
OBEC OSRBLIE UPOZORŇUJE NA DODRŽIAVANIE  Zákona č. 79/2015 

Z. z.  Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

§ 109 

Obec vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva 

a) prejednáva priestupky v odpadovom hospodárstve [§ 115 ods. 3 písm. a)] a ukladá pokuty za 

priestupky [§ 115 ods. 2 písm. a)],  

b) poskytuje držiteľovi odpadu informácie o umiestnení a činnosti zariadení na nakladanie s odpadmi 

na území obce. 

 

§ 115 

Priestupky 

(1) Priestupku sa dopustí ten, kto 

a) koná v rozpore s § 6 ods. 6,(„ Pôvodca odpadu je povinný predchádzať vzniku odpadu zo svojej 

činnosti a obmedzovať jeho množstvo a nebezpečné vlastnosti. Odpad, vzniku ktorého nie je možné 

zabrániť, musí byť zhodnotený, prípadne zneškodnený v súlade s odsekom 1 spôsobom, ktorý 

neohrozuje ľudské zdravie, životné prostredie a ktorý je v súlade s týmto zákonom a ďalšími všeobecne 

záväznými právnymi predpismi“) 

b) nakladá alebo inak zaobchádza s odpadmi v rozpore s týmto zákonom [§ 12 ods. 1 a 2,],(„ 1) Každý 

je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade s týmto zákonom; ten, komu 

vyplývajú z rozhodnutia vydaného na základe tohto zákona povinnosti, je povinný nakladať s odpadmi 

alebo inak s nimi zaobchádzať aj v súlade s týmto rozhodnutím.(2) Každý je povinný nakladať s 

odpadom alebo inak s ním zaobchádzať takým spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a 

nepoškodzuje životné prostredie, a to tak, aby nedochádzalo k riziku znečistenia vody, ovzdušia, pôdy, 

horninového prostredia a ohrozenia rastlín a živočíchov, obťažovaniu okolia hlukom alebo zápachom 

a nepriaznivému vplyvu na krajinu alebo miesta osobitného významu.“) 

c) uloží odpad na iné miesto než na miesto určené obcou [§ 13 písm. a)],(„zakazuje sa: uložiť alebo 

ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom v súlade s týmto zákonom“) 

d) zhodnocuje alebo zneškodňuje odpad v rozpore s týmto zákonom [§ 13 písm. b)], 

e) koná v rozpore s § 13 písm. g), h),(„ g) zneškodňovať spaľovaním biologicky rozložiteľný odpad s 

výnimkou prípadu, na ktorý bol vydaný súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. b); h) spaľovať komunálny odpad 

na voľnom priestranstve a vo vykurovacích zariadeniach v domácnostiach.“) 

f) koná v rozpore s § 14 ods. 1 písm. j),(„držiteľ odpadu je povinný zabezpečiť odpad pred prístupom 

medveďa hnedého (Ursus arctos) v ustanovených oblastiach“) 

g) nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 15 ods. 2,( Vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti 

je povinný do troch pracovných dní po zistení, že na jeho nehnuteľnosti bol nezákonne umiestnený 

odpad, oznámiť túto skutočnosť orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva alebo obci, v ktorej 

územnom obvode sa táto nehnuteľnosť nachádza.) 



h) koná v rozpore s § 33 písm. b), („zákaz zmiešavať elektroodpad z domácností s inými zložkami 

komunálneho odpadu) 

i) koná v rozpore s § 38 ods. 1,( Držiteľ elektroodpadu z domácností je povinný odovzdať elektroodpad 

a) distribútorovi do spätného zberu elektroodpadu, b) na miesto určené obcou v rámci systému 

oddeleného zberu elektroodpadu z komunálnych odpadov, ktorý bol zavedený v obci výrobcom 

elektrozariadení alebo organizáciou zodpovednosti výrobcov zastupujúcou výrobcov elektrozariadení, 

c) osobe oprávnenej na zber elektroodpadu, d) ak ide o elektroodpad zo svetelných zdrojov a veľmi 

malý elektroodpad, okrem miest uvedených v písmenách a) až c) aj na zberné miesto elektroodpadu.) 

j) koná v rozpore s § 43 ods. 3, - súvisí s elektroodpadom 

k) nesplní povinnosť podľa § 67 ods. 1, - súvisí s odstránením vozidla  

l) nakladá s odpadovými pneumatikami v rozpore s § 72, 

m) nakladá so stavebnými odpadmi alebo s odpadmi z demolácií v rozpore s § 77 ods. 4, (nakladanie 

so stavebnými odpadmi 

n) uloží do zbernej nádoby určenej na triedený zber iný druh odpadu ako ten, pre ktorý je zberná 

nádoba určená [§ 81 ods. 6 písm. a)],  

 

Zakazuje sa 

a) ukladať do zberných nádob určených obcou na zber zmesového komunálneho odpadu iný odpad 

ako zmesový komunálny odpad a do zberných nádob určených na triedený zber komunálneho 

odpadu zložku komunálneho odpadu, pre ktorú nie je nádoba určená, 

b) ukladať oddelene vyzbierané zložky komunálneho odpadu, na ktoré sa uplatňuje rozšírená 

zodpovednosť výrobcov, a vytriedený biologicky rozložiteľný komunálny odpad na skládku odpadov, 

okrem nezhodnotiteľných odpadov po dotriedení, 

c) vykonávať zber oddelene zbieraných zložiek komunálnych odpadov patriacich do vyhradeného 

prúdu odpadov bez zariadenia na zber odpadov osobou, ktorá nespĺňa požiadavky podľa tohto 

zákona. 

 

o) koná v rozpore s § 81 ods. 6 písm. b), 

 

p) koná v rozpore s § 81 ods. 9, („Pôvodca komunálnych odpadov je povinný 

a) nakladať alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so všeobecne záväzným nariadením 

obce, 

b) zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci, 

c) užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v obci, 

d) ukladať zmesový komunálny odpad, oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu 

a drobné stavebné odpady na účely ich zberu na miesta určené obcou a do zberných 

nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci 



q) koná v rozpore s § 81 ods. 13, („Vykonávať na území obce zber, vrátane mobilného zberu, a prepravu 

komunálnych odpadov, s výnimkou biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu od 

prevádzkovateľa kuchyne, môže obec sama alebo ten, kto má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto 

činnosti s obcou; to sa nevzťahuje na distribútorov vykonávajúcich spätný zber a zber prostredníctvom 

zberného miesta použitých prenosných batérií a akumulátorov a elektroodpadu) 

 

r) neposkytne obcou požadované údaje podľa § 81 ods. 17, („(17) Prevádzkovateľ kuchyne, držiteľ 

komunálneho odpadu a držiteľ drobného stavebného odpadu alebo ten, kto nakladá s komunálnymi 

odpadmi alebo s drobnými stavebnými odpadmi na území obce, je povinný na vyžiadanie obce 

poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s nakladaním s komunálnymi odpadmi a drobnými 

stavebnými odpadmi) 

 

s) nakladá s iným ako komunálnym odpadom v rozpore s § 12 ods. 6, („(6) Fyzické osoby nesmú 

nakladať a inak zaobchádzať s iným ako s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom a 

stavebným odpadom z jednoduchých stavieb22a) s výnimkou zaobchádzania podľa § 63 ods. 1 a § 72.) 

 

t) koná v rozpore s § 14 ods. 6, 

u) nesplní povinnosť zhodnotiť alebo zneškodniť odpad podľa § 15 ods. 13, 

v) koná v rozpore s § 25, 

w) nakladá s elektroodpadom v rozpore s § 38 ods. 1 

x) nakladá s použitými batériami a akumulátormi v rozpore s § 49, 

y) koná v rozpore s § 62 ods. 6, 

z) nesplní povinnosť podľa § 63 ods. 1, 

aa) koná v rozpore s § 76 ods. 4, 

ab) nakladá s odpadovými olejmi v rozpore s § 76 ods. 9, 

ac) vykoná cezhraničný pohyb odpadov v rozpore so siedmou časťou zákona (§ 84 až 88). 

 

(2) Za priestupok podľa 

a) odseku 1 písm. a) až r) možno uložiť pokutu do 1 500 eur, 

b) odseku 1 písm. s) až ac) možno uložiť pokutu do 2 500 eur. 

 

(3) Priestupky podľa 

a) odseku 1 písm. a) až r) prejednáva obec, 

b) odseku 1 písm. s) až ac) prejednáva okresný úrad 

(4) Orgán oprávnený podľa odseku 3 na prejednávanie priestupkov môže osobe zodpovednej za 

priestupok podľa odseku 1 nariadiť prepadnutie veci, ktorou je odpad, ktorý je možné zhodnotiť; 



postup podľa odseku 3 týmto nie je dotknutý. Prepadnutá vec sa stáva majetkom štátu alebo obce 

podľa toho, či o prepadnutí veci rozhodol okresný úrad alebo obec. 

 

(5) Orgán, ktorý nariadil prepadnutie veci podľa odseku 4, bezodkladne odovzdá prepadnutú vec, 

ktorou je odpad, osobe oprávnenej na nakladanie s ním podľa tohto zákona; finančné prostriedky 

získané za odovzdanie odpadu sú príjmom rozpočtu, z ktorého je financovaný orgán, ktorý rozhodol o 

prepadnutí veci. 

 

(6) Na priestupky a na ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o prejednávaní 

priestupkov.149) 

 

(7) Výnosy pokút uložených za priestupky podľa odseku 1 a prejednaných podľa 

a) odseku 3 písm. a) sú príjmom rozpočtu obce, 

b) odseku 3 písm. b) sú príjmom Environmentálneho fondu. 

 

§ 116 

Ukladanie pokút 

(1) Konanie o uložení pokuty právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi možno začať do 

jedného roka odo dňa, keď sa orgán štátnej správy odpadového hospodárstva dozvedel o porušení 

povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo. 

(2) Pri ukladaní pokuty sa prihliada najmä na závažnosť, rozsah a čas trvania protiprávneho konania. 

(3) Orgán štátnej správy odpadového hospodárstva môže v rozhodnutí o uložení pokuty povinnému 

súčasne uložiť, aby v určenej lehote vykonal opatrenia na nápravu následkov protiprávneho konania, 

za ktoré mu bola pokuta uložená. Ak povinný v určenej lehote tieto opatrenia nevykoná, môže mu 

orgán štátnej správy odpadového hospodárstva uložiť ďalšiu pokutu až do dvojnásobku hornej hranice 

pokuty ustanovenej týmto zákonom. 

(4) Ak povinný znovu poruší v čase jedného roka od právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty podľa 

tohto zákona povinnosť, za ktorú mu bola pokuta uložená, alebo nesplní opatrenie na nápravu, uloží 

sa jej ďalšia pokuta až do dvojnásobku hornej hranice pokuty ustanovenej týmto zákonom. 

(5) Pokuta je splatná do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola uložená, ak 

v tomto rozhodnutí nie je určená dlhšia lehota jej splatnosti. 

(6) Výnos pokút je príjmom Environmentálneho fondu. Po právoplatnosti rozhodnutia o uložení 

pokuty prechádza správa pohľadávky štátu z tohto rozhodnutia bezodplatne na Environmentálny 

fond, ktorý nadobúda práva a povinnosti správcu tejto pohľadávky štátu. 


