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Vec
Novelizácia zákona o odpadoch – upozornenie na zmeny
Bod I.
Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, bol novelizovaný s účinnosťou od 01. 01 2018 (ďalej zákon o odpadoch).
Okrem iného prináša zmenu, ktorá sa týka § 99 ods. 1 písm. b) v bode 1. a 2. – vyjadrenia.
Táto zmena uvádza, že miestne a vecne príslušný orgán štátnej správy odpadového
hospodárstva, teda Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné
prostredie, ako dotknutý orgán štátnej správy pre konanie príslušného stavebného úradu sa
nebude vyjadrovať k jednoduchým a drobným stavbám ani v územnom konaní, ani v stavebnom
konaní.
V zmysle ustanovení § 139b zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov – stavebného
zákona, sa za jednoduchú stavbu považuje aj stavba rodinného domu, ak jej zastavaná plocha
nepresiahne 300 m2 a nemá druhé nadzemné podlažie.
Stavebným úradom odporúčame, aby vo svojich stavebných povoleniach ponechali
podmienky o nakladaní s odpadmi, ktoré budú vznikať pri realizácii stavby, ako boli doteraz
uvádzané vo vyjadreniach nášho úradu.
Napríklad:
1. Pri realizácii predmetnej stavby vzniknú rôzne druhy odpadov, ktorých prednostné
zhodnotenie t.j. materiálové a energetické využitie alebo zneškodnenie zabezpečí
pôvodca odpadu v súlade s legislatívou platnou v odpadovom hospodárstve.
2. Podľa § 77 ods. 2 zákona o odpadoch - pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajúce
pri stavebných prácach a demolačných prácach vykonávaných pre právnickú osobu alebo
fyzickú osobu – podnikateľa, je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, pre
ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú; pri vykonávaní obdobných prác pre
fyzickú osobu je pôvodcom ten, kto tieto práce vykonáva. Pôvodca odpadu, s výnimkou
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fyzickej osoby, zodpovedá za nakladanie s odpadmi a plní povinnosti podľa § 14
zákona o odpadoch.
3. Upozorňujeme pôvodcu, resp. držiteľa odpadov na § 6 a § 14 ods. 1 písm. d) zákona
o odpadoch, ktorý upravuje hierarchiu v odpadovom hospodárstve a povinnosť
zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle tejto hierarchie (príprava na opätovné použitie,
recyklácia, zhodnotenie, zneškodnenie).
4. Odpady, ktoré nie je možné zhodnotiť, t. j. ďalej využiť alebo odovzdať do zberne
odpadov, držiteľ odpadov zabezpečí ich zneškodnenie na povolenej skládke odpadov
v súlade s platnou legislatívou v odpadovom hospodárstve tak, aby nedošlo
k znečisťovaniu životného prostredia.
5. Po realizácii stavby je stavebník povinný požiadať Okresný úrad Nové Mesto nad
Váhom, odbor starostlivosti o ŽP o vyjadrenie ku kolaudačnému konaniu podľa § 99 ods.
1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch.
K žiadosti musí predložiť prehľad jednotlivých druhov a množstvo odpadov
v tonách uvedených v projektovej dokumentácii a porovnať ich s druhmi odpadov
a množstvom v tonách, ktoré reálne vznikli pri realizácii stavby a predložiť ku
každému druhu odpadu doklad ako boli využité alebo zneškodnené (vážne lístky,
faktúry, potvrdenie o prevzatí na zneškodnenie alebo využitie odpadov od
oprávnených organizácií). Pri využití výkopovej zeminy na pozemku investora, využití
stavebného odpadu pod spevnené plochy (terasy, chodníky, parkovisko) žiadame
predložiť fotografie.
Zároveň upozorňujeme na skutočnosť, že predloženie „čestného vyhlásenia“ nie je
preukázanie o nakladaní s odpadmi a nebude zo strany nášho úradu akceptované, iba
v prípade predloženia fotodokumentácie ohľadom využitia jednotlivých druhov odpadov
fyzickou osobou !!!
Novelizácia zákona o odpadoch nezmenila povinnosť stavebníka požiadať o vyjadrenie
týkajúce sa kolaudačného konania. V snahe predísť nedorozumeniam a komplikáciám pri
vydávaní kolaudačných rozhodnutí, je nevyhnutné, aby stavebník vedel, že pri kolaudačnom
konaní musí preukázať relevantnými dokladmi aké druhy odpadov mu vznikli, v akom
množstve a ako bolo s nimi v súlade so zákonom o odpadoch ďalej naložené (zhodnotené
alebo uložené na skládke a pod.).

Bod II.
V rámci vzájomnej spolupráce a v snahe zjednodušiť proces konaní zasielame v prílohe listu
vzory tlačív, týkajúce sa žiadostí o vyjadrenia z hľadiska odpadového hospodárstva, v zmysle
ustanovení § 99 zákona o odpadoch.
Upozornenie na zmeny v zákone o odpadoch a vzory tlačív budú uvedené aj na webovej
stránke Okresného úradu Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné
prostredie.
A.
1. K žiadosti o vyjadrenie týkajúce sa územného konania, stavebného povolenia,
povolenia k odstráneniu stavby, povolenia terénnych úprav, požadujeme od
stavebníka minimálne jednu ucelenú projektovú dokumentáciu. Nie je postačujúce
predkladať len súhrnnú technickú správu alebo jeden výkres, či situáciu stavby.
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2. V žiadosti musí byť uvedený presný názov stavby podľa projektovej dokumentácie,
katastrálne územie a parcelné čísla pozemkov, na ktorých bude realizovaná stavba.
3. V súhrnnej technickej správe musí byť uvedená samostatná kapitola odpadového
hospodárstva s uvedením všetkých druhov odpadov, ktoré budú vznikať pri realizácii
stavby, ich množstvá v tonách a navrhnutý spôsob zhodnocovania a zneškodňovania.
4. K žiadosti o odstránenie stavby predložiť technickú správu alebo pasport, popis stavby,
spôsob jej rozoberania, druhy a množstvo odpadov a spôsob ako bude s nimi ďalej
naložené. Je potrebné priložiť fotodokumentáciu stavby pred jej odstránením.
B.
K žiadosti o vyjadrenie ku kolaudačnému konaniu je potrebné:
1. Uviesť presný názov stavby podľa projektovej dokumentácie, katastrálne územie
a parcelné čísla pozemkov, na ktorých bude stavba realizovaná.
2. Predložiť fotokópie vážnych lístkov alebo potvrdenia o odovzdaní odpadov oprávneným
osobám a uviesť sumárne jednotlivé druhy odpadov. Čestné vyhlásenie nie je doklad
o nakladaní s odpadmi, iba v prípade predloženia fotodokumentácie ohľadom
využitia jednotlivých druhov odpadov fyzickou osobou.

Bod III.
Skladovanie výkopovej zeminy pre pôvodcu odpadov.
Podľa ustanovenia § 3 ods. 18 zákona o odpadoch, skladovanie výkopovej zeminy je dočasné
uloženie odpadu – výkopovej zeminy mimo staveniska pred jej využitím na zásypové práce,
terénne úpravy a iné práce súvisiace s výstavbou v mieste, ktoré nie je zariadením na
zhodnocovanie odpadov alebo zariadením na zneškodňovanie odpadov a ktoré nie je miestom
vzniku výkopovej zeminy. Teda miesto mimo staveniska.
V prípade vzniku takejto situácie je pôvodca odpadu povinný požiadať o udelenie súhlasu
príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva (Okresný úrad, odbor starostlivosti
o životné prostredie v sídle kraja) podľa § 97 ods. 1 písm. v) zákona o odpadoch na
skladovanie výkopovej zeminy pre pôvodcu odpadov. Žiadame, aby stavebné úrady
upozornili stavebníka na túto povinnosť.

Ing. Ľubica Hrušovská
vedúca odboru
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2 prílohy
Tlačivo: Žiadosť o vyjadrenie k dokumentácii stavby
Tlačivo: Žiadosť o vyjadrenie k dokumentácii v kolaudačnom konaní

Doručí sa
1. Obce okresu Nové Mesto nad Váhom
2. Spoločný úrad samosprávy v Novom Meste nad Váhom
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