Informácia pre podnikateľov, ktorí sú v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z.
o odpadoch v znení následných noviel pôvodcami – držiteľmi odpadov
legislatívny rámec
Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch definuje pôvodcu
povinnosti držiteľa odpadu nasledovne:

a držiteľa odpadu a stanovuje

§ 4 Pôvodca odpadu a osoby nakladajúce s odpadom
(1) Pôvodca odpadu je
a) každý pôvodný pôvodca, ktorého činnosťou odpad vzniká, alebo
b) ten, kto vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom
je zmena povahy alebo zloženia týchto odpadov.
(2) Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo osoba, ktorá má odpad v držbe.
V prípade podnikateľov prevádzkujúcich zariadenia na území obce Donovaly sa jedná
o pôvodcov – držiteľov odpadov.
§ 14 Povinnosti držiteľa odpadu
(1) Držiteľ odpadu je povinný
a) správne zaradiť odpad alebo zabezpečiť správnosť zaradenia odpadu podľa Katalógu
odpadov,
b) zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred
znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom,
c) zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov, označovať ich
určeným spôsobom a nakladať s nimi v súlade s týmto zákonom a osobitnými
predpismi,
d) zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, a to
jeho
1. prípravou na opätovné použitie v rámci svojej činnosti; odpad takto nevyužitý
ponúknuť na opätovné použitie inému,
2. recykláciou v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho
prípravu na opätovné použitie; odpad takto nevyužitý ponúknuť na recykláciu inému,
3. zhodnotením v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho
recykláciu; odpad takto nevyužitý ponúknuť na zhodnotenie inému,
4. zneškodnením, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu alebo iné
zhodnotenie,
e) odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa tohto zákona, ak
nie je v odseku 5, § 38 ods. 1 písm. a) a d), § 49 písm. a) a b) a § 72 ustanovené inak
a ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám,
f) viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi,
g) ohlasovať údaje z evidencie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového
hospodárstva a uchovávať ohlásené údaje,
h) predložiť na vyžiadanie predchádzajúceho držiteľa odpadu doklady s úplnými
a pravdivými informáciami preukazujúce spôsob nakladania s odpadom, a to
najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti; na základe žiadosti
predchádzajúceho držiteľa poskytnúť aj kópie dokladov,
i) skladovať odpad najdlhšie jeden rok pred jeho zneškodnením alebo najdlhšie tri roky
pred jeho zhodnotením; na dlhšie zhromažďovanie môže dať súhlas orgán štátnej
správy odpadového hospodárstva len pôvodcovi odpadu,
j) zabezpečiť odpad pred prístupom medveďa hnedého (Ursus arctos) v ustanovených
oblastiach [105 ods. 3 písm. q)],
k) umožniť orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve prístup na pozemky,
do stavieb, priestorov a zariadení, odoberanie vzoriek odpadov a na ich vyžiadanie
predložiť dokumentáciu a poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace
s odpadovým hospodárstvom; ustanovenia osobitného predpisu týmto nie sú
dotknuté, 24)

l)
m)

n)

(2)
(3)
(4)

(5)

(6)

(7)

(8)
(9)

vykonať opatrenia na nápravu uložené orgánom štátneho dozoru v odpadovom
hospodárstve (§ 116 ods. 3),
zabezpečiť na základe vyjadrenia príslušného orgánu štátnej správy odpadového
hospodárstva zhodnotenie odpadov, ktoré vznikli pri spracovateľskej operácii
v colnom režime aktívny zušľachťovací styk,25) alebo ich vývoz podľa tohto zákona,
na žiadosť orgánov štátnej správy odpadového hospodárstva alebo nimi poverenej
osoby bezplatne poskytnúť informácie potrebné na vypracovanie a aktualizáciu
programu alebo programu predchádzania vzniku odpadu.
Na fyzickú osobu, ktorá nie je podnikateľom, sa ustanovenia odseku 1 nevzťahujú
s výnimkou písmena j).
Na dopravcu odpadu, ktorý vykonáva prepravu odpadu len pre cudziu potrebu, sa
vzťahujú pri výkone prepravy len ustanovenia odseku 1 písm. h), k) a l).
Povinnosti držiteľa odpadu uvedené v odseku 1 písm. b), c), i) a j) sa nevťahujú na
obchodníka a sprostredkovateľa, ktorí nemajú tento odpad vo fyzickej držbe. Na
obchodníka a sprostredkovateľa, ktorí majú tento odpad vo fyzickej držbe, sa
vzťahujú povinnosti uvedené v odseku 1.
Držiteľ odpadu, ktorému bol vydaný súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. n), je oprávnený
odovzdať odpad aj inej osobe ako osobe uvedenej v odseku 1 písm. e), ak ide
o odpad vhodný na využitie v domácnosti, ako je materiál, palivo26) alebo iná vec
určená na konečnú spotrebu
okrem nebezpečného odpadu, elektroodpadu,
odpadových pneumatík a použitých batérií a akumulátorov; konečnou spotrebou sa
rozumie potreba v dôsledku ktorej vznikne komunálny odpad. Pri takomto postupe sa
na držiteľa odpadov nevzťahujú povinnosti podľa odseku 1 písm. d) a e). Ustanovenia
osobitných predpisov27) týmto nie sú dotknuté.
Osoba, ktorej bol odovzdaný odpad podľa odseku 5, je povinná s ním zaobchádzať
spôsobom a na účel podľa odseku 5; po prevzatí od držiteľa odpadu podľa odseku 5
sa táto vec nepovažuje za odpad
Aj je držiteľom odpadových pneumatík, elektroodpadu alebo použitých batérií
a akumulátorov distribútor, ktorý vykonáva ich spätný zber, ale ktorý nevykonáva
servis, vzťahujú sa na neho iba ustanovenia odseku 1písm. b), e) i), k) a l).
Ak bol udelený súhlas podľa odseku 1 písm. i) pôvodcovi odpadu, nepovažuje sa
miesto zhromažďovania odpadu za skládku odpadov.
Pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajúce pri servisných, čistiacich alebo
udržiavacích prácach vykonávaných v sídle alebo v mieste podnikania,
v organizačnej zložke alebo v inom mieste pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej
osoby – podnikateľa, je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, pre ktorú
sa tieto práce vykonávajú; pri vykonávaní týchto prác pre fyzické osoby je pôvodcom
odpadov ten, kto uvedené práce vykonáva.

Kurzívou sú uvedené povinnosti, ktoré by mal podnikateľ, ktorý je pôvodcom – držiteľom
odpadu v zmysle zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z. plniť.

