
Dobrý deň, 

U nás je situácia ohľadom OZV (Organizácie zodpovednosti výrobcov) naozaj 
zaujímavá. MŽP najprv za krkolomných podmienok udeľovalo oprávnenia a teraz ide 
6-tim OZV licencie vziať. Tie to dali na súd, za porušenie ich práv...no veselo. 

Čo sa týka elektroodpadov a OZV tak áno, máme s tým problém. Nie len s OZV ale 
najmä so ZMOS-om (združenie miest a obcí SK) 

V prvom rade je to zmluvná stránka: 

 ak vykupujeme komunál od občanov, máme povinnosť zo zákona uzatvoriť 
zmluvu s obcou. 

 ak chceme uzatvoriť zmluvu s obcou, tá od nás vyžaduje zmluvu s OZV 
 ak aj chceme uzatvoriť zmluvu s OZV, tá je nastavená tak, že všetky povinnosti, 

ktoré má plniť OZV uvalí na nás. 

V druhom rade: 

OZV od nás, v prípade uzatvorenia zmluvy, požadujú nahlásenie množstva "všetkých" 
druhov komunálnych odpadov, pretože aj v kovoch sú obaly a s tým my absolútne 
nesúhlasíme.  

Na rozporovom konaní sme túto problematiku zaroberali aj s MŽP a výsledok - nové 
katalógové číslo v KO pre obaly z kovov - ale až od 1.1.2018. 

Celkovo je u nás problém s výkupom komunálneho odpadu. Keď sa tvoril nový zákon 
o odpadoch, bol pripravovaný tak, že "všetok" komunálny odpad by občania mali 
"zadarmo" nosiť na zberné dvory, ktoré zriadi obec, alebo môžu aj do výkupní, ale 
platba zaň bude bezhotovostná a ešte sa zrazí aj daň. Našťastie toto nevyšlo, pretože 
zákon je tak zle napísaný, že v podstate nám prikazuje vykupovať to, čo nám v 
predchádzajúcom odseku vykupovať zakazuje. To sme už v rámci medzirezortného 
pripomienkového konania vyriešili a verím, že od 1.1.2018 to bude zrozumiteľnejšie. 

Ale vráťme sa k elektroodpadom - v skutočnosti celý systém funguje len na princípe 
"papierovania". Zberný dvor (zriaďovateľom je obec) nemôže za odvoz kovového 
odpadu zobrať žiadne peniaze, teda ho môže zberovke len "odovzdať", ale OZV musí 
nahlásiť množstvo s uvedením konečného "spracovateľa"- -to je informácia, ktorú musí 
vyžiadať od zberovky. 

OZV nám - výkupniam, náklady na zber vyhradených prúdov odpadu (teda aj 
elektroodpadu) neprepláca, pritom, v prípade, že elektroodpad len zbierame, by to 
robiť mala, ale ak nesplní zberové limity, pokutovať chce nás. 

Je to proste začarovaný kruh. Z EU prišlo "nejaké" nariadenie, ktoré bolo treba uviesť 
do praxe, ale nikto nevedel ako. Tak je tu teraz taký chaos. My s OZV stále bojujeme 
- ujasňujeme si vzájomné povinnosti a postavenie v OH a kompromis.....nikde. 

Tak toľko v skratke. 


