VYHLÁŠKA
Okresného úradu Žilina
č. 1/2019 zo dňa 11. 01. 2019,
ktorou sa vyhlasuje záväzná časť
Programu odpadového hospodárstva Žilinského kraja na roky 2016 – 2020
Okresný úrad Žilina, ako príslušný orgán podľa § 9 ods. 4 zákona č. 79/2015 Z.z.
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon o odpadoch“) v súlade s § 5 zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších, ustanovuje :
§1
Základné ustanovenia
1) Touto vyhláškou sa vyhlasuje záväzná časť Programu odpadového hospodárstva
Žilinského kraja na roky 2016 – 2020 (ďalej len „záväzná časť“) z dôvodu zabezpečenia
plnenia hierarchie a cieľov odpadového hospodárstva podľa § 6 zákona o odpadoch.
2) Záväzná časť obsahuje:
a) prúdy odpadov, pre ktoré sa stanovujú ciele,
b) ciele a cieľové smerovanie v nakladaní s určenými prúdmi odpadov,
c) opatrenia na dosiahnutie cieľov odpadového hospodárstva,
d) cieľové smerovanie nakladania s polychlórovanými bifenylmi a zariadeniami
obsahujúcimi polychlórované bifenyly,
e) nakladanie s obalmi a odpadom z obalov, vrátane podpory preventívnych opatrení
a systémov opätovného použitia obalov.
§2
Prúdy odpadov
V súlade s POH SR na roky 2016 - 2020 sa stanovujú ciele pre nasledovné prúdy
odpadov:
a) komunálne odpady
b) biologicky rozložiteľné komunálne odpady
c) biologicky rozložiteľné priemyselné odpady
d) elektroodpad
e) použité batérie a akumulátory
f) staré vozidlá
g) odpadové pneumatiky
h) stavebné odpady a odpady z demolácií
i) odpadové oleje
j) odpady z obalov
k) papier a lepenka
l) sklo
m) plasty
n) železné a neželezné kovy
o) odpady s obsahom PCB a zariadenia kontaminované PCB

§3
Ciele a cieľové smerovanie v nakladaní s určenými prúdmi odpadov
Ciele a cieľové smerovanie v nakladaní s určenými prúdmi odpadov sú uvedené
v prílohe č. 1 tejto vyhlášky.
§4
Opatrenia na dosiahnutie cieľov odpadového hospodárstva
Opatrenia na dosiahnutie cieľov odpadového hospodárstva sú uvedené v prílohe č. 2
tejto vyhlášky.
§5
Cieľové smerovanie nakladania polychlórovanými bifenylmi a zariadeniami
obsahujúcimi polychlórované bifenyly
Cieľové smerovanie nakladania s polychlórovanými bifenylmi a zariadeniami
obsahujúcimi polychlórované bifenyly sú uvedené v prílohe č. 3 tejto vyhlášky.
§6
Nakladanie s obalmi a s odpadom z obalov, vrátane podpory
preventívnych opatrení a systémov opätovného použitia obalov
Nakladanie s obalmi a s odpadom z obalov, vrátane podpory preventívnych opatrení
a systémov opätovného použitia obalov je uvedené v prílohe č. 4 tejto vyhlášky.
§7
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť pätnástym dňom po jej vyhlásení.

PhDr. Michal Lavrík
prednosta
Okresného úradu Žilina

Príloha č. 1
k vyhláške Okresného úradu Žilina č. 1/2019

Ciele a cieľové smerovanie v nakladaní s určenými prúdmi odpadov
I. Ciele v nakladaní s určenými prúdmi odpadov
1. Komunálne odpady
Stanovenie cieľov pre komunálne odpady vychádza z rámcovej smernice o odpade, na
základe ktorej boli pre komunálne odpady stanovené nasledovné ciele:


do roku 2020 zvýšiť prípravu na opätovné použitie a recykláciu odpadu z domácnosti
ako papier, kov, plasty a sklo a podľa možností z iných zdrojov, pokiaľ tieto zdroje
obsahujú podobný odpad ako odpad z domácností, najmenej na 50 % hmotnosti.

Pre splnenie cieľa 50 %-nej recyklácie komunálnych odpadov je nevyhnutné zásadné
zvýšenie úrovne triedeného zberu recyklovateľných zložiek komunálnych odpadov,
predovšetkým papiera a lepenky, skla, plastov, kovov a biologicky rozložiteľných
komunálnych odpadov. Z dôvodu, že vytriedené zložky komunálnych odpadov nie sú
100 %-ne recyklovateľné, čo súvisí s kvalitou surovín pre recyklačný proces, musia byť ciele
pre mieru triedeného zberu komunálnych odpadov vyššie ako samotný cieľ recyklácie. Ciele
pre triedený zber komunálnych odpadov sú stanovené v tabuľke č.1.
Tab. č. 1 Ciele pre triedený zber komunálnych odpadov

Roky
Miera
triedeného zberu

2016

2017

2018

2019

2020

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

2. Biologicky rozložiteľné komunálne odpady


Na základe požiadaviek smernice 1999/31/ES o skládkach odpadu platí pre biologicky
rozložiteľné komunálne odpady cieľ do roku 2020 znížiť množstvo skládkovaných
biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov na 35 % z celkového množstva
(hmotnosti) biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov vzniknutých v roku
1995.

3. Biologicky rozložiteľné priemyselné odpady
Ciele pre biologicky rozložiteľné priemyselné odpady sa stanovujú pre všetky biologicky
rozložiteľné odpady okrem komunálnych biologicky rozložiteľných odpadov a čistiarenských
kalov z čistenia komunálnych odpadových vôd a odpadových vôd s podobnými vlastnosťami
ako komunálne odpadové vody. Pre biologicky rozložiteľné priemyselné odpady sú ciele do
roku 2020 stanovené v tabuľke č. 2.

Tab. č. 2 Ciele pre biologicky rozložiteľné priemyselné odpady

Nakladanie
Materiálové zhodnocovanie
Energetické zhodnocovanie
Skládkovanie
Iné nakladanie

2018
70 %
10 %
7%
13 %

2020
75 %
10 %
5%
10 %

4. Elektroodpad
Cieľom pre odpady z elektrických a elektronických zariadení je dosiahnuť pri spracovaní
jednotlivých kategórií OEEZ mieru zhodnotenia a mieru recyklácie podľa tabuľky č.3.
Cieľ zberu elektroodpadu je rozsah zberu, ktorý musí SR v súlade s princípom rozšírenej
zodpovednosti výrobcov elektrozariadení v danom kalendárnom roku dosiahnuť, stanovený
v minimálnom hmotnostnom rozsahu elektroodpadu podľa tabuľky č.4.
Tab. č.3 Minimálne ciele zhodnocovania recyklácie pre odpady z elektrických a elektronických zariadení

Minimálne ciele platné podľa kategórie od 15. augusta 2015 do 14. augusta 2018,
ktoré sa vzťahujú na kategórie uvedené v prílohe č.6 časti I nového zákona o
odpadoch
Kategória
Miera zhodnotenia
Miera recyklácie
1.Veľké domáce spotrebiče
85 %
80 %
2.Malé domáce spotrebiče
75 %
55 %
3.Informačné technológie a
80 %
70 %
telekomunikačné zariadenia
4.Spotrebná elektronika a fotovoltaické
80 %
70 %
panely
5.Osvetľovacie zariadenia a svetelné
75 %
55 %
zdroje
- z toho plynové výbojky

-

80 %

6.Elektrické a elektronické nástroje
75 %
55 %
7.Hračky zariadenia určené na športové a
75 %
55 %
rekreačné účely
8.Zdravotnícke prístroje
75 %
55 %
9.Prístroje na monitorovanie a kontrolu
75 %
55 %
10. Predajné automaty
85 %
80 %
Minimálne ciele platné podľa kategórie od 15. augusta 2018, ktoré sa vzťahujú na
kategórie uvedené v prílohe č.6 časti II nového zákona o odpadoch
Kategória
Miera zhodnotenia Miera recyklácie
1.Zariadenia na tepelnú výmenu
85 %
80 %
2.Obrazovky, monitory a zariadenia, ktoré
obsahujú obrazovky s povrchom väčším
80 %
70 %
ako 100 cm2
3.Svetelné zdroje
80 %
4. Veľké zariadenia (s akýmkoľvek
85 %
80 %
vonkajším rozmerom viac ako 50 cm)

vrátane, ale nielen: domácich spotrebičov;
IT a telekomunikačných zariadení;
spotrebnej elektroniky; svietidiel;
zariadení na prehrávanie zvuku alebo
obrazu, hudobných zariadení; elektrického
a elektronického náradia; hračiek,
zariadení na rekreačné a športové účely;
zdravotníckych pomôcok; prístrojov na
monitorovanie a kontrolu; predajných
automatov; zariadení na výrobu
elektrických prúdov. Do tejto kategórie
nepatria zariadenia zahrnuté v kategóriách
1 až 3.
5.Malé zariadenia (s akýmkoľvek
vonkajším rozmerom menej ako 50 cm)
vrátane, ale nielen: domácich spotrebičov;
spotrebnej elektroniky; svietidiel;
zariadení na prehrávanie zvuku alebo
obrazu, hudobných zariadení; elektrického
a elektronického náradia; hračiek,
zariadení na rekreačné a športové účely;
zdravotníckych pomôcok; prístrojov na
monitorovanie a kontrolu; predajných
automatov; zariadení na výrobu
elektrických prúdov. Do tejto kategórie
nepatria zariadenia zahrnuté v kategóriách
1 až 3 a 6.
6.Malé IT a telekomunikačné zariadenia (s
akýmkoľvek vonkajším rozmerom menej
ako 50 cm).

75 %

55 %

75 %

55 %

Tab. č.4 Ciele zberu pre odpady z elektrických a elektronických zariadení

V roku 2016

v roku 2017

v roku 2018

v roku 2019

v roku 2020

hmotnosť zodpovedajúca podielu 48 % z priemernej hmotnosti
elektrozariadení uvedených na trh v SR v troch
predchádzajúcich rokoch,
hmotnosť zodpovedajúca podielu 49 % priemernej hmotnosti
elektrozariadení uvedených na trh v SR v troch
predchádzajúcich rokoch,
hmotnosť zodpovedajúca podielu 50 % z priemernej hmotnosti
elektrozariadení uvedených na trh v SR v troch
predchádzajúcich rokoch,
hmotnosť zodpovedajúca podielu 55 % z priemernej hmotnosti
elektrozariadení uvedených na trh v SR v troch
predchádzajúcich rokoch,
hmotnosť zodpovedajúca podielu 60 % priemernej hmotnosti
elektrozariadení uvedených na trh v SR v troch
predchádzajúcich rokoch.

5. Použité batérie a akumulátory
Ciele pre použité batérie a akumulátory sú stanovené v súlade so smernicou európskeho
parlamentu a rady 2006/66/ES zo 6. septembra o batériách a akumulátoroch nasledovne:


dosiahnuť minimálne limity pre zber prenosných batérií a akumulátorov 40 % pre rok
2015 a 45 % pre rok 2016,
 dosiahnuť zber použitých automobilových batérií a akumulátorov vo výške trhového
podielu batérií uvedených na trh SR výrobcom automobilových batérií a akumulátorov
v predchádzajúcom kalendárnom roku,
 dosiahnuť zber použitých priemyselných batérií a akumulátorov vo výške trhového
podielu batérií uvedených na trh SR výrobcom priemyselných batérií a akumulátorov
v predchádzajúcom kalendárnom roku ,
 cieľ recyklácie použitých batérií a akumulátorov je 100 % z množstva vyzbieraných
použitých batérií a akumulátorov za predchádzajúci kalendárny rok;
 dosiahnuť minimálnu recyklačnú účinnosť:
- 90 priemerných hmotnostných percent olovených batérií a akumulátorov vrátane
recyklácie oloveného obsahu v najvyššej technicky dosiahnuteľnej miere bez
nadmerných nákladov,
- 75 priemerných hmotnostných percent niklovo-kadmiových batérií a akumulátorov
vrátane recyklácie obsahu kadmia v najvyššej technicky dosiahnuteľnej miere bez
nadmerných nákladov,
- 60 priemerných hmotnostných percent ostatných použitých batérií a akumulátorov,
 pre všetky vyzbierané batérie a akumulátory zabezpečiť ich spracovanie
u autorizovaného spracovateľa.
6. Staré vozidlá
Pre staré vozidlá sa stanovujú nasledovné ciele:


dosiahnuť v období rokov 2016 – 2020 záväzné limity pre rozsah opätovného použitia
častí starých vozidiel, zhodnocovania odpadov zo spracovania starých vozidiel a
recyklácie starých vozidiel uvedené v tabuľke č.5.

Tab. č.5 Záväzné limity pre rozsah opätovného použitia častí starých vozidiel, zhodnocovania
odpadov zo spracovania starých vozidiel a recyklácie starých vozidiel
Limit a termín pre minimálne zvýšenie rozsahu danej
činnosti
1. január 2015 a nasledujúce roky
Činnosť
všetky vozidlá
Opätovné použitie častí starých vozidiel a
zhodnocovanie odpadov zo spracovania
starých vozidiel
Opätovné použitie častí starých vozidiel a
recyklácia starých vozidiel

95 %
85 %

7. Odpadové pneumatiky
Cieľom pre odpadové pneumatiky je


do roku 2020 dosiahnuť mieru materiálového zhodnocovania na úroveň 80 % s 15 %
energetickým zhodnocovaním a postupným znižovaním skládkovania na úroveň
maximálne 1 %.

Tab. č.6 Ciele pre odpadové pneumatiky

Nakladanie
Zhodnocovanie materiálové
Zhodnocovanie energetické
Skládkovanie
Iný spôsob nakladania

2018
75 %
10 %
1%
14%

2020
80 %
15 %
1%
4%

8. Stavebný odpad a odpad z demolácií
Pre stavebný odpad a odpad z demolácií sú stanovené nasledovné ciele:


do roku 2020 zvýšiť prípravu na opätovné použitie, recykláciu a ostatnú konverziu
materiálu vrátane zasypávacích prác použitím odpadu z bezpečných konštrukcií a sutí
z demolácií ako náhrady za iné materiály, bez využívania prirodzene sa vyskytujúceho
materiálu definovaného v kategórii 17 05 04 v zozname odpadov, najmenej na 70 %
podľa hmotnosti.
Pre overovanie plnenia miery recyklácie stavebného odpadu a odpadu z demolácií
bude potrebné sledovať výlučne druhy stavebných odpadov v kategórii „ostatné“ s
vylúčením výkopových zemín (17 05 04 a 17 05 06).

9. Odpadové oleje
Pre odpadové oleje boli stanovené nasledovné ciele:


do roku 2020 dosiahnuť mieru materiálového zhodnocovania 60 % s 15 %
energetickým zhodnocovaním a 0 % skládkovaním.

Tab. č.7 Ciele pre odpadové oleje

Nakladanie
Zhodnocovanie materiálové
Zhodnocovanie energetické
Skládkovanie
Iné nakladanie

2018
50 %
10 %
0%
40 %

2020
60 %
15 %
0%
25 %

10. Odpady z obalov
Na základe požiadaviek smernice Európskeho parlamentu a rady 94/62/ES z 20. decembra
1994 o obaloch a odpadoch z obalov 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 a smernice Komisie 2013/2/EÚ zo 7.februára 2013 je v oblasti nakladania
s odpadmi z obalov cieľom dosiahnuť miery zhodnocovania a recyklácie uvedené
v tabuľke č.8.
Tab. č.8: Ciele pre odpady z obalov

a) celkovú mieru zhodnocovania najmenej vo výške 60 % hmotnosti odpadov z
obalov,
b) celkovú mieru recyklácie najmenej vo výške 55 % a najviac vo výške 80 %
celkovej hmotnosti odpadov z obalov,
c) mieru zhodnocovania pre jednotlivé obalové materiály (prúdy odpadov)
najmenej vo výške:
1.
60 %
hmotnosti sklenených odpadov z obalov,
hmotnosti papierových odpadov z obalov (vrátane
2.
68 %
kartónu a lepenky),
3.
55 %
hmotnosti kovových odpadov z obalov,
4.
48 %
hmotnosti plastových odpadov z obalov,
5.
35 %
hmotnosti drevených odpadov z obalov,
d) mieru recyklácie pre jednotlivé obalové materiály (prúdy odpadov) najmenej
vo výške:
1.
60 %
hmotnosti sklenených odpadov z obalov,
hmotnosti papierových odpadov z obalov (vrátane
2.
60 %
kartónu a lepenky),
3.
55 %
hmotnosti kovových odpadov z obalov,
4.
45 %
hmotnosti plastových odpadov z obalov,
5.
25 %
hmotnosti drevených odpadov z obalov.
V apríli 2015 bola Európskym parlamentom prijatá smernica EP a Rady, ktorou sa mení
smernica 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov s cieľom znížiť spotrebu ľahkých
plastových tašiek. Všeobecným cieľom tejto smernice je obmedziť negatívne vplyvy na
životné prostredie (najmä z hľadiska nadmerného výskytu týchto tašiek v prostredí), podporiť
predchádzanie vzniku odpadu a efektívnejšie využívanie zdrojov a zároveň obmedziť
negatívne sociálno-ekonomické vplyvy. Konkrétnejším cieľom je obmedziť spotrebu
plastových tašiek s hrúbkou menšou ako 50 mikrónov (0,05 mm) v EÚ.
Smernica zavádza povinnosť pre všetky ČŠ znížiť spotrebu ľahkých plastových tašiek a
umožňuje im, aby si stanovili vlastné vnútroštátne ciele týkajúce sa znižovania spotreby a
zvolili si opatrenia na dosiahnutie týchto cieľov. SR má možnosť prijať opatrenia, ktoré
zahŕňajú jednu alebo obidve možnosti:
a) prijatie opatrení, ktorými sa zabezpečí, že úroveň ročnej spotreby nepresiahne 90 ľahkých
plastových tašiek na obyvateľa k 31. decembru 2019 a 40 ľahkých plastových tašiek na
obyvateľa k 31. decembru 2025 alebo rovnocenné ciele stanovené v jednotkách
hmotnosti. Veľmi ľahké plastové tašky sa môžu vylúčiť z vnútroštátnych cieľov pre
spotrebu, alebo
b) prijatie nástrojov, ktorými sa zabezpečí, že od 31. decembra 2018 sa ľahké plastové tašky
nebudú na mieste predaja tovaru a výrobkov poskytovať zdarma, pokiaľ sa nezavedú
rovnako účinné nástroje. Veľmi ľahké plastové tašky sa môžu z týchto opatrení vylúčiť.

11. Papier a lepenka
Ciele do roku 2020 pre papier a lepenku sú stanovené predovšetkým za účelom
zvyšovania materiálového zhodnocovania tohto prúdu odpadu. Do roku 2020 je cieľ
materiálového zhodnocovania odpadov z papiera a lepenky stanovený na 70 % vzhľadom na
skutočnosť,
že zberový papier je jednou z najvýznamnejších druhotných surovín na
Slovensku a podľa údajov Recyklačného fondu podniky celulózo-papierenského priemyslu
majú ročnú kapacitu
na materiálové spracovanie zberového papiera cca 320 000
ton, čo značí nevyužitý potenciál spracovateľských kapacít. Zároveň je potrebné pri tejto
komodite pokračovať v trende znižovania skládkovania, keďže papier a lepenka spĺňajú
definíciu biologicky rozložiteľných odpadov a musia byť odklonené od skládok odpadov.
Tab. č.9 Ciele pre odpady z papiera a lepenky

Nakladanie
Materiálové zhodnocovanie
Energetické zhodnocovanie
Skládkovanie
Iné nakladanie

2018
55 %
10 %
3%
32 %

2020
70 %
15 %
2%
13 %

12. Sklo
Zvýšenie recyklácie odpadov zo skla je vzhľadom na vysoký podiel odpadového skla
z triedeného zberu komunálnych odpadov veľmi dôležitým cieľom pre dosiahnutie cieľa
recyklácie v zmysle požiadavky rámcovej smernice o odpade. Analýza vzniku a nakladania
s odpadovým sklom preukázala za uplynulé obdobie vysoký podiel skládkovaných odpadov
zo skla. Skládkovanie odpadového skla je do roku 2020 potrebné znížiť na úroveň 10 %.
Ciele pre odpady zo skla do roku 2020 sú uvedené v tabuľke č.10.
Tab. č.10: Ciele pre odpady zo skla

Nakladanie
Materiálové zhodnocovanie
Energetické zhodnocovanie
Skládkovanie
Iné nakladanie

2018
60 %
0%
20 %
20 %

2020
80 %
0%
10 %
10 %

13. Plasty
Cieľom pre plastové odpady je


do roku 2020 dosiahnuť 55 % materiálového zhodnotenia a zníženie skládkovania
plastových odpadov na 5 %.

V SR sú vybudované dostatočné spracovateľské kapacity, ktoré umožňujú dosiahnutie
stanoveného cieľa. Podľa odborných odhadov sú v SR ročné recyklačné kapacity na všetky
druhy plastových odpadov minimálne na úrovni 150 tis. ton.

Tab. č.11 Ciele pre plastové odpady

Nakladanie
Materiálové zhodnocovanie
Energetické zhodnocovanie
Skládkovanie
Iné nakladanie

2018
50 %
10 %
10 %
30 %

2020
55 %
15 %
5%
25 %

14. Železné a neželezné kovy
Odpady zo železných a neželezných kovov dosahujú dlhodobo vysokú mieru zhodnotenia
a recyklácie. Stanovený cieľ je


do roku 2020 dosiahnúť ich materiálové zhodnocovanie na úroveň 90 % s nulovým
energetickým zhodnocovaním a postupným znižovaním skládkovania na úroveň
maximálne 1 %.

Vzhľadom na existujúce spracovateľské kapacity ako aj na hustú sieť zberní a výkupní
odpadov, ktoré sa zameriavajú predovšetkým na odpady zo železných a neželezných kovov,
bude dosiahnutie cieľov materiálového zhodnocovania závisieť predovšetkým na správnom
uplatňovaní stavu konca odpadu podľa Nariadenia Rady č. 333/2011, ktorým sa ustanovujú
kritériá na určenie toho, kedy určité druhy kovového šrotu prestávajú byť odpadom podľa
smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES a nariadenia Komisie č. 715/2013,
ktorým sa ustanovujú kritériá umožňujúce určiť, kedy medený šrot prestáva byť odpadom
podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES.
Tab. č.12 Ciele pre železné a neželezné kovy

Nakladanie
Materiálové zhodnocovanie
Energetické zhodnocovanie
Skládkovanie
Iné nakladanie

2018
80 %
0%
1%
19 %

2020
90 %
0%
1%
9%

II. Cieľové smerovanie v nakladaní s prúdmi odpadov
1. Predpokladaný vznik jednotlivých prúdov odpadov vo východiskovom roku
programu a v cieľovom roku programu na území kraja
Vznik jednotlivých prúdov odpadov vo východiskovom roku programu a v cieľovom roku
programu na území kraja je uvedený v nasledovnej tabuľke:
Prúdy odpadov

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Nebezpečné odpady
Ostatné odpady
Komunálne odpady
Spolu
Biologicky rozložiteľné komunálne odpady
Biologicky rozložiteľné priemyselné odpady
Odpady z papiera
Odpady zo skla
Odpady z plastov
Odpady zo železných a neželezných kovov
Odpady z obalov
Odpady zo stavieb a demolácií
Odpadové pneumatiky
Staré vozidlá (počet)
Použité batérie a akumulátory
Odpadové oleje
Odpady z elektrických a elektronických
zariadení

Množstvo (t)
2016
59 000
1 050 000
220 000
1 329 000
20 000
265 000
52 000
11 000
21 000
184 000
60 000
310 000
1 500
4 500
300
1 500

2020
60 000
1 100 000
223 000
1 383 000
22 000
240 000
54 000
11 500
22 500
186 000
61 000
320 000
1 600
4 700
310
1 600

5 000

5 500

2. Predpokladaný podiel zhodnotenia a zneškodnenia jednotlivých prúdov odpadov
vo východiskovom roku programu a podiel ich zhodnotenia a zneškodnenia
v cieľovom roku programu.
Predpokladaný podiel zhodnotenia a zneškodnenia jednotlivých prúdov odpadov vo
východiskovom roku programu a v cieľovom roku programu sú zhrnuté v nasledujúcej
tabuľke:

Zhodnotenie

Prúdy odpadov

Priemyselné odpady
Komunálne odpady
Odpady spolu
Biologicky rozložiteľné
1. komunálne odpady
Biologicky rozložiteľné
2. priemyselné odpady
3. Odpady z papiera
4. Odpady zo skla
5. Odpady z plastov
Odpady zo železných a
6. neželezných kovov
7. Odpady z obalov
Odpady zo stavieb a
8. demolácií
Odpadové
9. pneumatiky
10. Staré vozidlá
Použité batérie a
11. akumulátory
12. Odpadové oleje
Odpady z elektrických
a elektronických
13. zariadení

2016
Zneškodnenie

Materi Energet Spaľov Skládko
álové
ické
aním vaním

Zhodnotenie
Iné

2020
Zneškodnenie

Materi Energet Spaľov Skládko
álové
ické
aním vaním

Iné

%
52

%
3

%
0

%
13

%
32

%
55

%
5

%
0

%
10

%
30

13

3

0

70

14

20

3

0

65

12

43

2,5

0,2

25

29,3

50

3

0

20

27

75

0,3

0

2

22,7

80

0,5

0

1,5

18

75

4

1

10

10

80

5

0

5

10

65

0,3

0

5

29,7

70

2

0

2

26

70

0

0

1,5

28,5

90

0

0

1

9

50

1

0

3

46

60

5

0

2

33

75

0

0

0,01

24,99

90

0

0

0,005

9,995

45

2

0

9

44

60

0

0

5

35

60

0

0

20

20

70

0

0

15

15

50

10

0

1

39

80

15

0

0,5

4,5

0

0

0

0

100

0

0

0

0

100

70

0

0

0,1

29,9

90

0

0

0

10

65

8

1

0,2

25,8

75

13

0

0

12

40

0

0

2

58

70

0

0

1

29

Príloha č. 2
k vyhláške Okresného úradu Žilina č. 1/2019

Opatrenia na dosiahnutie cieľov odpadového hospodárstva
Na dosiahnutie všeobecných cieľov dodržiavania hierarchie odpadového hospodárstva,
predchádzania vzniku odpadov, obmedzovania ich množstva a znižovania nebezpečných
vlastností odpadov je potrebné zohľadniť všeobecné zásady ochrany životného prostredia,
ako sú zásada obozretnosti a zásada trvalej udržateľnosti. Takisto je potrebné zohľadniť
technickú uskutočniteľnosť a ekonomickú životaschopnosť, ochranu zdrojov, životného
prostredia a zdravia ľudí.
Pri nakladaní s odpadmi je potrebné zohľadňovať zásadu blízkosti, aby sa pokiaľ je to
ekonomicky možné eliminovali možné negatívne vplyvy prepravy predovšetkým
nebezpečných odpadov do vzdialených zariadení na nakladanie s odpadmi. Ďalšou zásadou,
ktorá by mala byť zohľadnená, je zásada sebestačnosti predovšetkým v oblasti
zneškodňovania odpadov.
Opatrenia na dosiahnutie cieľov pre vybrané prúdy odpadov
1. Komunálne odpady, biologicky rozložiteľné komunálne odpady a biologicky
rozložiteľné priemyselné odpady









Implementovať princíp rozšírenej zodpovednosti výrobcov do systému triedeného
zberu komunálnych odpadov pre zložky komunálnych odpadov, na ktoré sa uplatňuje
princíp rozšírenej zodpovednosti výrobcov,
podporovať financovanie projektov zameraných na budovanie malých kompostární
v obciach, v ktorých je budovanie takýchto zariadení účelné,
podporovať financovanie projektov na predchádzanie vzniku biologicky
rozložiteľných komunálnych odpadov formou domáceho a komunitného
kompostovania,
pokračovať v zavádzaní triedeného zberu kuchynského, reštauračného odpadu
a biologicky rozložiteľných odpadov z verejnej a súkromnej zelene a záhrad na
základe štandardov triedeného zberu pre biologicky rozložiteľné komunálne odpady,
podporovať financovanie projektov na modernizáciu existujúcich kompostární a
bioplynových staníc o hygienizačné jednotky umožňujúce spracovávanie biologicky
rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov,
podporovať financovanie projektov zameraných na budovanie bioplynových staníc,
ktoré budú bioplyn vyrábať v prevažnej miere z kuchynských a reštauračných
komunálnych biologicky rozložiteľných odpadov,
podporovať výrobu alternatívnych palív vyrobených zo zmesového komunálneho
odpadu v rámci podpory využívania obnoviteľných zdrojov energie vtedy, ak nie je
environmentálne vhodné ich materiálové zhodnotenie,
podporovať financovanie projektov zameraných na budovanie bioplynových staníc,
ktoré budú bioplyn vyrábať výlučne alebo v prevažnej miere z biologicky
rozložiteľných odpadov.

2. Elektroodpad



Pri spracovaní elektroodpadov sledovať materiálové toky až po dosiahnutie stavu
konca odpadov podľa osobitných predpisov, alebo zhodnotenie odpadov niektorou z
činností R2 - R11,
Podporovať financovanie technológií na spracovanie odpadov z elektrických
a elektronických zariadení, ktoré sú v súlade s požiadavkami pre najlepšie dostupné
techniky (BAT) na základe posúdenia existujúcich spracovateľských kapacít

3. Papier





Zefektívniť triedený zber komunálnych odpadov s cieľom dosiahnuť do roku 2020
minimálne 13 000 ton vytriedeného papiera a lepenky z komunálnych odpadov,
podporovať financovanie technológií zameraných na dosiahnutie vysokej úrovne
recyklácie zberového papiera progresívnymi technológiami na zhodnocovanie
odpadov z papiera a lepenky, ktoré sú v súlade s požiadavkami pre najlepšie dostupné
techniky (BAT),
podporiť nové projekty zamerané na riešenie zhodnocovania a recyklácie papierov z
vlnitej lepenky.

4. Sklo




Zefektívniť triedený zber komunálnych odpadov s cieľom dosiahnuť do roku 2020
minimálne 10 500 ton vytriedeného skla z komunálnych odpadov,
podporovať financovanie nových technológií a budovanie kapacít na technologickú
úpravu a recykláciu v súčasnosti nerecyklovateľných druhov odpadového skla z
komunálneho odpadu a špeciálnych druhov odpadového skla,
uplatňovať nariadenie Komisie č. 1179/2012, ktorým sa ustanovujú kritériá
umožňujúce určiť, kedy drvené sklo prestáva byť odpadom podľa smernice
Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES.

5. Železné a neželezné kovy




Podporovať financovanie technológií zameraných na dosiahnutie vysokej úrovne
recyklácie odpadov zo železných a neželezných kovov, ktoré sú v súlade
s požiadavkami pre najlepšie dostupné techniky (BAT) na základe posúdenia
existujúcich recyklačných kapacít,
uplatňovať pre oblasť odpadov zo železných a neželezných kovov Nariadenie Rady
č. 333/2011, ktorým sa ustanovujú kritériá na určenie toho, kedy určité druhy
kovového šrotu prestávajú byť odpadom podľa smernice Európskeho parlamentu a
Rady 2008/98/ES a nariadenie Komisie č. 715/2013, ktorým sa ustanovujú kritériá
umožňujúce určiť, kedy medený šrot prestáva byť odpadom podľa smernice
Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES.

6. Plastové odpady






Zefektívniť triedený zber komunálnych odpadov s cieľom dosiahnuť do roku 2020
minimálne 8 000 ton vytriedených plastov z komunálnych odpadov,
podporovať financovanie technológií zameraných na dosiahnutie vysokej úrovne
recyklácie odpadov z plastov, ktoré sú v súlade s požiadavkami pre najlepšie dostupné
techniky (BAT), na základe posúdenia existujúcich recyklačných kapacít,
nepodporovať financovanie technológií na katalytické chemické štiepenie plastov,
podporiť financovanie technológií na zvyšovanie technickej úrovne existujúcich
recyklačných zariadení, za účelom zvýšenia podielu nových výrobkov na báze
recyklátov,
podporovať financovanie technológií na recykláciu problémových druhov plastov
zo spracovania starých vozidiel a odpadov z elektrických a elektronických zariadení
a zmesových plastov.

7. odpady z obalov


zaviesť štatistické spracovanie (vyhodnocovanie) údajov o spotrebe plastových tašiek.

8. použité batérie a akumulátory




Podporiť financovanie technológií na dosiahnutie vysokej úrovne recyklácie
a spracovanie použitých batérií a akumulátorov, ktoré sú v súlade s požiadavkami pre
najlepšie dostupné techniky (BAT) na základe posúdenia existujúcich recyklačných
a spracovateľských kapacít,
dôsledne kontrolovať inštitút prípravy na opätovné používanie pre oblasť použitých
batérií a akumulátorov.

9. Staré vozidlá



nepodporovať financovanie budovania nových kapacít na spracovanie starých
vozidiel,
podporovať financovanie technológií na zhodnocovanie problémových odpadov
zo spracovania starých vozidiel (napr. čalúnenie, penové odpady, odpady z gumy,
kompozitné materiály a pod.).

10. Opotrebované pneumatiky


Podporovať financovanie technológií na dosiahnutie vysokej úrovne recyklácie
odpadových pneumatík, ktoré sú v súlade s požiadavkami pre najlepšie dostupné
techniky (BAT).

11. Stavebný odpad a odpad z demolácií






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 alebo vedľajších produktov výroby;
podporovať financovanie technológií na zvýšenie miery recyklácie stavebných
odpadov do výstupných produktov s vyššou pridanou hodnotou,
nepodporovať financovanie technológií na zhodnocovanie stavebných odpadov
a odpadov z demolácií určených na primárne drvenie.

12. Odpadové oleje


zavedením nového informačného systému odpadového hospodárstva sprehľadniť
materiálový tok vzniknutých odpadových olejov a spôsob nakladania s nimi.

Príloha č. 3
k vyhláške Okresného úradu Žilina č.1 /2019

Cieľové smerovanie nakladania polychlórovanými
zariadeniami obsahujúcimi polychlórované bifenyly

bifenylmi

a

Ciele pre odpady s obsahom PCB a zariadenia kontaminované PCB vychádzajú
z požiadaviek smernice Rady č. 1996/59/ES zo 16. septembra 1996 o zneškodňovaní
polychlórovaných bifenylov a polychlórovaných terfenylov (PCB/PCT) a požiadaviek
Štokholmského dohovoru.



do konca roka 2020 pripraviť podmienky tak, aby bolo možné do konca roka 2028
zabezpečiť environmentálne prijateľné nakladanie s odpadom kvapalín a zariadení
kontaminovaných PCB s obsahom viac ako 0,005 percenta PCB,
do konca roka 2020 pripraviť podmienky tak, aby bolo možné do konca roka 2025
zabezpečiť identifikáciu, označenie a zneškodnenie zariadení obsahujúcich
a) viac ako 10% PCB a s objemom väčším ako 5 litrov,
b) viac ako 0,05% PCB a s objemom väčším ako 5 litrov,
c) viac ako 0,005% a s objemom väčším ako 0,05 litra.

Opatrenia pre dosiahnutie cieľov :
-

-

podporovať projekty zamerané na stratégiu, zber, dekontamináciu a zneškodnenie
odpadov s obsahom PCB, napr. z prostriedkov európskych fondov alebo
Environmentálneho fondu,
kontrolovať plnenie povinnosti zabezpečiť bezodkladnú dekontamináciu alebo
zneškodnenie zariadenia obsahujúceho PCB v objeme väčšom ako 5 dm³,
kontrolovať zákaz zneškodňovania odpadov s obsahom PCB skládkovaním,
kontrolovať plnenie povinnosti prednostného odoberania súčiastok s obsahom PCB
z elektroodpadu a zo starých vozidiel.

Príloha č. 4
k vyhláške Okresného úradu Žilina č.1 /2019

Nakladanie s obalmi a s odpadom z obalov, vrátane podpory preventívnych
opatrení a systémov opätovného použitia obalov
Nakladanie s obalmi a odpadmi z obalov do 31. 12. 2015 upravoval zákon
č. 119/2010 Z. z. o obaloch a o zmene zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o obaloch“). Od
01. 01. 2016 je táto problematika upravená v zákone č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (nový zákon o odpadoch).
Zákon o obaloch definoval obal ako výrobok, ktorý sa používa na balenie tovaru, jeho
ochranu, manipuláciu s ním, dodávanie a prezentáciu, od surovín po výrobky, od výrobcu po
užívateľa alebo spotrebiteľa, ktorý spĺňa kritériá uvedené v prílohe č. 1 tohto zákona; za obaly
sa považujú aj nevratné časti obalov používané na tie isté účely.
Odpad z obalov bol definovaný ako obal alebo obalový materiál, ktorý sa stal
odpadom, s výnimkou odpadu z výroby obalov a odpadu z procesu balenia výrobkov.
Za nakladanie s obalmi a odpadmi z obalov bola zodpovedná povinná osoba, ktorú zákon
o obaloch definoval ako fyzickú osobu podnikateľ a právnickú osobu, ktorá:
1. používa obaly na balenie výrobkov alebo plní výrobky do obalov,
2. uvádza na trh výrobky v obaloch,
3. uvádza na trh obaly s výnimkou výrobcov a dovozcov obalov, ktorí dodávajú nepoužité
prázdne obaly povinným osobám uvedeným v prvom bode.
Povinná osoba, ktorá vyrába výrobky, ktoré sú balené priamo ňou alebo na základe jej
požiadavky treťou osobou, alebo povinná osoba, ktorou je distribútor výrobkov, ktorý balí a
distribuuje výrobky pod svojou obchodnou značkou a uvádza na trh výrobky v obaloch v
množstve presahujúcom ročne viac ako 10 ton obalov, je povinná vypracovať program
prevencie, ktorý obsahuje:
a) kvantitatívne ciele pre prevenciu,
b) opatrenia na ich dosiahnutie,
c) spôsob kontroly plnenia cieľov.
Pod prevenciou sa rozumelo znižovanie
a) množstva materiálov a látok obsiahnutých v obaloch a v odpadoch z obalov a ich
škodlivosti pre životné prostredie a
b) množstva obalov a odpadov z obalov a ich škodlivosti pre životné prostredie v etape
výrobného procesu, predaja, distribúcie, využitia a ich eliminácia; prevencia sa uplatňuje
osobitne pri vývoji výrobkov a technológií priaznivejších pre životné prostredie.
Obaly a odpady z obalov tvoria neoddeliteľnú súčasť spotrebiteľskej produkcie. Sú
súčasťou každodenného života a vzhľadom na ich rozmanitosť a množstvo predstavujú

významnú súčasť odpadov. Celkový vznik odpadov z obalov v Žilinskom kraji a údaje o
nakladaní s nimi v rokoch 2010 až 2014 zobrazujú tabuľky č.1 a č.2.
Celkový vznik odpadov z obalov má od roku 2010 stúpajúcu tendenciu. Najviac odpadov
z obalov vzniklo v roku 2014. Produkcia obalov v komodite kovy, kompozitné obaly, sklo,
a textil zaznamenala pokles, v komodite plasty a drevo stúpajúci trend. Vznik obalov
u ostatných komodít mal kolísavý charakter.
Najväčšie zastúpenie medzi odpadmi z obalov mali obaly z papiera a lepenky, priemerne
50,84 % z ročného vzniku. Druhú najväčšiu skupinu predstavovali obaly z kovu a obaly
z plastov. Najmenší podiel na celkovom vzniku odpadov z obalov mali obaly
z textilu, kompozitné obaly a obaly zo skla.
Tab. č.1 Vznik odpadov z obalov v Žilinskom kraji v rokoch 2010 – 2014 (t/rok)
Kód
Názov odpadu
2010
2011
2012
2013
odpadu

2014

150101 Obaly z papiera a lepenky 24 484,12

28 960,76

21 364,07

30 208,20

29 450,41

150102

Obaly z plastov

4 864,42

6 031,14

6 988,72

8 234,76

10 417,71

150103

Obaly z dreva

2 867,21

2 941,09

3 218,41

2 707,05

5 563,78

150104

Obaly z kovu

9 258,61

7 590,35

6 618,79

7 184,33

6 630,76

150105

Kompozitné obaly

288,97

380,00

164,16

139,61

70,41

150106

Zmiešané obaly

4 994,35

5 540,39

6 378,26

5 453,82

6 342,72

150107

Obaly zo skla

853,12

809,58

1 217,64

625,25

507,15

150109

Obaly z textilu

12,06

7,14

876,28

837,89

986,33

821,30

984,85

1,59

5,57

5,41

7,16

6,56

48 500,72

53 103,91

46 941,80

55 381,48

59 974,33

Obaly obsah. zvyšky
nebezp. látok alebo
150110
kontaminované
nebezp.látkami
Kovové obaly obsah.
nebezpečný tuhý pórovitý
150111 základný materiál (napr.
azbest) vrátane prázdnych
tlakových nádob
Spolu

Zdroj: MŽP SR, RISO

Zhodnocovanie odpadov z obalov je najčastejším spôsobom nakladania s týmito
odpadmi. Ide o materiálové zhodnotenie a zhodnotenie iným spôsobom. Materiálovo sa
v priemere ročne zhodnocuje zhruba 27,83 % odpadov z obalov, zhodnotenie inými
činnosťami (R12, R13) je na priemernej ročnej úrovni takmer 44,99 %. Energetické
zhodnotenie sa využíva minimálne cca 1,27 %. Na skládky sa ukladá v priemere 10,04 %
odpadov z obalov.
Tab. č.2. Nakladanie s odpadmi z obalov v Žilinskom kraji v rokoch 2010 – 2014
Spôsob nakladania
Materiálové zhodnotenie t/rok

2010
17732,79

2011
15631,74

2012
6015,83

2013
7999,44

2014
27536,92

Energetické zhodnotenie
Iné zhodnotenie
Skládkovanie
Spaľovanie bez
energetického využitia
Iné zneškodnenie
Iný spôsob nakladania
Spolu

%
t/rok
%
t/rok
%
t/rok
%
t/rok
%
t/rok
%
t/rok
%
t/rok
%

36,56
501,39

29,44
520,53

12,82
801,82

14,44
498,63

45,91
1030,17

1,03
23917,80

0,98
14457,94

1,71
17331,53

0,90
39819,92

1,72
23742,59

49,31
4248,74

27,23
5007,96

36,92
5554,23

71,90
5914,43

39,59
5687,52

8,76
96,23

9,43
103,32

11,83
101,38

10,68
113,99

9,48
45,88

0,20
1169,45

0,19
723,05

0,22
243,55

0,21
200,09

0,08
387,79

2,41
834,31

1,36
16659,36

0,52
16893,47

0,36
834,97

0,65
1543,47

1,72
48500,72

31,37
53103,91

35,99
46941,80

1,51
55381,48

2,57
59974,33

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Zdroj: MŽP SR, RISO

Obaly sú v zmysle nového zákona zaradené medzi tzv. vyhradené prúdy odpadov,
na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcu.
Rozšírená zodpovednosť výrobcu je súhrn povinností výrobcu vyhradeného výrobku,
ustanovených v tejto časti zákona alebo v osobitnom predpise, vzťahujúcich sa na výrobok
počas všetkých fáz jeho životného cyklu, ktorých cieľom je predchádzanie vzniku odpadu
z vyhradeného výrobku (ďalej len „vyhradený prúd odpadu“) a posilnenie opätovného
použitia, recyklácie alebo iného zhodnotenia tohto prúdu odpadu. Obsah rozšírenej
zodpovednosti výrobcu tvoria ustanovené požiadavky na zabezpečenie materiálového
zloženia alebo konštrukcie vyhradeného výrobku, informovanosti o jeho zložení a o nakladaní
s vyhradeným prúdom odpadu, na zabezpečenie nakladania s vyhradeným prúdom odpadu a
na zabezpečenie finančného krytia uvedených činností.
Výrobca odpadu je pojem, ktorý nahradil pojem „povinná osoba“ v zákone o obaloch.
Výrobcom obalov je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá
a) používa obaly na balenie tovaru alebo plní tovar do obalov a uvádza na trh tento tovar
pod svojou obchodnou značkou,
b) je osobou, pre ktorú sa tovar balí alebo plní a pod ktorej obchodnou značkou sa tovar
uvádza na trh,
c) uvádza na trh tovar v obaloch iným spôsobom, ako podľa písmen a) a b),
d) ako distribútor uskutočňuje odplatné alebo bezodplatné odovzdanie obalu konečnému
používateľovi na bezprostredné zabalenie tovaru,
e) ako distribútor používa obal na zabalenie distribuovaného tovaru alebo jeho časti alebo
na naplnenie distribuovaným tovarom, alebo
f) uvádza na trh obaly s výnimkou osoby, ktorá dodáva nepoužité prázdne obaly osobám
uvedeným v písmene a), b) c), d) alebo e) alebo osobe, ktorá balí alebo plní tovar pre
osobu podľa písmena b).

Nakladaním s obalmi je v zmysle nového zákona o odpadoch výroba obalov, uvedenie
obalov alebo tovarov v obaloch na trh, ich distribúcia, použitie obalov, odber opakovane
použiteľných obalov, úprava obalov a opakované použitie obalov.
Nový zákon o odpadoch zrušil povinnosť vypracovať program prevencie, pričom povinnosti
zahrnuté v programoch prevencie sa budú plniť cez systém rozšírenej zodpovednosti
výrobcov a okrem iného ide aj o je predchádzanie vzniku odpadu z vyhradeného výrobku a
posilnenie opätovného použitia, recyklácie alebo iného zhodnotenia tohto prúdu odpadu.
Nový zákon o odpadoch definuje predchádzanie vzniku odpadu ako opatrenia, ktoré sa
prijmú predtým, ako sa látka, materiál alebo výrobok stanú odpadom, a ktoré znižujú
a) množstvo odpadu aj prostredníctvom opätovného použitia výrobkov alebo predĺženia
životnosti výrobkov,
b) nepriaznivé vplyvy vzniknutého odpadu na životné prostredie a zdravie ľudí alebo
c) obsah škodlivých látok v materiáloch a vo výrobkoch.
Právnická osoba a fyzická osoba - podnikateľ, ktorá vyrába výrobky musí prihliadať
a) pri ich výrobe na potrebu uprednostniť technológie a postupy šetriace prírodné zdroje a
obmedzujúce vznik nevyužiteľného odpadu z týchto výrobkov, obzvlášť nebezpečného
odpadu,
b) na potrebu informovanosti verejnosti o spôsobe zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadu
z výrobku a jeho častí, predovšetkým pri vyhotovovaní obalu výrobku, návodu na
použitie alebo inej dokumentácie k výrobku.
Predchádzaním vzniku odpadu z obalov je znižovanie
a) množstva materiálov a látok obsiahnutých v obaloch a odpadoch z obalov a ich
škodlivosti pre životné prostredie a
b) množstva obalov a odpadov z obalov a ich škodlivosti pre životné prostredie v etape
výrobného procesu, predaja, distribúcie, využitia a ich eliminácia; prevencia sa uplatňuje
osobitne pri vývoji výrobkov a technológií priaznivejších pre životné prostredie.
Nový zákon o odpadoch zakazuje vyrábať a uvádzať na trh obaly, v ktorých obsah
ťažkých kovov presahuje limitnú hodnotu, ktorá je stanovená na 100 mg/kg hmotnosti. Tento
zákaz sa nevzťahuje na obaly vyrábané výlučne z oloveného krištáľového skla, plastové
debny a plastové palety, ak počas výrobného procesu nedochádza k zámernému zavedeniu
ťažkých kovov, alebo boli vyrobené v kontrolovanom recyklačnom procese, v ktorom
recyklovaný materiál pochádza len z takýchto plastových debien alebo plastových paliet
a v ktorom použitie iných materiálov tvorí najviac 20 % z celkovej hmotnosti alebo je limitná
hodnota ťažkých kovov prekročená výlučne pridávaním recyklovaných materiálov s obsahom
ťažkých kovov.
Opakovane použiteľným obalom je obal určený na vykonanie najmenej dvoch ciest alebo
obehov počas svojej životnosti, ktorý sa opakovane plní alebo opakovane použije na ten istý
účel, na ktorý bol určený; taký obal sa stane odpadom z obalov, ak sa už opakovane
nepoužije, a to okamihom jeho vyradenia.
Opakovaným použitím je činnosť s použitým opakovane použiteľným obalom, pri ktorej
sa taký obal opakovane naplní alebo použije na ten istý účel, na ktorý bol pred prvým
použitím určený, a to s využitím alebo bez využitia pomocných výrobkov prítomných na trhu,
ktoré umožňujú opakované naplnenie alebo použitie obalu.

V rámci schváleného Programu predchádzania vzniku odpadu SR na roky 2014 až 2018
je prijatých niekoľko opatrení na predchádzanie vzniku odpadu z obalov. Jedným z opatrení je
dôsledná kontrola plnenia cieľov a opatrení prijatých v programoch prevencie.
V súvislosti s opätovným používaním obalov je navrhnuté zriadenie pracovnej skupiny,
ktorá objektívne posúdi :
a) zákaz bezplatného poskytovania jednorazových nákupných tašiek,
b) zákaz používania jednorazových riadov a príborov v stálych (trvalých) prevádzkach,
c) možnosti zavedenia zálohovania jednorazových nápojových obalov v Slovenskej
republike,
d) daňové zvýhodnenie pre ekologickejšie obaly.

