí nie sú zapísaní v Registri výrobcov (tzv. freeriderov) a ktorí si neplnia zákonné povinnosti vyplývajúce zo zákona o odpadoch; sprísniť
kontrolu aj tých výrobcov, ktorí sú zapísaní v Registri výrobcov, ale si svoje povinnosti neplnia
alebo ich neplnia v plnom rozsahu;
Stav plnenia
k 31.3.2013

Zodpovedný
rezort

Konečný termín
splnenia

Opatrenie sa
priebežne plní

MŽP SR

priebežne

Spôsob plnenia
V r. 2012 dalo MŽP SR podnet na SIŽP
na vykonanie inšpekcie u všetkých
registrovaných kolektívnych
organizácií zameranú na plnenie
zákonných povinností. Zistené
nedostatky a ich odstránenie sa rieši
v návrhu nového zákona o odpadoch.
Postih free-riderov sa MŽP SR snaží
riešiť v spolupráci všetkých
zúčastnených subjektov v reťazci
„výrobca elektrozariadení – predajca –
spracovateľ elektroodpadov“.
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O.50. vytvoriť v zákone o odpadoch také opatrenia, ktoré budú viesť výrobcov nedomácich
elektrozariadení k tomu, aby si povinne zabezpečovali zber a následné spracovanie
elektroodpadov, ktoré nie sú elektroodpadmi z domácností;

Stav plnenia
k 31.3.2013

Zodpovedný
rezort

Konečný termín
splnenia

Úloha trvá

MŽP SR

K termínu
schválenia
nového zákona o
odpadoch

Spôsob plnenia
Návrh nového zákona o odpadoch je
v príprave.

O.51. prehodnotiť existenciu sektora elektrozariadení v Recyklačnom fonde;

Stav plnenia
k 31.3.2013

Zodpovedný
rezort

Konečný termín
splnenia

Úloha je
čiastočne
splnená

MŽP SR

K termínu
schválenia
nového zákona o
odpadoch

Spôsob plnenia
MŽP SR predložilo legislatívny návrh
nového zákona o odpadoch, ktorý
navrhuje úplné zrušenie Recyklačného
fondu.

4.4.2. Odpady z obalov

O.52. pre odpady z obalov a odpady z výrobkov z papiera, skla, plastov a viacvrstvových
kombinovaných materiálov uprednostňovať materiálové zhodnotenie; za týmto účelom je
potrebné, aby hlavné činnosti R3 boli presnejšie definované, keďže sa jedná o rôzny rozsah
organických materiálov. U odpadov z plastových obalov a z výrobkov z plastov musí byť
výstupom nie odpad, ale surovina. Výstupnou činnosťou materiálového zhodnocovania nesmie
byť zmenšovanie, triedenie alebo drvenie odpadu.
Stav plnenia
k 31.3.2013

Zodpovedný
rezort

Konečný termín
splnenia

Úloha je
splnená,
priebežne sa
budú
požiadavky
usmernenia
dodržiavať

MŽP SR

priebežne

Spôsob plnenia
MŽP SR vydalo usmernenie
k udeľovaniu kódu činnosti R3 pri
odpadoch z plastov, ktoré je
publikované na webovom sídle MŽP SR
v zmysle normy STN ISO 15270.
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O.53. podporovať výrobu tuhých alternatívnych palív z odpadov z obalov a z výrobkov z papiera, skla,
plastov a viacvrstvových kombinovaných materiálov tam, kde nie je vhodná alebo kde nie je
možná ich recyklácia;
Stav plnenia
k 31.3.2013

Zodpovedný
rezort

Konečný termín
splnenia

Úloha trvá

MŽP SR

priebežne

Spôsob plnenia
Zákonom č. 343/2012 Z. z. bola
vytvorená legislatívna požiadavka na
podporu energetického
zhodnocovania spaľovateľných
odpadov z obalov.

O.54. pre odpady z obalov z plastov a z výrobkov z plastov stanoviť pravidlá nadefinovanie stavu
konca odpadu a vznik suroviny v procese materiálového zhodnotenia plastového odpadu
činnosťou R3 v súlade s normou STN ISO 15270;
Stav plnenia
k 31.3.2013

Zodpovedný
rezort

Konečný termín
splnenia

Úloha je
čiastočne
splnená

MŽP SR

K termínu
schválenia
nového zákona o
odpadoch

Spôsob plnenia
Inštitút stavu konca odpadu bol
zavedený do legislatívy SR v §2b
zákona o odpadoch, novelou č.
343/2012 Z. z.

O.55. vydať usmernenie MŽP k zaraďovaniu odpadov z obalov podľa Katalógu odpadov;
Stav plnenia
k 31.3.2013

Zodpovedný
rezort

Konečný termín
splnenia

Úloha splnená

MŽP SR

Ku koncu roka
2011

Spôsob plnenia
MŽP SR vydalo usmernenie
k zaraďovaniu odpadov z obalov podľa
Katalógu odpadov, ktoré je uverejnené
na webovom sídle MŽP SR.

O.56. zvyšovať mieru zhodnocovania odpadov z obalov kvalitnými plánmi prevencie povinných osôb;
Stav plnenia
k 31.3.2013

Zodpovedný
rezort

Konečný termín
splnenia

Priebežne sa
plní

OÚŽP

Každé 4 roky

Spôsob plnenia
Povinné osoby podľa §3 zákona č.
119/2010 Z. z. sú povinné vypracovať
program prevencie a zaslať OÚŽP.
Návrh Programu predchádzania vzniku
odpadu SR, ktorý bol predložený MŽP
SR, obsahuje aj kapitolu zaoberajúcu
sa požiadavkami na predchádzanie
vzniku odpadov z obalov a programov
prevencie povinných osôb.
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O.57. analyzovať podmienky zálohovania obalov, ktoré nie sú opakovane použiteľné
Stav plnenia
k 31.3.2013

Zodpovedný
rezort

Konečný termín
splnenia

V plnení

MŽP SR

Priebežne do
roku 2015

Spôsob plnenia
MŽP SR komunikuje s výrobcami
ohľadom možnosti zálohovania
obalov, ktoré nie sú opakovane
použiteľné

O.58. vytvárať podmienky na podporu návratných opakovane použiteľných obalov;
Stav plnenia
k 31.3.2013

Zodpovedný
rezort

Konečný termín
splnenia

V plnení

MŽP SR

priebežne

Spôsob plnenia
Podmienky sú vytvorené v zákone č.
119/2010 Z. z. a vyhláške č. 81/2011 Z.
z.

O.59. sprísniť kontrolu so zameraním na výrobcov, ktorí nie sú zapísaní v Registri povinných osôb
(tzv. free-riderov) a ktorí si neplnia zákonné povinnosti vyplývajúce zo zákona o obaloch;
sprísniť kontrolu aj na výrobcov, ktorí sú zapísaní v Registri povinných osôb, ale si neplnia svoje
zákonné povinnosti alebo ich neplnia v plnom rozsahu.
Stav plnenia
k 31.3.2013

Zodpovedný
rezort

Konečný termín
splnenia

MŽP SR

priebežne

Spôsob plnenia
V registri je v súčasnosti
registrovaných takmer 10 000
povinných osôb. Po analýze všetkých
doručených hlásení od povinných
osôb, sú vytypované subjekty pre
vykonanie kontroly na plnenie
zákonných povinností.

O.60. v spolupráci s MH SR navrhnúť systém na podporu materiálov získaných z recyklovaných
odpadov z obalov a z výrobkov z papiera, skla, plastov a viacvrstvových kombinovaných
materiálov na výrobu obalov a ďalších výrobkov;
Stav plnenia
k 31.3.2013

Zodpovedný
rezort

Konečný termín
splnenia

V plnení

MŽP SR

2015

Spôsob plnenia
Zatiaľ neprebehli rokovania
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O.61. prehodnotiť postavenie Recyklačného fondu v sektoroch papiera, plastov a skla z hľadiska
plnenia limitov pre zber, zhodnotenie a recykláciu odpadov z obalov z týchto materiálov;
prehodnotiť existenciu sektora kovových obalov;
Stav plnenia
k 31.3.2013

Zodpovedný
rezort

Konečný termín
splnenia

Úloha je
čiastočne
splnená

MŽP SR

K termínu
schválenia
nového zákona o
odpadoch

Spôsob plnenia
MŽP SR predložilo legislatívny návrh
nového zákona o odpadoch, ktorý
navrhuje úplné zrušenie Recyklačného
fondu.

4.4.3. Použité batérie a akumulátory

O.62. zabezpečiť efektívny oddelený zber prenosných použitých batérií a akumulátorov v zmysle
požiadaviek európskej legislatívy;
Stav plnenia
k 31.3.2013

Zodpovedný
rezort

Konečný termín
splnenia

Čiastočne
splnená

MŽP SR

K termínu
schválenia
nového zákona o
odpadoch

Spôsob plnenia
V súčasnosti je funkčný systém zberu
použitých prenosných batérií
a akumulátorov, ktorý prevádzkujú
spracovatelia a kolektívne systémy pre
EEZ. Zefektívnenie tohto systému
prinesie novela zákona o odpadoch,
ktorá je v súčasnosti v procese
prípravy.

O.63. zabezpečiť informačné kampane pre obyvateľstvo na podporu zberu použitých batérií
a akumulátorov;
Stav plnenia
k 31.3.2013

Zodpovedný
rezort

Konečný termín
splnenia

MŽP SR

priebežne

Spôsob plnenia
Informačné kampane zabezpečujú
samotní prevádzkovatelia systému
oddeleného zberu použitých
prenosných batérií a akumulátorov.

O.64. zapojiť do zberu použitých batérií a akumulátorov všetkých výrobcov a dovozcov, vrátane
predajných miest;
Stav plnenia
k 31.3.2013

Zodpovedný
rezort

Konečný termín
splnenia

MŽP SR

priebežne

Spôsob plnenia
V platnom zákone o odpadoch sú
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ustanovené povinnosti distribútorov,
prevádzkovateľov zberných miest
a zhodnocovateľov použitých batérií
a akumulátorov zapojiť sa do zberu
použitých batérií a akumulátorov.
Samotným výrobcom a dovozcom
batérií a akumulátorov bude táto
povinnosť udelená až v pripravovanej
novele zákona o odpadoch v rámci tzv.
rozšírenej zodpovednosti výrobcu.

O.65. v súlade so smernicou umožniť recyklátorom, zberovým firmám, výrobcom a dovozcom batérií
a akumulátorov plniť svoje povinnosti v oblasti zberu a zhodnocovania použitých batérií
a akumulátorov buď jednotlivo alebo kolektívne;
Stav plnenia
k 31.3.2013

Zodpovedný
rezort

Konečný termín
splnenia

Úloha je
čiastočne
splnená

MŽP SR

K termínu
schválenia
nového zákona o
odpadoch

Spôsob plnenia
Novela zákona o dopadoch je
v súčasnosti v legislatívnom procese.

O.66. vzhľadom na praktickú nerealizovateľnosť optického triedenia prenosných batérií a
akumulátorov prevádzkovať len triediace linky, ktoré budú schopné použité prenosné batérie
a akumulátory triediť podľa ich chemického zloženia, čo je prvým krokom k efektívnemu
zhodnocovaniu;
Stav plnenia
k 31.3.2013

Zodpovedný
rezort

Konečný termín
splnenia

MŽP SR

priebežne

Spôsob plnenia
MŽP SR neboli predložené žiadne
zámery, zamerané na optické triedenie
použitých prenosných batérií
a akumulátorov.

O.67. prehodnotiť existenciu sektora batérií a akumulátorov v Recyklačnom fonde;
Stav plnenia
k 31.3.2013

Zodpovedný
rezort

Konečný termín
splnenia

Úloha je
čiastočne
splnená

MŽP SR

K termínu
schválenia
nového zákona o
odpadoch

Spôsob plnenia
MŽP SR predložilo legislatívny návrh
nového zákona o odpadoch, ktorý
navrhuje úplné zrušenie Recyklačného
fondu.
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O.68. sprísniť kontrolu so zameraním na výrobcov, ktorí nie sú zapísaní v Registri výrobcov batérií
a akumulátorov (tzv. free-riderov) a ktorí si neplnia zákonné povinnosti vyplývajúce zo zákona
o odpadoch; sprísniť kontrolu aj na výrobcov, ktorí sú zapísaní v Registri výrobcov batérií
a akumulátorov, ktorí si však neplnia zákonné povinnosti vyplývajúce zo zákona o odpadoch
alebo neplnia v plnom rozsahu;
Stav plnenia
k 31.3.2013

Zodpovedný
rezort

Konečný termín
splnenia

MŽP SR

priebežne

Spôsob plnenia
Na MŽP SR prebehlo rokovanie so
zástupcami SIŽP o možnostiach
zvýšenia kontroly výrobcov, okrem
iných aj batérií a akumulátorov. Postih
free-riderov sa MŽP SR snaží riešiť
v spolupráci všetkých zúčastnených
subjektov v reťazci „výrobca batérií a
akumulátorov – predajca –
spracovateľa použitých batérií a
akumulátorov“.

4.4.4. Staré vozidlá

O.69. zamedziť vydávaniu falošných formulárov o odhlásení starého vozidla
Stav plnenia
k 31.3.2013

Zodpovedný
rezort

Konečný termín
splnenia

V plnení

MŽP SR

K termínu
schválenia
nového zákona o
odpadoch

Spôsob plnenia
V novom zákone o odpadoch sa
upravia legislatívne opatrenia na
zamedzenie vydávania falošných
formulárov o odhlásení starého
vozidla.

O.70. najneskôr do 1.januára 2014 zabezpečiť dostatočné spracovateľské kapacity na plnenie limitov
zhodnotenia a recyklácie minimálne v skúšobnej prevádzke a do 1.januára 2015 zabezpečiť
dostatočné spracovateľské kapacity na plnenie limitov zhodnotenia a recyklácie v riadnej
prevádzke, ktorá vyhovuje platným právnym normám záväzným v SR a EÚ .
Stav plnenia
k 31.3.2013

Zodpovedný
rezort

Konečný termín
splnenia

V plnení

MŽP SR

priebežne

Spôsob plnenia
V súčasnosti je na Slovensku 38
autorizovaných spracovateľov starých
vozidiel a kapacitne postačujú pre
potreby spracovaných starých vozidiel.
V období 2011 až marec 2013 neboli
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schválené žiadosti o NFP v rámci
operačného programu životné
prostredie prioritná os č.4 odpadové
hospodárstvo, ktoré by boli zamerané
na spracovanie starých vozidiel.

O.71. zabezpečiť odovzdanie vysušeného starého vozidla, jeho častí, komponentov a vzniknutých
odpadov z procesu spracovania, oprávnenej organizácii s udelenou autorizáciou na činnosť
spracovania starých vozidiel v potrebnom rozsahu tak, aby bolo zabezpečené dostatočné
materiálové a energetické zhodnotenie a recyklácia vysušeného starého vozidla, jeho častí,
komponentov a vzniknutých odpadov v zariadení na spracovanie starých vozidiel, ktoré nemá
dostatočné kapacity, alebo technologický postup na to, aby zabezpečilo záväzné plnenie
limitov zhodnotenia a recyklácie starých vozidiel
Stav plnenia
k 31.3.2013

Zodpovedný
rezort

Konečný termín
splnenia

V plnení

MŽP SR

priebežne

Spôsob plnenia
Povinnosť zabezpečiť úplné
spracovanie starého vozidla v lehote
do jedného roka od jeho prevzatia na
spracovanie vrátane zabezpečenia
opätovného použitia častí starého
vozidla a zhodnotenia odpadov zo
spracovania starých vozidiel, najmä
recyklácie starých vozidiel, ako aj
zneškodnenia nevyužiteľných zvyškov
je daná platnou legislatívou
odpadového hospodárstva (zákon
o odpadoch).

O.72. dôsledne uprednostňovať recykláciu a zhodnocovanie súčiastok, materiálov, komponentov
a častí vozidiel, ktoré sa získali pri činnosti spracovania starých vozidiel u spracovateľov starých
vozidiel;
Stav plnenia
k 31.3.2013

Zodpovedný
rezort

Konečný termín
splnenia

V plnení

MŽP SR

priebežne

Spôsob plnenia
V odpadovom hospodárstve so
záväznosťou poradia priorít a s cieľom
predchádzania
alebo
znižovania
nepriaznivých vplyvov vzniku odpadu a
nakladania s odpadom a znižovania
celkových vplyvov využívania zdrojov a
zvyšovaním
efektívnosti
takého
využívania sa uplatňuje táto hierarchia
odpadového hospodárstva:
a) predchádzanie vzniku odpadu,
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b) príprava na opätovné použitie,
c) recyklácia,
d) iné zhodnocovanie, napríklad
energetické zhodnocovanie,
e) zneškodňovanie.
Hierarchia odpadového hospodárstva
je záväzná.

O.73. dôkladne kontrolovať plnenie limitov zhodnocovania a recyklácie; vydať usmernenie MŽP SR
na výpočet efektívnosti recyklácie od prijatia starých vozidiel do zariadenia na spracovanie
starých vozidiel až po konečnú recykláciu vytriedených materiálov;
Stav plnenia
k 31.3.2013

Zodpovedný
rezort

Konečný termín
splnenia

Úloha sa
priebežne plní

SIŽP

priebežne

Spôsob plnenia
Výkon kontrol na základe schváleného
„Plánu hlavných úloh Ú-ÚIOH“
Počet vykonaných kontrol:
2011 - 12 spracovateľov SV
2012 - 8 spracovateľov SV

O.74. podporiť výskum a vývoj nových technológií na recykláciu a zhodnocovanie materiálov, ktoré
sú v súčasnosti nezhodnocované v dostatočnom množstve (špeciálne sklá, kombinované
materiály na báze plastov, zmesové kombinované a oddelené materiály z drvenia);
Stav plnenia
k 31.3.2013

Zodpovedný
rezort

Konečný termín
splnenia

V plnení

MŽP SR

priebežne

Spôsob plnenia
Podporovať výskum a vývoj nových
technológií na recykláciu
a zhodnocovanie materiálov, ktoré sú
v súčasnosti nezhodnocované
v dostatočnom množstve (špeciálne
sklá, kombinované materiály na báze
plastov, zmesové kombinované
a oddelené materiály z drvenia) je
primárnou úlohou Recyklačného
fondu, neštátneho účelového fondu,
ktorý zhromažďuje finančné
prostriedky dovozcov a výrobcov
starých vozidiel povinných platiť
príspevky v zmysle zákona
o odpadoch.
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O.75. umožniť výrobcom a dovozcom vozidiel plniť svoje povinnosti v oblasti spracovania vozidiel po
dobe životnosti kolektívne;
Stav plnenia
k 31.3.2013

Zodpovedný
rezort

Konečný termín
splnenia

Úloha je
čiastočne
splnená

MŽP SR

K termínu
schválenia
nového zákona o
odpadoch

Spôsob plnenia
MŽP SR predložilo legislatívny návrh
nového zákona o odpadoch, ktorý
predpokladá umožnenie kolektívneho
plnenia povinností pre výrobcov
a dovozcov vozidiel.

O.76. prehodnotiť existenciu sektora starých vozidiel v Recyklačnom fonde;
Stav plnenia
k 31.3.2013

Zodpovedný
rezort

Konečný termín
splnenia

Úloha je
čiastočne
splnená

MŽP SR

K termínu
schválenia
nového zákona o
odpadoch

Spôsob plnenia
MŽP SR predložilo legislatívny návrh
nového zákona o odpadoch, ktorý
navrhuje úplné zrušenie Recyklačného
fondu.

4.4.5. Opotrebované pneumatiky

O.77. zlepšiť systém zberu opotrebovaných pneumatík;
Stav plnenia
k 31.3.2013

Zodpovedný
rezort

Konečný termín
splnenia

Úloha trvá

MŽP SR

priebežne

Spôsob plnenia
Uvedený systém bude riešený
v novom zákone o odpadoch, ktorý
v súčasnosti pripravuje MŽP SR.

O.78. zaviesť zodpovednosť výrobcov pneumatík za plnenie limitov zberu a zhodnocovania
opotrebovaných pneumatík, ktoré budú stanovené v legislatívnom predpise;
Stav plnenia
k 31.3.2013

Zodpovedný
rezort

Konečný termín
splnenia

Úloha je
čiastočne
splnená

MŽP SR

K termínu
schválenia
nového zákona o
odpadoch

Spôsob plnenia
MŽP SR predložilo legislatívny návrh
nového zákona o odpadoch, ktorý
predpokladá zodpovednosť výrobcov
a dovozcov pneumatík za plnenie
limitov zberu a zhodnocovania.
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O.79. umožniť výrobcom pneumatík kolektívne plnenie povinností vo vzťahu k plneniu limitov zberu
a zhodnocovania;
Stav plnenia
k 31.3.2013

Zodpovedný
rezort

Konečný termín
splnenia

Úloha je
čiastočne
splnená

MŽP SR

K termínu
schválenia
nového zákona o
odpadoch

Spôsob plnenia
MŽP SR predložilo legislatívny návrh
nového zákona o odpadoch, ktorý
predpokladá aj kolektívne plnenie
povinností.

O.80. zaviesť systém spätného odberu opotrebovaných pneumatík; k tomu jej potrebná úprava
legislatívnych predpisov;
Stav plnenia
k 31.3.2013

Zodpovedný
rezort

Konečný termín
splnenia

Úloha trvá

MŽP SR

K termínu
schválenia
nového zákona o
odpadoch

Spôsob plnenia
Uvedený systém bude riešený
v novom zákone o odpadoch, ktorý
v súčasnosti pripravuje MŽP SR.

O.81. prehodnotiť existenciu sektora pneumatík v Recyklačnom fonde;
Stav plnenia
k 31.3.2013

Zodpovedný
rezort

Konečný termín
splnenia

Úloha je
čiastočne
splnená

MŽP SR

K termínu
schválenia
nového zákona o
odpadoch

Spôsob plnenia
MŽP SR predložilo legislatívny návrh
nového zákona o odpadoch, ktorý
navrhuje úplné zrušenie Recyklačného
fondu.

4.4.6. Stavebný a demolačný odpad

O.82. nekontaminovanú pôdu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stavebných
prác nepovažovať za odpad (ak sa materiál použije na účely výstavby v prirodzenom stave);
Stav plnenia
k 31.3.2013

Zodpovedný
rezort

Konečný termín
splnenia

Opatrenie sa
priebežne plní
prostredníctvom

OÚŽP

priebežne

Spôsob plnenia
Dochádza k napĺňaniu opatrenia,
pôvodcovia odpadov nepovažujú
vyššie uvedenú zeminu za odpad.
42

Priebežné vyhodnotenie plnenia cieľov POH SR 2011 - 2015
evidencie
hlásení o vzniku
a nakladaní
s odpadmi,
účasti na
stavebných
a kolaudačných
konaniach,
vyjadrení
k projektovým
dokumentáciám,
šetrení
doručených
podnetov,
vykonávania
ostatnej agendy
štátnej správy
odpadového
hospodárstva,
poskytovania
konzultácii
žiadateľom

Predkladané hlásenia o vzniku odpadu
a nakladaní s ním vo väčšine prípadov
neobsahujú údaje o nakladaní
s nekontaminovanou zeminou
použitou na účely výstavby
v prirodzenom stave ako s odpadom .
Ak sa také vyskytne, je to len
zriedkavo.
V projektových dokumentáciách
vypracovaných po 01. 01. 2013 nie je
takáto zemina a iný prirodzene sa
vyskytujúci materiál považovaný za
odpad.
Ako odpad je uvádzaná iba
„prebytočná zemina“, ktorá sa
nevyužije v stavebnom procese.
V Žilinskom kraji neboli s sledovanom
období vykonané kontroly so
zameraním na túto problematiku.
OÚŽP priebežne upozorňujú na platnú
legislatívu počas vykonávania svojej
agendy a účasti na správnych
konaniach ako dotknutý orgán na
úseku štátnej správy odpadového
hospodárstva.
V rokoch 2011-2012
nekontaminovaná zemina a iný
prirodzene sa vyskytujúci materiál
vykopaný počas stavebných prác boli
považované za odpad a pôvodcovia
ich vznik uvádzali v Hláseniach
o vzniku odpadov a nakladaní s ním.
Odpady s kat. č. 17 05 04, 17 05 06
a 20 02 02 vznikajúce pri výstavbe
rodinných domov, nákupných centier
alebo priemyselných objektov boli
využité pri samotnej výstavbe, na
úpravu terénu, alebo boli využité na
prekrytie zhutnených vrstiev odpadu
na skládkach odpadu alebo na
rekultivácie dobývacieho priestoru
a úložiská ťažobných odpadov, na
terénne úpravy mimo miesta vzniku.
Odpad s kat. č. 17 01 01, 17 01 07,
ktoré vznikali pri demolačných
prácach, boli čiastočne zhodnotené
a využité ako druhotná surovina na
zásypy terénnych nerovností, alebo
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ako základový materiál pri výstavbe
stavieb a komunikácií.
Od 1.1.2013 vstúpila do platnosti
novela zákona o odpadoch
č. 343/2012 Z. z., podľa ktorej na
nekontaminovanú zeminu a iný
prirodzene sa vyskytujúci materiál
vykopaný počas stavebných prác, ak je
isté, že sa materiál použije na účely
výstavby v prirodzenom stave na
mieste, na ktorom sa vykopal, sa
zákon o odpadoch nevzťahuje.
OÚŽP pri vydávaní vyjadrení v súlade
s § 16 zákona o odpadoch vyžadujú,
aby v projektovej dokumentácií boli
uvedené množstvá zeminy, ktorá
bude využitá na mieste, kde bola
vykopaná. Taktiež sa vyjadrujú
k spôsobu ďalšieho nakladania s vyššie
uvedeným odpadom, ktorý nebude
využitý v rámci stavby.
Obvodné úrady ŽP Prešovského kraja
v rámci vyjadrení k PD stavieb podľa
§ 16 zákona o odpadoch upozorňujú
na aktuálny stav v zákone o odpadoch.
Pri vydávaní vyjadrení podľa § 16
zákona o odpadoch vyžadujú, aby
v projektovej dokumentácií boli
uvedené množstvá zeminy, ktorá
bude využitá na mieste, kde bola
vykopaná a žiadajú predložiť doklady
o nakladaní s prebytočnou výkopovou
zeminou, ktorá bola použitá na inom
mieste ako bola vykopaná.
Od účinnosti zákona č. 343/2012 Z. z.,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon
o odpadoch v súlade s §1 ods. 2 písm.
j) sa na nekontaminovanú zeminu
a iný prirodzene sa vyskytujúci
materiál vykopaný počas stavebných
prác, ktorý sa použije na účely
výstavby v prirodzenom stave na
mieste, na ktorom sa vykopal,
nevzťahuje zákon o odpadoch. Na
túto skutočnosť sú žiadatelia
upozorňovaní v rámci vyjadrení
vydávaných OÚŽP v pôsobnosti
banskobystrického kraja podľa § 16
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ods. 1 písm. b) zákona o odpadoch.
OÚŽP v Trnave využíva kontrolné dni
na stavbách, kontrolu orgánu ochrany
pozemkového fondu, osvetovú
činnosť pri kontakte so zástupcami
stavebných firiem.

O.83. zvýšiť kontrolu triedenia odpadov priamo v mieste jeho vzniku;
Stav plnenia
k 31.3.2013

Zodpovedný
rezort

Konečný termín
splnenia

Úloha sa
priebežne plní

SIŽP

priebežne

Spôsob plnenia
Výkon kontrol na základe schváleného
„Plánu hlavných úloh Ú-ÚIOH“

O.84. podporovať výskum a vývoj v oblasti recyklácie, opätovného použitia alebo spätného
získavania materiálov zo stavebných a demolačných odpadov;
Stav plnenia
k 31.3.2013

Zodpovedný
rezort

Konečný termín
splnenia

MŽP SR

priebežne

Spôsob plnenia
Podpora recyklácie stavebných
odpadov bola súčasťou prioritnej osi 4
operačného programu Životné
prostredie, avšak výskum a vývoj
neboli z tohto finančného zdroja
podporované.

O.85. stanoviť pravidlá na definovanie stavu konca odpadu pre stavebné a demolačné odpady
kategórie O;
Stav plnenia
k 31.3.2013

Zodpovedný
rezort

Konečný termín
splnenia

Úloha je
čiastočne
splnená

MŽP SR,
MDVaRR SR

priebežne

Spôsob plnenia
Inštitút stavu konca odpadu bol
zavedený do legislatívy SR v §2b
zákona o odpadoch, novelou
č. 343/2012 Z. z.. Kritériá, ktoré by nad
rámec európskych právnych predpisov
umožňovali stav konca odpadu pre
stavebné a demolačné odpady, neboli
zatiaľ pripravené.

O.86. upraviť technické normy pre stavebné materiály a ich použitie za účelom zvýšenia podielu
využívania recyklovaných stavebných a demolačných odpadov a stavebných výrobkov, pri
výrobe ktorých boli použité materiálovo alebo energeticky zhodnotené odpady;
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Stav plnenia
k 31.3.2013

Zodpovedný
rezort

Konečný termín
splnenia

Úloha trvá

MŽP SR,
MDVaRR SR

priebežne

Spôsob plnenia
Úloha je v stave prípravy

O.87. podporovať výstavbu a prevádzku zariadení na zhodnocovanie stavebných a demolačných
odpadov
Stav plnenia
k 31.3.2013

Zodpovedný
rezort

Konečný termín
splnenia

Priebežne sa
plní

MŽP SR

priebežne

Spôsob plnenia
V období od roku 2011 do 31.3.2013
boli z prostriedkov OPŽP, prioritnej osi
4 schválené tri projekty zamerané na
zhodnocovanie stavebných odpadov
vo výške 5 832 976,69 EUR.

O.88. pri stavebných prácach financovaných z verejných zdrojov (predovšetkým pri výstavbe
dopravných komunikácií a infraštruktúry) využívať upravený stavebný a demolačný odpad,
stavebné materiály a výrobky, pri ktorých výrobe bol zhodnotený odpad (materiálovo alebo
energeticky) za podmienky, že spĺňajú funkčné a technické požiadavky, prípadne stavebné
výrobky pripravené zo stavebných a demolačných odpadov; túto požiadavku zahrnúť do
podmienok verejného obstarávania;
Stav plnenia
k 31.3.2013

Zodpovedný
rezort

Konečný termín
splnenia

Priebežne sa
plní

MF SR

priebežne

MH SR

Spôsob plnenia
Pri stavebných prácach financovaných
z verejných zdrojov ministerstvo
systematicky integruje aplikáciu
environmentálnych charakteristík a
požiadaviek do samotného procesu
verejného obstarávania a do
zmluvných podmienok. Napríklad pri
rekonštrukcii archívnych priestorov v
budove MF SR a rekonštrukcii
vodovodných a kanalizačných
stúpačiek bolo vyprodukované veľké
množstvo odpadu, s ktorým bol
zmluvný partner povinný naložiť
v zmysle environmentálnych
požiadaviek, v súlade s platnými
právnymi predpismi, vrátane
dokladovania o jeho naložení
s odpadom.
MH SR v sledovanom období
nerealizovalo žiadne stavebné práce.
V prípade, že bude potrebné takéto
práce realizovať bude MH SR
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postupovať i v zmysle a znení
opatrenia O.88.
MK SR

Ministerstvo kultúry Slovenskej
republiky a organizácie
v zriaďovateľskej pôsobnosti v rámci
svojej činnosti pri nakladaní s odpadmi
dodržiavajú právne predpisy týkajúce
sa oblasti odpadového hospodárstva a
v rámci verejného obstarávania, v
opodstatnených prípadoch,
požiadavku na zapracovanie
upraveného stavebného a
demolačného odpadu a zhodnoteného
odpadu zapracovávajú do podmienok
verejného obstarávania.

MO SR

Požiadavka týkajúca sa využívania
upraveného stavebného a
demolačného odpadu, stavebných
materiálov a výrobkov, pri ktorých
výrobe bol zhodnotený odpad
(materiálovo alebo energeticky) pri
stavebných prácach nebola zatiaľ
zahrnutá do podmienok verejného
obstarávania nakoľko nebolo v tomto
roku ešte realizované verejné
obstarávanie zamerané na takú
stavebnú činnosť, pri ktorej by bolo
možné uplatniť si predmetnú
požiadavku.

MPRV SR

Odbor verejného obstarávania MPRV
SR v rámci realizácie procesov
verejného obstarávania v prípadoch,
kde to špecifikácia predmetu
obstarávania dovoľuje, hlavne pri
tovaroch, uplatňuje prvky zeleného
verejného obstarávania.
Ministerstvo ako objednávateľ
realizovalo v období 2011 až 2012 na
základe Zmluvy o dielo reg. č.
15756/2011-IV/5, zázn. č. 44079/2011
zo dňa 21. novembra 2011 (ďalej len
„zmluva“) s MONT ELEKTRO, a. s. ako
zhotoviteľom rekonštrukciu a
modernizáciu interiéru spoločenských
priestorov zhotoviteľom v budove
objednávateľa o výmere úžitkovej
plochy 588,2 m² v súlade s
projektovou dokumentáciou
vypracovanou architektonickým
ateliérom VP architects, s.r.o., so
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sídlom Javorinská 26, Prešov z júla
2011. Podľa čl. 7 Ďalšie práva a
povinnosti zhotoviteľa bod 7.14.
zmluvy boli podmienkou odovzdania a
prevzatia diela úspešné vykonanie
všetkých skúšok predpísaných
osobitnými právnymi predpismi,
záväznými normami, projektovou
dokumentáciou a zmluvou. Doklady
preukazujúce splnenie predpísaných
skúšok podmieňujú prevzatie diela
objednávateľom a tvoria
neoddeliteľnú súčasť Odovzdávacieho
a preberacieho protokolu. Ide o
nasledovné doklady :
a) atesty od výrobcov, certifikáty,
b) projekt skutočného vyhotovenia
stavby, vypracovaný oprávnenou
osobou projektantom,
c) skúšky materiálov,
d) tlakové skúšky a skúšky tesnosti
rozvodov,
e) revízne správy, záručné listy,
f) doklady o likvidácii odpadov zo
stavebnej činnosti, evidenčné listy
odpadov podľa druhu odpadu,
g) banková záruka na akontované
zádržné.
Ministerstvo v súčasnosti neplánuje
realizovanie stavebných prác resp.
rekonštrukčných prác.
MS SR

Pri realizácii stavebných prác
financovaných z verejných zdrojov je v
zmluvných podmienkach
zadefinované, že stavebný odpad bude
zhodnotený alebo zneškodnený
v súlade so zákonom o odpadoch.

MŠVVŠ SR

Podpora prostredníctvom stimulov pre
VV
Vývoj technologického zariadenia pre
spracovanie komunálneho odpadu pre
energetické účely
Prorastové opatrenie pre oblasť
výskumu s nábehom v r. 2013

MV SR

Nerealizujú sa stavby, ktoré majú
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charakter dopravných komunikácií
v súčasnosti využívanie odpadov pri
demolácii stavieb je využívané v rámci
zákaziek rekonštrukcie objektov
rezortu MV SR v rozsahu, ktorý
umožňuje konkrétna stavba
Táto podmienka je na báze
alternatívnosti, na individuálnom
posúdení možnosti jej aplikácie. Nie je
možné ju ponímať obligatórne.
Odpad, ktorý vzniká pri realizácii je
predovšetkým charakteru „stavebná
suť“ a je zneškodňovaný na príslušných
skládkach odpadov
MZ SR

Výstavba cestnej komunikácie pri
stavbách a rekonštrukciách v areáloch
nemocníc
Úprava podložia pod cestnou
komunikáciou bola dodaná z
odpadového a recyklovaného
stavebného materiálu

MZVaEZ SR

Pri asanácii objektu MZVaEZ SR
Pražská č. 7 bol pri búracích prácach
stavebný a demolačný odpad stavebná suť v množstve 1377,3 ton
betónu a 19 904 ton asfaltu na ďalšie
spracovanie zhodnotený na mobilnom
zariadení drvičom RESTA 700x500 v
zmysle prílohy č.1 Vyhlášky MŽP SR
284/2001 Z. z. Táto podmienka bola
stanovená v Rozhodnutí o odstránení
stavby a následne zahrnutá do
podmienok obstarávania.
Súčasťou zneškodňovania odpadu bol
aj zneškodnený nebezpečný odpad azbestová krytina strechy a azbestové
výstuže komínov asanačného objektu
oprávnenou firmou KROVMONT s.r.o.
Dolný Kubín, ktorá má na
zneškodňovanie nebezpečného
odpadu príslušné povolenie.

MŽP SR

Pri realizácii prác štátnych podnikov
Slovenský vodohospodársky podnik ,
štátny podnik a Vodohospodárska
výstavba, štátny podnik, sa dodržiavajú
všetky požiadavky zákona o odpadoch
vrátane požiadavky na použitie
stavebných odpadov tam, kde je to
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technicky a ekonomicky možné.
Podobné požiadavky sa kladú aj na
dodávateľov stavebných prác v rámci
zmluvných vzťahov.

O.89. navrhnúť novelu stavebného zákona, ktorá uloží stavebným úradom povinnosť kontrolovať
odovzdanie stavebných a demolačných odpadov pri kolaudácii objektov
Stav plnenia
k 31.3.2013

Zodpovedný
rezort

Konečný termín
splnenia

Spôsob plnenia

Úloha trvá

MŽP SR

K termínu
schválenia
nového zákona o
odpadoch

MŽP SR v rámci medzirezortného
pripomienkového konania k návrhu
novely stavebného zákona bude
navrhovať zapracovanie tejto
požiadavky.

MDVaRR SR

K termínu
schválenia
nového zákona o
odpadoch

Podľa súčasne platného zákona
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku (stavebný zákon)
v znení neskorších predpisov musí mať
podľa § 43i ods. 3 písm. f) stavenisko
zabezpečený odvoz alebo likvidáciu
odpadu. Pri povoľovaní stavieb
stavebný úrad záväznými
podmienkami uskutočnenia stavby
určenými v stavebnom povolení
zabezpečuje plnenie požiadaviek
uplatnených dotknutými orgánmi
záväznými stanoviskami.
V kolaudačnom konaní stavebný úrad
skúma, či boli dodržané podmienky
určené v stavebnom povolení.
MDVRR SR má podľa Plánu
legislatívnych úloh vlády SR na rok
2013 pripraviť nový zákon o územnom
plánovaní a výstavbe. Z tohto dôvodu
sa neuvažuje o navrhovaní novely
stavebného zákona .

4.4.7. Odpady s obsahom PCB a zariadenia kontaminované PCB

O.90. podporovať projekty zamerané na stratégiu, zber, dekontamináciu a zneškodnenie odpadov
s obsahom PCB, napr. z prostriedkov európskych fondov alebo Environmentálneho fondu;
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Stav plnenia
k 31.3.2013

Zodpovedný
rezort

Konečný termín
splnenia

Spôsob plnenia

Úloha trvá

MŽP SR

každoročne

MŽP SR z prostriedkov operačného
programu životné prostredie podporilo
projekt Príprava zberu a zneškodnenia
PCB odpadov vo výške 950 000 EUR,
ktorého prijímateľom je Košický
samosprávny kraj. Projekt je
v realizácii.

Priebežne sa
plní

MŽP SR

každoročne

Jedna schválená žiadosť o NFP –
projekt je v realizácii. Predpokladaný
termín ukončenia realizácie projektu
jún, 2014. Výška poskytnutého NFP –
312 529,25 Eur.

O.91. dôsledne kontrolovať zákaz zneškodňovania odpadov s obsahom PCB skládkovaním;
Stav plnenia
k 1.3.2013
Priebežne sa
plní

Zodpovedný
rezort
SIŽP

Konečný termín
splnenia
Trvale

Spôsob plnenia
Výkon kontrol na základe schváleného
„Plánu hlavných úloh Ú-ÚIOH“
Počet vykonaných kontrol:
2011 - 16 držiteľov PCB
2012 - 15 držiteľov PCB

O.92. dôsledne kontrolovať plnenie povinnosti prednostného odoberania súčiastok s obsahom PCB
z elektroodpadu a zo starých vozidiel;
Stav plnenia
k 1.3.2013
Priebežne sa
plní

Zodpovedný
rezort
SIŽP

Konečný termín
splnenia
Trvale

Spôsob plnenia
Výkon kontrol na základe schváleného
„Plánu hlavných úloh Ú-ÚIOH“
Počet vykonaných kontrol:
2011 - 12 spracovateľov SV
2012 - 8 spracovateľov SV
- 9 spracovateľov EO

O.93. vydať usmernenie MŽP k nakladaniu s malými zariadeniami kontaminovanými PCB, ktoré
nepodliehajú evidencii v zmysle § 40a zákona o odpadoch;
Stav plnenia
k 31.3.2013

Zodpovedný
rezort

Konečný termín
splnenia

Úloha je
splnená

MŽP SR

2011

Spôsob plnenia
Usmernenie bolo publikované vo
Vestníku MŽP SR č. 4b ročník XVII
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4.4.8. Odpadové oleje

O.94. zvyšovať množstvo vyzbieraných odpadových olejov a zaviesť ich oddelený zber podľa druhov;
Stav plnenia
k 31.3.2013

Zodpovedný
rezort

Konečný termín
splnenia

Úloha trvá

MŽP SR

priebežne

Spôsob plnenia
Systém oddeleného zberu odpadových
olejov bude riešený v novom zákone
o odpadoch, ktorý pripravuje MŽP SR.

O.95. podporovať zber odpadových olejov z malých a stredných podnikov;
Stav plnenia
k 31.3.2013

Zodpovedný
rezort

Konečný termín
splnenia

Úloha trvá

MŽP SR

priebežne

Spôsob plnenia
MŽP SR predložilo legislatívny návrh
zákona o odpadoch, ktorý predpokladá
zodpovednosť výrobcov a dovozcov za
plnenie limitov zberu a zhodnotenia
odpadových olejov, čo bude mať
pozitívny vplyv na podporu zberu
odpadových olejov z malých
a stredných podnikov.

O.96. zlepšiť zber a vyhodnocovanie údajov o vzniku a nakladaní s odpadovými olejmi v SR;
Stav plnenia
k 31.3.2013

Zodpovedný
rezort

Konečný termín
splnenia

Úloha trvá

MŽP SR

K termínu
schválenia
nového zákona o
odpadoch

Spôsob plnenia
Systém zberu a spracovania údajov
o vzniku a nakladaní s odpadovými
olejmi bude riešený v novom zákone
o odpadoch, ktorý pripravuje MŽP SR.

O.97. v prípade zániku alebo zrušenia Recyklačného fondu, by sa mala na účely separovaného zberu
odpadových olejov uplatňovať zodpovednosť výrobcov za plnenie limitov zberu
a zhodnocovania odpadových olejov stanovených legislatívnym predpisom;
Stav plnenia
k 31.3.2013

Zodpovedný
rezort

Konečný termín
splnenia

Úloha je
čiastočne
splnená

MŽP SR

Od termínu
schválenia
nového zákona o
odpadoch

Spôsob plnenia
MŽP SR predložilo legislatívny návrh
zákona o odpadoch, ktorý predpokladá
zodpovednosť výrobcov a dovozcov za
plnenie limitov zberu a zhodnotenia
odpadových olejov.

52

Priebežné vyhodnotenie plnenia cieľov POH SR 2011 - 2015

O.98. vytvoriť nový systém zberu a spracovanie údajov o odpadovom hospodárstve formou
centrálneho informačného systému odpadového hospodárstva SR
Stav plnenia
k 31.3.2013

Zodpovedný
rezort

Konečný termín
splnenia

Úloha trvá

MŽP SR

priebežne

Spôsob plnenia
MŽP SR plánuje vybudovať nový
informačný systém v súvislosti
s novým zákonom o odpadoch.
V súčasnosti sa uskutočňujú prípravné
práce v súvislosti s analýzami
existujúcich IS.

O.99. na základe požiadavky Nariadenia so zreteľom zníženia rizika pri preprave nebezpečného
odpadu z dôvodu ochrany zdravia, ochrany životného prostredia a v súlade s Bazilejským
dohovorom o riadení pohybov nebezpečných odpadov cez hranice štátov umožniť prepravu
alebo vývoz nebezpečných odpadov na zhodnotenie len v odôvodnených prípadoch;
Stav plnenia
k 31.3.2013

Zodpovedný
rezort

Konečný termín
splnenia

Úloha je
splnená

MŽP SR

priebežne

Spôsob plnenia
15.4.2013 bol vydaný pokyn ministra
životného prostredia o postupe pri
vybavovaní oznámení na cezhraničnú
prepravu alebo vývoz nebezpečných
odpadov z územia SR za účelom
zhodnotenia, ktorý je verejne
prístupný na webovom sídla MŽP SR.

O.100. vypracovať Koncepciu energetického zhodnocovania a spaľovania odpadov v SR;
Stav plnenia
k 31.3.2013

Zodpovedný
rezort

Konečný termín
splnenia

Úloha trvá

MŽP SR

2013

Spôsob plnenia
Koncepcia energetického
zhodnocovania a spaľovania odpadov
v SR bude pripravená SAŽP v decembri
2013.
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4.5

Prehľad stavu plnenia opatrení POH SR 2011 – 2015

Oblasť
oblasť plánovania
v odpadovom hospodárstve
oblasť riadenia a kontroly
v odpadovom hospodárstve

oblasť legislatívna

oblasť výskumu a vývoja
oblasť výrobkovej politiky
oblasť rozvoja infraštruktúry

oblasť ekonomických
nástrojov v odpadovom
hospodárstve
oblasť zvyšovania
povedomia obyvateľov
oblasť evidencie
a ohlasovania

Počet prijatých opatrení / z toho
trvalých
6/1 (O.1, O.3, O.20, O.21, O.22, O.24)

Počet splnených / čiastočne
splnených / trvajúcich
2/0/4

25/21 (O.6, O.13, O.14, O.19, O.25,
O.26, O.35, O.44, O.45, O.49, O.56,
O.58, O.59, O.62, O.66, O.68, O.69,
O.73, O.82, O.83, O.87, O.91, O.92,
O.97, O.99)
24/3 (O.2, O.7, O.9, O.33, O.34, O.48,
O.50, O.51, , O.54, O.57, O.61, O.65,
O.67, O.75, O.76, O.78, O.79, O.80,
O.81, O.85, O.86, O.89, O.93, O.97)
5/5 (O.5, O.16, O.42, O.74, O.84)
3/2 (O.10, O.11, O.60)
17/13 (O.4, O.17, O.31, O.32, O.38,
O.40, O.41, O.52, O.53, O.64, O.70,
O.71, O.72, O.77, O.88, O.94, O.100)
12/10(O.8, O.12, O.15, O.18, O.28,
O.29, O.30, O.37, O.39, O.43, O.90,
O.95)
5/5 (O.23, O.27, O.46, O.47, O.63)

0/2/23

3/1 (O.35, O.96, O.98)

0/0/3

2/13/9

0/0/5
0/1/2
1/0/16

1/0/11

0/0/5
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5. Závery

Tento dokument hodnotí plnenie cieľov stanovených v Programe odpadového hospodárstva SR na
roky 2011 – 2015 počas obdobia od 22.2.2012 do 31.3.2013, teda 13 mesiacov.
Počas tohto obdobia bola schválená novela zákona o odpadoch, pripravený legislatívny návrh nového
zákona o odpadoch, pripravená novela vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých
ustanovení zákona o odpadoch. Tieto legislatívne úpravy umožnili čiastočne implementovať
opatrenia schválené v POH SR 2011 – 2015, ktoré sú legislatívneho charakteru. Vplyv týchto
legislatívnych zmien na plnenie cieľov odpadového hospodárstva ustanovených v POH SR 2011 –
2015 bude možné sledovať až po uplynutí určitej doby, najmenej však jedného roka od schválenia
zmien, po spracovaní údajov z hlásení subjektov.
To je hlavný dôvod, prečo nie je možné vyhodnotiť plnenie hlavného a strategického cieľa
odpadového hospodárstva. Dá sa iba predpokladať, že celkový trend, ktorý vyplýva z jedného
z indikátorov odpadového hospodárstva – decouplingu, je pozitívny.
Vo všeobecnosti je možné skonštatovať, že priebežne sa neplnia ciele pre komunálne odpady, ani pre
biologicky rozložiteľné komunálne odpady a pre biologické odpady. Plnia sa ciele v oblasti
zlepšovania pôdnych vlastností čistiarenskými kalmi.
Ciele pre elektroodpady, použité batérie a akumulátory, odpady z obalov a pre staré vozidlá sa plnia.
V prípade použitých pneumatík sa ciele pre materiálové zhodnocovanie priebežne plnia a prekračujú,
avšak cieľ pre energetické zhodnocovania sa zatiaľ nepodarilo dosiahnuť.
Ciele pre stavebný a demolačný odpad sa zatiaľ neplnia.
Ciele pre odpady s obsahom PCB a zariadenia kontaminované PCB sa týkajú požiadavky na
legislatívne úpravy, ktoré sa zatiaľ neuskutočnili.
Cieľ pre materiálové zhodnocovanie odpadových olejov sa plní, ale cieľ pre energetické
zhodnocovanie sa zďaleka nedosahuje.
Z priebežného vyhodnotenia plnenia cieľov POH SR 2011 – 2015 je zrejmé, že je potrebné pokračovať
v realizácii schválených opatrení a pravidelne kontrolovať ich plnenie, v prípade potreby schváliť
aktualizáciu cieľov a opatrení.
Ministerstvo životného prostredia pripraví nový Program odpadového hospodárstva SR na roky 2016
– 2020, v ktorom budú navrhnuté nové ciele a nové opatrenia na ich dosiahnutie. Návrh tohto
programu bude predložený na posudzovanie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. a na schválenie vládou SR
v roku 2015. Tento dokument bude obsahovať aj vyhodnotenie plnenia cieľov súčasne platného POH
SR 2011 – 2015.
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6. Zoznam príloh
Príloha 1 : Vyhodnotenie indikátorov odpadového hospodárstva
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