dňa 30. 6. 2022 nadobudne účinnosť novela zákona č. 79/2015 Z. z.
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len
„zákon o odpadoch").
Novela zákona o odpadoch prináša úpravu problematiky nakladania so
stavebným odpadom. Uvedená novela bezprostredne neupravuje
problematiku triedeného zberu obalov a OZV, napriek tomu Vám
poskytujeme sumár najdôležitejších legislatívnych noviniek novely
zákona o odpadoch:
* Zavádzajú sa legálne definície pojmov stavebné odpady a odpady z
demolácií, rovnako tak aj pojem selektívnej demolácie.
* Za stavebné odpady a odpady z demolácií sa považujú odpady,
ktoré vznikajú v dôsledku uskutočňovania stavebných a
demolačných prác (t. j. stavebné práce, zabezpečovacie práce,
práce vykonávané pri údržbe stavieb, pri úprave stavieb alebo
odstraňovaní stavieb).
* Pod novým pojmom selektívna demolácia sa rozumie postup, pri
ktorom sa určia postupnosti demolačných činností s cieľom
umožniť oddelenie a triedenie odstránených stavebných materiálov a
stavebných odpadov.
* Pôvodcom stavebných odpadov a odpadov z demolácií je právnická
osoba alebo podnikateľ, ktorej bolo vydané stavebné povolenie. Pri
vykonávaní obdobných prác pre fyzické osoby je pôvodcom odpadov
ten, kto uvedené práce fakticky vykonáva.
Zákon ukladá pôvodcovi odpadu nasledovné povinnosti:
* Pôvodca odpadu, ktorý realizuje stavbu nad 300 m2 zastavanej
plochy, bude povinný zhodnotiť, recyklovať alebo opätovne použiť
najmenej 70 % hmotnosti stavebného odpadu alebo odpadu z demolácie.
Toto platí pre odpady uvedené v skupine číslo 17 Katalógu odpadov,
okrem nebezpečných odpadov a odpadu pod katalógovým číslom 17 05
04. Od tejto povinnosti sú oslobodené napríklad stavby menšieho
rozsahu.
* Selektívna demolácia bude prebiehať spôsobom, ktorý upraví
pripravovaná vyhláška nachádzajúca sa v legislatívnom procese.
* Odpady z demolácií je potrebné prednostne materiálovo zhodnotiť
a výstup recyklácie (ku ktorej došlo v mieste vzniku odpadu = priamo
na stavenisku) prednostne využiť pri svojej činnosti. Za cieľ možno
považovať zníženie dopadov prepravy stavebných materiálov na
životné prostredie.
* Stavebník je povinný vedieť preukázať, že má uzatvorenú
zmluvu o nakladaní so stavebným odpadom. Detaily budú známe po
prijatí vyhlášky o nakladaní so stavebným odpadom.
* Najneskôr tri pracovné dni pred realizáciou demolačných prác,
písomne ohlásiť orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva,
v ktorého územnom obvode bude demolačné práce uskutočňovať

spôsob selektívnej demolácie obsahujúci aj druh, kategóriu,
predpokladané množstvo odpadu a plánovaný spôsob, ktorým bude
odpad zhodnocovaný alebo zneškodňovaný. Rozsah bude v tomto prípade
stanovený vyhláškou.
* Do 90 dní po ukončení demolačných prác písomne ohlásiť
orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, ktorému bolo
ohlásené začatie demolačných prác, vyhodnotenie selektívnej
demolácie obsahujúcej druh, kategóriu, množstvo odpadu a spôsob,
ktorým bol odpad zhodnocovaný alebo zneškodňovaný.
* Stavebné odpady, ktoré vznikajú pri výstavbe, údržbe,
rekonštrukcii alebo demolácii komunikácií, sa budú musieť
prednostne použiť pri výstavbe, rekonštrukcii alebo údržbe
komunikácií.
* Platnosť súhlasu orgánu štátnej správy na skládkovanie
výkopovej zeminy je časovo obmedzená najviac do termínu vydania
kolaudačného rozhodnutia.
V rámci komplexnej úpravy problematiky stavebných odpadov došlo k
novelizácii nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 330/2018 Z. z.,
ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a
podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za
uloženie odpadov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„nariadenie vlády").
Novela nariadenia s účinnosťou od 1. 7. 2022 upravuje Prílohu č. 2
k nariadeniu vlády, t.j. sadzby za uloženie priemyselných odpadov na
skládku odpadov, a to nasledovným spôsobom.
Poznámka:
Položka č. 6 zahŕňa aj odpady, katalógové číslo 19 12 12 - iné
odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania
odpadu iné ako uvedené v 19 12 11, ktoré nie je možné vzhľadom na
ich charakter zhodnotiť iným spôsobom. Pod túto položku spadajú
odpady, ktoré vzniknú po vytriedení zložiek komunálneho odpadu
spadajúcich pod rozšírenú zodpovednosť výrobcov a ktoré
predstavujú tzv. ťažkú frakciu.
Účelom zmeny poplatkovej štruktúry je motivovať pôvodcov odpadu k
jeho recyklácii, a to prostredníctvom nárastu ceny jeho
skládkovania.

