
VYHLÁŠKA 366/2015
Vyhláška MŽP SR 317/2020 Z.z. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška 366/2015 o evidenčnej povinnosti a 
ohlasovacej povinnosti 

z 30.10.2020 účinná od 1.1.2021



VYHLÁŠKA 366/2015 Z.Z. O EVIDENČNEJ A OHLASOVACEJ POVINNOSTI OD 1.1.2021

• § 3a 

Evidencia a ohlásenie o množstve výrobkov a materiálov, ktoré sú výsledkom prípravy 
na opätovné použitie, recyklácie alebo ďalších činností zhodnocovania odpadu

1) Evidencia o množstve výrobkov a materiálov, ktoré sú výsledkom prípravy na opätovné použitie, 
recyklácie alebo ďalších činností zhodnocovania odpadu sa vedie priebežne za obdobie kalendárneho 
roka v rozsahu údajov potrebných na vypracovanie ohlásenia, (príloha č.2)

2) Ohlásenie o údajoch z evidencie o množstve výrobkov a materiálov, ktoré sú výsledkom prípravy na 
opätovné použitie, recyklácie alebo ďalších činností zhodnocovania odpadu sa podáva za obdobie 
kalendárneho roka do 28.februára nasledujúceho roka príslušnému úradu (príloha č.2)

3) Evidencia podľa odseku 1 sa uchováva v elektronickej podobe alebo listinnej podobe 5 rokov

4) Ohlásenie podľa odseku 2 sa uchováva v elektronickej podobe alebo listinnej podobe 5 rokov

Nový odsek v príslušnej vyhláške – týka sa činnosti prípravy na opätovné použitie § 17 ods. 1, písm. m) zákona



VYHLÁŠKA 366/2015 Z.Z. O EVIDENČNEJ A OHLASOVACEJ POVINNOSTI OD 1.1.2021

§ 10

Oznámenie o zbere alebo výkupe odpadu (k §16 ods.2 písm. b) a c) zákona)

(2) Oznámenie o zbere odpadu sa podáva za obdobie kalendárneho roka do           
31. januára nasledujúceho roka obci, na ktorej území sa zber odpadu uskutočňuje 

(3) Oznámenie o výkupe odpadu sa podáva za obdobie kalendárneho roka do         
31. januára nasledujúceho roka obci, z ktorej vykúpený odpad pochádza – nový odsek

Znenie upravené v súvislosti so zmenou v Zákone č. 79/2015 o odpadoch § 16 ods. 2 písm. c) účinnej od 1.1.2021



VYHLÁŠKA 366/2015 Z.Z. O EVIDENČNEJ A OHLASOVACEJ POVINNOSTI OD 1.1.2021

Príloha č. 1 – tlačivo EVIDENČNÝ LIST ODPADU

• V prílohe č. 1 v Spôsobe vypĺňania tlačiva v položke „IČO, obchodné meno
predchádzajúceho/nasledujúceho držiteľa odpadu (5)“ sa za slová „skratka „FO“.“
vkladá táto veta: „V stĺpci 6 sa uvedie názov obce, z ktorej vykúpený odpad
pochádza (§ 16 ods. 2 písm. c) zákona) a názov okresu, v ktorom sa daná obec
nachádza.“.

• V prílohe č. 1 v Spôsobe vypĺňania tlačiva v položke „Poznámka (6)“ sa na konci
bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „- ak ide o spätné zasypávanie,
číslo rozhodnutia, ktorým je udelený súhlas na využívanie odpadov na spätné
zasypávanie a v stĺpci 7 skratka „SZ“,“.

• V prílohe č. 1 v Spôsobe vypĺňania tlačiva v položke „Poznámka (6)“ sa na konci
pripájajú tieto slová: „- ak ide o výkup odpadu, názov obce, z ktorej vykúpený odpad
pochádza (§ 16 ods. 2 písm. c) zákona) a názov okresu, v ktorom sa daná obec
nachádza.“.





VYHLÁŠKA 366/2015 Z.Z. O EVIDENČNEJ A OHLASOVACEJ POVINNOSTI OD 1.1.2021

§ 23e prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2021

(1) Ohlasovacia povinnosť podľa § 3a sa plní prvýkrát za rok 2021

(2) Oznamovacia povinnosť podľa § 10 sa za rok 2020 plní podľa doterajších 
predpisov



PRÍLOHA Č.2

OHLÁSENIE O VZNIKU ODPADU A NAKLADANÍ S NÍM

- Nová tabuľka na prednej strane tlačiva pre  

ohlásenie množstva výrobkov a materiálov, 

ktoré sú výsledkom prípravy na opätovné 

použitie, recyklácie alebo ďalších činností 

zhodnocovania odpadu

- Použije sa prvýkrát za obdobie roka 2021 

teda  v ohlásení do 28. februára 2022



EVIDENČNÉ A OHLASOVACIE POVINNOSTI

EVIDENČNÝ LIST ODPADU – (príloha č. 1 vyhlášky 366/2015 z.z)

• Vyplňuje sa priebežne počas roka

• Za každý druh odpadu aj za každú činnosť samostatne

• Uchováva sa v elektronickej alebo tlačovej forme 5 rokov

OHLÁSENIE O VZNIKU ODPADU A NAKLADANÍ S NÍM (príloha č. 2 vyhlášky 366/2015 z.z.)

• Podáva sa po skončení roka do 28. februára príslušnému OÚ ŽP v mieste 
prevádzky

• Uchováva sa v elektronickej alebo tlačenej forme 5 rokov

OZNÁMENIE O ZBERE ODPADU ALEBO VÝKUPE ODPADU (príloha č. 10 vyhlášky č. 366/2015)

• Vedie sa len za komunálne odpady skupiny 20 KO

• Odosiela sa obci v mieste prevádzky alebo na základe zmluvy do 31. januára

• Uchováva  sa v elektronickej alebo tlačenej forme 5 rokov



EVIDENČNÉ A OHLASOVACIE POVINNOSTI
Vyhradené prúdy odpadov – povinnosti voči OZV a KC

ZBER – povinnosť uzatvorenia zmluvy s príslušnou OZV

VÝKUP

ELEKTROODPADY a BATERIE A AKUMULÁTORY

- Zmluva s OZV ak nie je, posielať príslušnému KC 

- do konca mesiaca nasledujúceho po ukončení štvrťroka

OBALY a Neobalové výrobky (plechovky, papier...)

- Zmluva s OZV, s ktorou má uzatvorenú zmluvu obec, na ktorej území sa obaly 
vykupujú

- do konca mesiaca nasledujúceho po ukončení štvrťroka

Forma výkazu – individuálne podľa jednotlivých OZV info na www stránkach



OZV

OBALY ELEKTROZARIADENIA BATERKY A AKUMULÁTORY

NATUR-PACK, a.s., BA ENVIDOM, združenie výrobcov, BA Asekol SK s.r.o., BA

ENVI-PACK a.s., BA ELEKOS, združenie, NR Spoločný bat.systém, no,NR

Elekos, združenie, NR Asekol SK s.r.o., BA E-cycling s.r.o., BB

E-cycling s.r.o., BB SEWA, a.s., BA ENVIBAT, z.p.o., SC

NOWAS, s.r.o., BA E-cycling s.r.o., BB SLOVMAS a.s., BA

ZEO Slovakia, s.r.o., KE POWER BATTERY, s.r.o. BB
Tretia osoba

SLOVMAS a.s., BA MACH TRADE s.r.o., Sereď
Tretia osoba



SÚHLASY A POVOLENIA

➢Kontrola vydaných súhlasov a povolení

➢Súhlasy a povolenia podľa § 97 sa vydávajú maximálne na obdobie 5 

rokov

➢Registrácia – platnosť, podľa §98, nie je časovo obmedzená

➢Súhlasy s dobou platnosti po roku 2021 sa nepredlžujú

➢Od 1.7.2021 povinnosť žiadať o súhlas elektronicky

➢Skontrolovať zmluvy s obcami



AKTIVITY ANSDS V ROKU 2020

17.6.2020 webmeeting ANSDS

• Počet prihlásených účastníkov na webmeeting-u : 18

• Zmeny v zákone o odpadoch id 1.7.2020

• Zmeny v zákone o odpadoch od 1.1.2021

• Informácie o vývoji cien kovov

• Prípravy na seminár, plánovaný na september 2020

• Oslovenie ZMOS-u a ÚMS o účasť na seminári

• Propagácia ANSDS



AKTIVITY ANSDS V ROKU 2020

SEPTEMBER 2020

• Plánovaný seminár 22. septembra 2020 zmenený na webinár

• Účasť členov ANSDS, okresné úrady ŽP v rámci celej SR

• Spoluúčasť spol. INISOFT – novinky v programe ENVITA

• Činnosti spojené s nakladaním s odpadmi a potrebné súhlasy a povolenia

• Posudzovanie vplyvov na ŽP - EIA

• Povinnosti vedenia evidencie – príslušné vyhlášky

• Ohlasovacie povinnosti

• Označovanie prevádzok

• Zmeny v legislatíve OH

• Zápisnica k dispozícii na stránkach www.ansds.sk



AKTIVITY ANSDS V ROKU 2020

OKTÓBER 2020

• EuRIC – žiadosť o jednorazové zníženie sumy ročného členského poplatku z 
5000,- € na 2500,- € - schválené

• Účasť na webmeetingoch – situácia v OH počas koronakrízy

• Zvážiť pokračovanie členstva 

• Komisia pre energetiku a obehové hospodárstvo – ANSDS čestné 
členstvo 

• prvé zasadanie 15.10.2020 v NR SR

• Téma energetické zhodnocovanie odpadov



AKTIVITY ANSDS V ROKU 2020

NOVEMBER 2020

On-line webinár 10.11.2020

• Vedenie evidencie – príklady z praxe pri vyplňovaní tlačív (Evidenčný list odpadu, 
Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním, Oznámenie o zbere alebo výkupe 
odpadu, Sprievodný list NO) – prezentácia na stránke www.ansds.sk

• Novinky v programe ENVITA

List o zámere  METRA s.r.o.

• Podpora zabezpečenia vybudovania zariadení na meranie rádioaktivity kovového 
šrotu na železničných uzloch v Žiline, Banskej Bystrici, Zvolene, Košiciach a Nových 
Zámkoch

On-line DEŇ ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA 26.11.2020

http://www.ansds.sk/


Ďakujem za Vašu pozornosť


