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Zoznam platných právnych predpisov v odpadovom 

hospodárstve 

 (k 05.12.2016)  

 

 

Právne predpisy SR: 
 

1. Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

účinnosť od 01.01.2016, okrem: 

 čl. I § 13 písm. e) šiesteho bodu, § 14 ods. 1 písm. j) a čl. V prvého a druhého bodu, 

ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2016, 

 čl. I § 83 ods. 3 písm. b), ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2017, 

v znení: 

 zákona č. 91/2016 Z.z. 

 zákona č. 313/2016 Z.z. 

 

2. Vyhláška MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, účinnosť 

od 01.01.2016. 

 

3. Vyhláška MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti, 

účinnosť od 01.01.2016. 

 

4. Oznámenie MŽP SR č. 368/2015 Z. z. o vydaní výnosu o jednotných metódach 

analytickej kontroly odpadov, účinnosť od 01.01.2016. 

 

5. Vyhláška MŽP SR č. 370/2015 Z. z. o sadzbách pre výpočet príspevkov 

do Recyklačného fondu, o zozname výrobkov, materiálov a zariadení, za ktoré sa platí 

príspevok do Recyklačného fondu, a o podrobnostiach o obsahu žiadosti o poskytnutie 

prostriedkov z Recyklačného fondu, účinnosť od 01.01.2016. 

 

6. Vyhláška MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona 

o odpadoch, účinnosť od 01.01.2016, okrem: 

 § 18, ktorý nadobúda účinnosť 1. júla 2016,  

 § 14 ods. 3 až 12, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2017. 

 

 

7. Vyhláška MŽP SR č. 372/2015 Z. z. o skládkovaní odpadov a dočasnom uložení kovovej 

ortuti, účinnosť od 01.01.2016. 

 

8. Vyhláška MŽP SR č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených 

výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov, účinnosť od 01.01.2016. 

      

9.    Zákon  č. 17/2004 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov v znení: 

 zákona č. 587/2004 Z.z. 

 zákona č. 515/2008 Z.z. 

 zákona č. 434/2013 Z.z. (účinnosť 1.1.2014) 

     

10. Zákon č. 514/2008 Z.z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: 
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 zákona č. 255/2011 Z.z. 

 zákona č. 563/2009 Z.z. 

 zákona č. 180/2013 Z.z. 

  
11. Vyhláška MŽP SR č. 255/2010 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon o nakladaní s odpadom 

z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

12.  Zákon č. 127/2006 Z.z. o perzistentných organických látkach a o zmene a doplnení 

zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov v znení:  

 zákona č. 515/2008 Z.z. 

  

13. Zákon č. 205/2004 Z.z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom 

prostredí v znení: 

      zákona č. 24/2006 Z.z. 

      zákona č. 569/2007 Z.z. 

      zákona č. 515/2008 Z.z. 

      zákona č. 4/2010 Z.z. 

      zákona č. 39/2013 Z.z. 

 

14. Vyhláška MŽP SR č. 448/2010 Z. z., ktorou sa ktorou sa vykonáva zákon č. 205/2004     

Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

 

Právne predpisy EÚ: 
 

15.  Nariadenie (ES) č. 850/2004 Európskeho parlamentu a rady z 29. apríla 2004 

o perzistentných organických znečisťujúcich látkach, ktorým sa mení a dopĺňa 

smernica 79/117/EHS v znení: 

 Nariadenia Rady (ES) č. 1195/2006 z 18. júla 2006 

 Nariadenia Rady (ES) č. 172/2007 z 23. júla 2007 

 Nariadenia Komisie (ES) č. 323/2007 z 26. marca 2007 

 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 219/2009 

 Nariadenia Komisie (ES) č. 304/2009 

 Nariadenia Komisie (EÚ) č. 756/2010 

 Nariadenia Komisie (EÚ) č. 757/2010 

 Nariadenia Komisie (EÚ) č. 519/2012 

 Nariadenia Komisie (EÚ) č. 1342/2014  

 Nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2030   

 Nariadenia Komisie (EÚ) 2016/293 

 Nariadenia Komisie (EÚ) 2016/460 

 

16.  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 zo 14. júna 2006 

o preprave odpadu v znení: 

 Nariadenia Komisie (ES) č. 1379/2007 z 26. novembra 2007, ktorým sa dopĺňajú 

prílohy IA, IB, VII a VIII k Nariadeniu parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 

o preprave odpadu s cieľom zohľadniť technický pokrok a zmeny odsúhlasené v rámci 

Bazilejského dohovoru. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/205/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/205/
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 Nariadenie Komisie (ES) č. 669/2008 z 15. júla 2008 o vypĺňaní prílohy IC 

k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 o preprave odpadu. 

 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 219/2009 z 11. marca 2009 

o prispôsobení určitých nástrojov, na ktoré sa vzťahuje postup uvedený v článku 251 

zmluvy, rozhodnutiu Rady 1999/468/ES, pokiaľ ide o regulačný postup s kontrolou. 

 Nariadenie Komisie (ES) č. 308/2009 z 15. apríla 2009, ktorým sa menia a dopĺňajú 

prílohy IIIA a VI k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 o 

preprave odpadu na účely ich prispôsobenia vedeckému a technickému pokroku. 

 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/31/ES z 23. apríla 2009 o geologickom 

ukladaní oxidu uhličitého a o zmene a doplnení smernice Rady 85/337/EHS, smerníc 

Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES, 2001/80/ES, 2004/35/ES, 2006/12/ES, 

2008/1/ES a nariadenia (ES) č. 1013/2006. 

 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 413/2010 z 12. mája 2010, ktorým sa menia a dopĺňajú 

prílohy III, IV a V k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 

o preprave odpadu s cieľom zohľadniť zmeny prijaté na základe rozhodnutia Rady 

OECD C(2008) 156. 

 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 664/2011 z 11. júla 2011, ktorým sa mení a dopĺňa 

nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 o preprave odpadu 

s cieľom začleniť niektoré zmesi odpadov do prílohy IIIA k uvedenému nariadeniu. 

 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 135/2012 zo dňa 16. februára 2012, ktorým sa mení a 

dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 o preprave 

odpadu s cieľom začleniť nezaradený odpad do jeho prílohy IIIB. 

 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 255/2013 zo dňa 20. marca 2013,  ktorým sa menia a 

dopĺňajú prílohy IC, VII a VIII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 

1013/2006 o preprave odpadu na účely ich prispôsobenia vedeckému a technickému 

pokroku. 

 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 660/2014 z 15. mája 2014, ktorým sa mení nariadenie 

(ES) č. 1013/2006 o preprave odpadu. 

 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1234/2014 z 18. novembra 2014, ktorým sa menia prílohy 

IIIB, V a VIII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 o 

preprave odpadu. 

 Korigendum, Ú. v. ES L 299, 8.11.2008, s. 50  -  Korigendum k nariadeniu Komisie 

(ES) č. 1379/2007 z 26. novembra 2007, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy IA, IB, 

VII a VIII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 o preprave 

odpadu s cieľom zohľadniť technický pokrok a zmeny odsúhlasené v rámci 

Bazilejského dohovoru 

 Korigendum, Ú. v. ES L 334, 13.12.2013, s. 46 (1013/2006) - Korigendum k 

nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 zo 14. júna 2006 o 

preprave odpadu. 

 Korigendum, Ú. v. ES L 283, 27.9.2014, s. 65 (1013/2006) - Korigendum k nariadeniu 

Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 zo 14. júna 2006 o preprave odpadu 

 KORIGENDUM, 30. September 2015, k Nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady 

(ES) č. 1013/2006 zo 14. júna 2006 o preprave odpadu. 

  

 17. Nariadenie Komisie (ES) č. 1418/2007 z 29. novembra 2007 o vývoze na zhodnotenie 

určitého odpadu uvedeného v prílohe III alebo IIIA k Nariadeniu do určitých 

krajín, na ktoré sa nevzťahuje rozhodnutie OECD o riadení pohybov cez štátne 

hranice v znení: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/AUTO/?uri=celex:32006R1013R%2804%29
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/AUTO/?uri=celex:32006R1013R%2805%29
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 Nariadenie Komisie (ES) č. 740/2008 z 29. júla 2008, ktorým sa mení a dopĺňa 

nariadenie (ES) č. 1418/2007 o postupoch, ktoré sa majú u platňovať pri vývoze 

odpadu do určitých krajín. 

 Nariadenie Komisie (ES) č. 967/2009 z 15. októbra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa 

nariadenie Komisie (ES) č. 1418/2007 o vývoze na zhodnotenie určitého odpadu do 

určitých nečlenských krajín OECD 

 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 837/2010 z 23. septembra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa 

nariadenie (ES) č. 1418/2007 o vývoze na zhodnotenie určitého odpadu do určitých 

nečlenských krajín OECD. 

 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 661/2011 z 8. júla 2011, ktorým sa mení a dopĺňa 

nariadenie (ES) č. 1418/2007 o vývoze na zhodnotenie určitého odpadu do určitých 

nečlenských krajín OECD. 

 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 674/2012 z 23. júla 2012, ktorým sa mení a dopĺňa 

nariadenie (ES) č. 1418/2007 o vývoze na zhodnotenie určitého odpadu do určitých 

nečlenských krajín OECD. 

 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 57/2013 z 23. januára 2013, ktorým sa mení a dopĺňa 

nariadenie (ES) č. 1418/2007 o vývoze na zhodnotenie určitého odpadu do určitých 

nečlenských krajín OECD. 

 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 519/2013 z 21. februára 2013, ktorým sa z dôvodu 

pristúpenia Chorvátska upravujú určité nariadenia a rozhodnutia v oblasti voľného 

pohybu tovaru, slobody pohybu osôb, práva usadiť sa a slobody poskytovať služby, 

práva obchodných spoločností, politiky hospodárskej súťaže, poľnohospodárstva, 

bezpečnosti potravín, veterinárnej a fytosanitárnej politiky, rybného hospodárstva, 

dopravnej politiky, energetiky, daní, štatistiky, sociálnej politiky a zamestnanosti, 

životného prostredia, colnej únie, vonkajších vzťahov a zahraničnej, bezpečnostnej a 

obrannej politiky. 

 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 733/2014 z 24. júna 2014, ktorým sa mení nariadenie 

(ES) č. 1418/2007 o vývoze na zhodnotenie určitého odpadu do určitých krajín, na 

ktoré sa nevzťahuje rozhodnutie OECD o riadení pohybov odpadov cez štátne hranice. 

 

18. Rozhodnutie Komisie (2010/438/EÚ) z 10. augusta 2010, ktorým sa predlžuje 

obdobie uplatňovanie výnimiek, keď môže Bulharsko vzniesť námietky proti 

preprave určitých druhov odpadu určených na činnosť zhodnotenia do Bulharska 

v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006. 

  

19. Rozhodnutie Komisie (EÚ) č. 854/2011 z 15. decembra 2011, ktorým sa predlžuje 

obdobie uplatňovanie výnimiek, keď môže Rumunsko vzniesť námietky proti 

preprave určitých druhov odpadu určených na činnosť zhodnotenia do Rumunska 

v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 o preprave 

odpadu. 

  

20. Nariadenie Rady (EÚ) č. 333/2011 z 31. marca 2011, ktorým sa ustanovujú kritériá 

na určenie toho, kedy určité druhy kovového šrotu prestávajú byť odpadom 

v platnom znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES. 

  

21. Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1179/2012 z 10. decembra 2012, ktorým sa ustanovujú 

kritériá umožňujúce určiť, kedy drvené sklo prestáva byť odpadom v platnom 

znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES. 
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22. Nariadenie Komisie (EÚ) č. 715/2013 z 25. júla 2013, ktorým sa ustanovujú kritériá 

umožňujúce určiť, kedy medený šrot prestáva byť odpadom v platnom znení 

smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2008/98/ES. 

  

23. Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1357/2014 z 18. decembra 2014, ktorým sa nahrádza 

príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpade 

a o zrušení určitých smerníc. 

 


