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�� AutorizAutorizááciacia
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BatBatéérie a akumulrie a akumuláátory tory ––
doterajdoterajššia pria práávna vna úúpravaprava

�� Smernica Rady Smernica Rady čč. 91/157/EHS. 91/157/EHS o bato bat éériri áách a akumulch a akumul áátoroch, toroch, 
ktorktor éé obsahujobsahuj úú ururččitit éé nebezpenebezpe ččnnéé lláátkytky

�� ZZáákon kon čč. 223/2001 Z.z. o odpadoch. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnena o zmene a doplneníí
niektorých zniektorých záákonov v znenkonov v zneníí neskorneskoršíších predpisov  ch predpisov  –– §§ 41, 41, §§ 8,8,
§§ 55, Pr55, Prííloha loha čč. 7. 7

�� VyhlVyhl ášáška Mka MŽŽP SR P SR čč. 283/2001 Z.z. o vykonan. 283/2001 Z.z. o vykonan íí niektorých ustanovenniektorých ustanoven íí
zzáákona o odpadochkona o odpadoch –– tretia tretia ččasasťť –– §§ 16 16 –– oznaoznaččovanie batovanie batééririíí a a 
akumulakumuláátorovtorov

�� VyhlVyhl ášáška Mka MŽŽP SR P SR čč. 127/2004 Z.z. o sadzb. 127/2004 Z.z. o sadzb áách pre výpoch pre výpo ččet pret pr ííspevku spevku 
do RF v znendo RF v znen íí vyhl. vyhl. čč. 359/2005 Z.z.. 359/2005 Z.z.

�� §§ 41 ods. 241 ods. 2 –– defindefiníícia opotrebovanej batcia opotrebovanej batéérierie
�� §§ 41 ods. 341 ods. 3 –– zzáákaz uvkaz uváádzania na trh batdzania na trh batééririíí a akumula akumuláátorov s torov s 

obsahom ortuti viac ako 0,005% hmotnosti a probsahom ortuti viac ako 0,005% hmotnosti a príístrojov strojov 
obsahujobsahujúúcich takcich takééto batto batéérie rie –– od 1.7.2001od 1.7.2001

�� §§ 41 ods. 741 ods. 7 –– opotreb. batopotreb. batéérie a akumulrie a akumuláátory uvedentory uvedenéé v prv prííl.l.čč.7 .7 
momožžno zberano zberaťť, zhodnocova, zhodnocovaťť a znea znešškodkodňňovaovaťť len oddelene od len oddelene od 
ostatných druhov odpadovostatných druhov odpadov

�� §§ 41 ods. 841 ods. 8 –– zzáákaz zmiekaz zmieššavania opotreb. batavania opotreb. batééririíí a akumula akumuláátorov torov 
s odpadmi z doms odpadmi z domáácnostcnostíí

�� §§ 41 ods. 1041 ods. 10 –– drdržžiteiteľľ opotreb. bat. a akum. uvedených v propotreb. bat. a akum. uvedených v príílohe lohe 
čč. 7 je povinný odovzda. 7 je povinný odovzdaťť ich na zhodnotenie alebo zneich na zhodnotenie alebo znešškodnenie kodnenie 
len drlen držžiteiteľľovi autorizovi autorizáácie cie [[§§ 8 ods. 3 p8 ods. 3 píísm. a)sm. a)]]

�� §§ 4141 –– povinnosti ohpovinnosti ohľľadne platenia pradne platenia prííspevkov do Recyklaspevkov do Recyklaččnnéého ho 
fondufondu

ZZáákon o odpadochkon o odpadoch



ZZáákon o odpadochkon o odpadoch

§§ 8 ods.3 p8 ods.3 p íísm. a) sm. a) -- AutorizAutoriz ááciacia
udelenie oprudelenie opráávnenia podnikatevnenia podnikateľľovi na výkon ovi na výkon ččinnosti innosti ––
zhodnocovanie alebo znezhodnocovanie alebo znešškodkodňňovanie ovanie opotreb. batopotreb. batééririíí a a 
AkumulAkumuláátorovtorov

Zoznam udelených autorizZoznam udelených autorizááciciíí (zhodnocovanie Pb a NiCd bat(zhodnocovanie Pb a NiCd batééririíí):):

1.      Mach1.      Mach --TradeTrade , spol. s r.o., Sere, spol. s r.o., Sereďď –– Pb bat. a akum.Pb bat. a akum.
2.      2.      ŽŽOSOS--EKOEKO , spol. s r.o., Vr, spol. s r.o., Vrúútkytky –– NiNi--Cd batCd batéérierie
3.      Waste3.      Waste --RecyclingRecycling a.s., Zlata.s., Zlatéé MoravceMoravce –– NiNi--Cd batCd batéérierie
4.      Albat4.      Albat , spol. s r.o., Ko, spol. s r.o., Koššiceice –– Pb batPb batéérierie

OrtuOrtu ťťovov éé batbat éérierie –– zhodnocovanie týchto batzhodnocovanie týchto batééririíí -- v rv ráámci spracovania                 mci spracovania                 
WEEE aj spracovanie týchto druhov batWEEE aj spracovanie týchto druhov batééririíí



ZZáákon o odpadoch kon o odpadoch –– 8 8 ččasasťť

RecyklaRecyklaččný fond ný fond -- §§ 5555

�� NeNeššttáátny tny úúččelový fondelový fond , v ktorom sa s, v ktorom sa s úústrestreďďujuj úú pepeňňaažžnnéé
prostriedky na podporu zberu, zhodnotenia a spracov ania prostriedky na podporu zberu, zhodnotenia a spracov ania 
jednotlivých komodjednotlivých komod íít (10)t (10)

�� Výrobca a dovozca výrobkovVýrobca a dovozca výrobkov ssúú povinnpovinn íí platiplati ťť prpr ííspevok do spevok do 
RF, ktorý sa vypoRF, ktorý sa vypo ččííta ako sta ako s úúččin mnoin mno žžstva alebo hmotnosti stva alebo hmotnosti 
výrobkov a sadzbyvýrobkov a sadzby

�� Vyhl. MVyhl. M ŽŽP SR P SR čč. 127/2004 Z.z.. 127/2004 Z.z. o sadzbo sadzb áách pre výpoch pre výpo ččet et 
prpr ííspevkov do RF v znenspevkov do RF v znen íí vyhl. vyhl. čč. 359/2005. 359/2005 –– sadzbasadzba za za 
batbat éérie a akumulrie a akumul áátory s hmotnostory s hmotnos ťťou 1 kusa do 1 kg ou 1 kusa do 1 kg –– 190,190,--
Sk/kgSk/kg

�� Sadzba za batSadzba za bat éérie s hm. 1 kusa vrie s hm. 1 kusa v ääččššou ako 1 kg ou ako 1 kg -- 8,8,-- Sk/kgSk/kg

SSúúččasnasnáá prpráávna vna úúprava na prava na 
úúrovni Erovni EÚÚ

Smernica EP a Rady Smernica EP a Rady čč. 2006/66/ES. 2006/66/ES o o 
batbat éériri áách a akumulch a akumul áátoroch a poutoroch a pou žžitých itých 
batbat éériri áách a akumulch a akumul áátoroch, ktorou sa toroch, ktorou sa 
zruzru ššuje smernica 91/157/EHSuje smernica 91/157/EHS



Smernica EP a R Smernica EP a R čč. 2006/66/ES. 2006/66/ES

Predmet Predmet úúpravy pravy -- ččl. 1l. 1

�� PravidlPravidláá týkajtýkajúúce sa uvedenia batce sa uvedenia batééririíí a akumula akumuláátorov torov 
na trh a najmna trh a najmää zzáákaz uvedenia batkaz uvedenia batééririíí a akumula akumuláátorov torov 
s obsahom nebezpes obsahom nebezpeččných lných láátoktok

�� OsobitnOsobitnéé pravidlpravidláá zberu, spracovania, recyklzberu, spracovania, recykláácie a cie a 
zneznešškodkodňňovania pouovania použžitých batitých batééririíí a akumula akumuláátorov s torov s 
ciecieľľom podporovaom podporovaťť vysokvysokúú úúroveroveňň zberu a recyklzberu a recykláácie cie 
poupoužžitých batitých batééririíí a akumula akumuláátorovtorov

�� ZlepZlepššenie vplyvu výrobcov, distribenie vplyvu výrobcov, distribúútorov, spotrebitetorov, spotrebiteľľov ov 
a najma najmää konekoneččných spracovatených spracovateľľov a recyklov a recykláátorov torov 
poupoužžitých batitých batééririíí a akumula akumuláátorov na torov na žživotnivotnéé prostredieprostredie

Smernica EP a R Smernica EP a R čč. 2006/66/ES. 2006/66/ES
Rozsah pôsobnosti smernice Rozsah pôsobnosti smernice 
a za záákazy kazy –– ččl. 2 a l. 2 a ččl. 4l. 4

�� VzVzťťahuje sa na ahuje sa na vvššetkyetky typy battypy batééririíí a akumula akumuláátorov bez torov bez 
ohohľľadu na ich tvar, objem, hmotnosadu na ich tvar, objem, hmotnosťť, materi, materiáálovlovéé
zlozložženie alebo pouenie alebo použžitieitie

�� ZZáákaz umiestnenia na trh vkaz umiestnenia na trh vššetkých batetkých batééririíí alebo alebo 
akumulakumuláátorov, ktortorov, ktoréé obsahujobsahujúú

a) viac ako 0,0005 hm. percent ortutia) viac ako 0,0005 hm. percent ortuti
b) viac ako 0,002 hm. percent kadmiab) viac ako 0,002 hm. percent kadmia

�� ZZáákaz podkaz podľľa b) sa a b) sa nevznevzťťahujeahuje na prenosnna prenosnéé batbatéérie a rie a 
akumulakumuláátory poutory použžititéé v nv núúdzových a popladzových a poplaššných ných 
systsystéémoch, zdravotnmoch, zdravotnííckych prckych príístrojoch a bezstrojoch a bezššnnúúrových rových 
elektrických prelektrických príístrojochstrojoch



Smernica EP a R Smernica EP a R čč. 2006/66/ES. 2006/66/ES

Ciele zberu Ciele zberu –– ččl. 10l. 10

�� ČČŠŠ dosiahnu tieto minimdosiahnu tieto minimáálne limity pre zber:lne limity pre zber:

a) a) 25 %25 % do 26. septembra 2012do 26. septembra 2012

b) b) 45 %45 % do 26. septembra 2016 do 26. septembra 2016 

�� Zavedie sa spoloZavedie sa spoloččnnáá metodika na výpometodika na výpoččet roet roččnnéého ho 
predaja prenosných batpredaja prenosných batééririíí a akumula akumuláátorov konetorov koneččným ným 
uužžíívatevateľľom do om do 26.septembra 200726.septembra 2007

Smernica EP a R Smernica EP a R čč. 2006/66/ES. 2006/66/ES

Spracovanie a recyklSpracovanie a recykláácia cia –– ččl. 12l. 12

�� ČČŠŠ zabezpezabezpeččia, aby najneskôr do ia, aby najneskôr do 26. septembra 26. septembra 
20092009 výrobcovia alebo tretie osoby zaviedli systvýrobcovia alebo tretie osoby zaviedli systéémy, my, 
s pous použžititíím najlepm najlepšíších dostupných technch dostupných techníík z hk z hľľadiska adiska 
ochrany zdravia a ochrany zdravia a ŽŽP, ktorP, ktoréé zabezpezabezpeččia spracovanie ia spracovanie 
a recykla recyklááciu pouciu použžitých batitých batééririíí a akumula akumuláátorovtorov

�� RecyklaRecyklaččný proces musný proces musíí najneskôr do 26. septembra najneskôr do 26. septembra 
2010 sp2010 spĺňĺňaaťť recyklarecyklaččnnúú efektivitu podefektivitu podľľa pra príílohy lohy čč.III .III 
smernice:smernice:

a)a) 65 priemerných hm.% pou65 priemerných hm.% použžitých Pb batitých Pb batééririíí
b)b) 75 priemerných hm.% pou75 priemerných hm.% použžitých Niitých Ni--Cd batCd batééririíí
c)c) 50 priemerných hm.% ostatných pou50 priemerných hm.% ostatných použžitých batitých batééririíí



Smernica EP a R Smernica EP a R čč. 2006/66/ES. 2006/66/ES

OznaOznaččovanie ovanie –– ččl. 21l. 21

ČČŠŠ zabezpezabezpeččia, aby ia, aby kapacitakapacita vvššetkých etkých 
prenosných a automobilových batprenosných a automobilových batééririíí a a 
akumulakumuláátorov na nich bola viditetorov na nich bola viditeľľne, ne, ččitateitateľľne a ne a 
neodstrneodstráániteniteľľne uvedenne uvedenáá do do 

26. septembra 2009.26. septembra 2009.

Smernica EP a R Smernica EP a R čč. 2006/66/ES. 2006/66/ES

TranspozTranspozíícia cia –– ččl. 26l. 26

ČČŠŠ uveduvedúú do do úúččinnosti zinnosti záákony, inkony, inéé prpráávne vne 
predpisy a sprpredpisy a spráávne opatrenia potrebnvne opatrenia potrebnéé na na 
dosiahnutie sdosiahnutie súúladu s touto smernicouladu s touto smernicou dodo

26. septembra 200826. septembra 2008



Elektrozariadenia a elektroodpadElektrozariadenia a elektroodpad

�� Nakladanie s elektrozariadeniami, ktorNakladanie s elektrozariadeniami, ktoréé nie snie súú
elektrozariadeniami podelektrozariadeniami podľľa 8. a 8. ččasti zasti záákona kona –– RecfondRecfond

�� ZavedenZavedenéé novnovéé pojmy pojmy –– elektroodpad z nedomelektroodpad z nedomáácnostcnostíí, , 
výrobca elektrozariadenvýrobca elektrozariadeníí (definovaný aj (definovaný aj zahranizahraniččný ný 
výrobca a  diavýrobca a  diaľľkový výrobcakový výrobca a ich a ich povinnostipovinnosti), ), predajcapredajca
(osoba, ktor(osoba, ktoráá predpredááva elektrozariadenie priamo va elektrozariadenie priamo 
spotrebitespotrebiteľľovi  ovi  -- uužž nie nie „„distribdistribúútortor““))

�� plniplniťť povinnosti individupovinnosti individuáálneho alebo kolektlneho alebo kolektíívneho vneho 
nakladania s elektroodpadom nakladania s elektroodpadom na na úúzemzemíí kakažžddéého okresu ho okresu 
tak, aby sa zabezpetak, aby sa zabezpeččilo nakladanie so vilo nakladanie so vššetkým etkým 
elektroodpadom odovzdaných velektroodpadom odovzdaných v rráámci systmci systéému spmu späätntnéého ho 
odberu aodberu a oddelenoddelenéého zberuho zberu

�� Povinnosti spracovatePovinnosti spracovateľľa v oblasti a v oblasti evidencieevidencie

Elektrozariadenia a elektroodpadElektrozariadenia a elektroodpad

�� Výrobca elektrozariadenVýrobca elektrozariadeníí je oprje opráávnený preniesvnený preniesťť povinnosti povinnosti 
na drna držžiteiteľľa elektrozariadena elektrozariadeníí na zna zááklade pklade píísomnej zmluvy s somnej zmluvy s 
nadobnadobúúdatedateľľom elektrozariadeniaom elektrozariadenia

�� PrPríísnejsnejššie pravidlie pravidláá kolektkolektíívneho nakladania s vneho nakladania s 
elektroodpadom a kolektelektroodpadom a kolektíívnych organizvnych organizááciciíí (napr. (napr. 
hlasovacie podiely v KO, zhlasovacie podiely v KO, zááujmovujmovéé zdruzdružženie alebo enie alebo 
obchodnobchodnáá spolospoloččnosnosťť) ) 



StarStaréé vozidlvozidláá

�� KompletnKompletnéé starstaréé vozidlo vozidlo –– hmotnoshmotnosťť aspoaspoňň 90 % z v90 % z vááhy hy 
vozidla pri jeho uvedenvozidla pri jeho uvedeníí na trh a ktorna trh a ktoréé obsahuje motor, obsahuje motor, 
nnáápravu a karospravu a karoséériuriu

�� SeparaSeparaččnnéé zariadenie zariadenie -- ssúúbor zariadenbor zariadeníí, ktor, ktoréé sa sa 
poupoužžíívajvajúú na rozdelenie rozdrvených materina rozdelenie rozdrvených materiáálových lových 
fragmentov sfragmentov s ciecieľľom dosiahnuom dosiahnuťť maximmaximáálne vyulne využžitie itie 
aa zhodnotenie výstupných produktovzhodnotenie výstupných produktov

�� VyraVyraďďovanie z evidencie ovanie z evidencie –– znizniččenenéé vozidlo alebo vozidlo alebo 
rozobratrozobratéé v rozpore s ustanoveniami zv rozpore s ustanoveniami záákona môkona môžže bye byťť
vyradenvyradenéé z evidencie len za konkrz evidencie len za konkréétnych podmienok.tnych podmienok.

�� VyplVypláácanie financanie finanččnnéého prho prííspevku 1000 Sk spevku 1000 Sk –– len len 
spracovatespracovateľľ alebo pralebo prííslusluššnnéé zbernzbernéé miesto spracovatemiesto spracovateľľa  a  

StarStaréé vozidlvozidláá

�� Ak starAk staréé vozidlo nemvozidlo nemáá žžiadne ziadne záákladnkladnéé identifikaidentifikaččnnéé
úúdaje, obvodný daje, obvodný úúrad rad žživotnivotnéého prostredia môho prostredia môžže v e v 
rozhodnutrozhodnutíí ururččiiťť, , žže e starstaréé vozidlo je odpadom.vozidlo je odpadom.



InInéé ustanovenia zustanovenia záákona o odpadochkona o odpadoch

�� udelenie autorizudelenie autorizáácie cie –– viazanviazanéé na zna zááverevereččnnéé stanovisko alebo stanovisko alebo 
rozhodnutie zo zisrozhodnutie zo zisťťovacieho konania v rovacieho konania v ráámci EIA (mci EIA (§§ 10, ods. 2, a 4), 10, ods. 2, a 4), 
ak sa vyak sa vyžžaduje aj IPKZ, aj takaduje aj IPKZ, aj takééto rozhodnutieto rozhodnutie

�� zmena autorizzmena autorizáácie cie –– žžiadosiadosťť treba datreba daťť aj v praj v príípade zmeny technolpade zmeny technolóógiegie

�� opropráávnenia colných vnenia colných úúradov a colnradov a colnéého kriminho krimináálneho lneho úúradu radu vo veci vo veci 
cezhranicezhraniččnej prepravy odpadov (zastavovanie vozidiel, narianej prepravy odpadov (zastavovanie vozidiel, nariaďďovanie ovanie 
odstavenia vozidiel, kontrola dokladov a prevodstavenia vozidiel, kontrola dokladov a preváážžananéého odpadu, ho odpadu, 
odoberanie a analýza vzoriek, fotodokumentodoberanie a analýza vzoriek, fotodokumentáácia, nariadenie cia, nariadenie 
prerupreruššenia prepravy, povinnosenia prepravy, povinnosťť informovainformovaťť MMŽŽP SR alebo inP SR alebo inššpekciu pekciu 
ŽŽP, ktorP, ktoréé v prv príípade nelegpade nelegáálnej prepravy urlnej prepravy urččia miesto na odstavenie ia miesto na odstavenie 
vozidla do doby jeho spvozidla do doby jeho späätntnéého vzatia; nho vzatia; nááklady znklady znášáša dopravca)a dopravca)

�� zber farebných kovov zber farebných kovov –– novnovéé sankciesankcie

�� povinnospovinnosťť prevpreváádzkovatedzkovateľľa zariadenia na zhodnocovanie odpadov a zariadenia na zhodnocovanie odpadov 
ppíísomne potvrdisomne potvrdiťť skutoskutoččnnéé mnomnožžstvstváá odpadu prijatodpadu prijatéého na zhodnotenie ho na zhodnotenie 
na zna zááklade pklade píísomnej somnej žžiadosti iadosti výrobcu alebo dovozcu uvedených výrobcu alebo dovozcu uvedených 
výrobkov alebo materivýrobkov alebo materiáálov alebo kolektlov alebo kolektíívnej organizvnej organizáácie.  cie.  

ĎĎakujem Vakujem Váám za pozornosm za pozornosťť

Ing. VladimIng. Vladim íír Radr Rad úúchch
Odbor odpadovOdbor odpadov éého hospodho hospod áárstva Mrstva M ŽŽP SRP SR

Tel.kontakt: 0905 569 341Tel.kontakt: 0905 569 341
EE--mail: mail: vvladimir.raduch@enviro.gov.skladimir.raduch@enviro.gov.sk

Web: www.enviro.gov.skWeb: www.enviro.gov.sk


