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Kolaps separovaného zberu v obciach
(TS:10.02.2011, ZVOLEN.)

Návrh vyhlášky k zákonu o obaloch z dielne MŽP pripraví obce i o to málo peňazí, ktoré za
separovaný zber dostávali, o.z. CEPTA navrhuje ponechať doterajší status toku
prostriedkov za vyseparované zložky priamo do obcí, zásadne zvýšiť ich objem a najneskôr
do prijatia nového zákona o odpadoch (november 2011) zaviesť integrovaný, elektronický
systém evidencie materiálových tokov pre všetky zložky odpadov v SR.
V súčasnosti ukladá zákon o obaloch povinným osobám (výrobcovia a dovozcovia obalov)
povinnosť zhodnocovať odpady z obalov v rozsahu limitov podľa Nariadenia vlády SR 220/2005 na
vlastné náklady alebo prostredníctvom oprávnenej organizácie. Zdokumentovať to musí
preukázaním materiálového toku odpadov z obalov (§7, ods. 4 Zákona 119/2010 o obaloch):
„Plnenie záväzných limitov sa preukazuje dokladmi o materiálovom toku odpadov z obalov do
prvého zariadenia na zhodnocovanie odpadov niektorou z činností R1 až R11 podľa osobitného
predpisu;11) materiálový tok je pohyb odpadu z obalov z miesta jeho pôvodu do prvého zariadenia
na zhodnocovanie odpadov.“
Zákon o obaloch však ďalej v §21 ods. g hovorí, že podrobnosti o spôsobe preukazovania plnenia
záväzných limitov povinných osôb, ako aj podrobnosti o dokladovaní materiálového toku ustanoví
vyhláška MŽP SR.

Návrh vyhlášky - problém: Potvrdenia o zhodnotení odpadu mimo obce?
Návrh vyhlášky z dielne MŽP SR je v súčasnosti na svete a absolvoval pripomienkovacie konanie.
Momentálne je v štádiu prerokovávania pripomienok.
Navrhované znenie preukazovania materiálového toku je:
• §6, ods. 2: „Na účely plnenia záväzných limitov sa za preukázanie materiálového toku považuje
potvrdenie zariadenia na zhodnocovanie odpadov s preukázaním pohybu odpadov z miesta
jeho pôvodu.“
• §7, ods. 3: „Za preukázanie materiálového toku podľa odseku 1 sa považuje potvrdenie
zariadenia na zhodnocovanie odpadov s preukázaním pohybu odpadov z miesta jeho pôvodu
do zariadenia na zhodnocovanie odpadov mimo územia Slovenskej republiky.“
Takéto znenie podľa o.z. CEPTA spôsobí stav, kedy povinné osoby si budú plniť zákonné limity
tak, že budú nakupovať potvrdenia o zhodnotení odpadu z obalov priamo u zhodnotiteľov. Obce
a mestá SR (ďalej len „Obce“) sa ocitnú mimo dokladovaného toku odpadov a nebudú mať na
základe akých potvrdení žiadať oprávnené organizácie o príspevok za vyseparovaný odpad.
„Takýto stav považujeme za tvrdú, zbytočnú a neakceptovateľnú ranu už aj tak finančne
podvyživeným systémom separovaného zberu v Obciach. Viedlo by to k tomu, že povinné osoby
by zhodnocovali predovšetkým ľahko zhodnotiteľné priemyselné odpady – napr. obaly
z obchodných reťazcov, zatiaľ čo finančne náročné operácie ako zvoz, dotrieďovanie, lisovanie
odpadov z obalov v komunálnom odpade by ostali na bedrách Obcí.“ povedal Miloš Veverka
z o.z. CEPTA.

Navrhujeme:
Upraviť znenie vyhlášky tak, aby vyššie uvedený stav nenastal. Materiálový tok musí byť
detailne zdokladovateľný tak, aby bolo jasné miesto vzniku, zberu a zhodnotenia
konkrétneho množstva odpadu z obalov v konkrétnom čase. Potvrdenia o zhodnotenom
odpade z obalov, ktorý bol vyzbieraný Obcou prípadne organizáciou, ktorá v obci vykonáva
zber a ďalšie nakladanie s odpadmi (ďalej len Zberová organizácia), sa musia dostať do rúk
Obce, resp. Zberovej organizácie, aby na základe týchto potvrdení mohli žiadať o finančnú
podporu tí, ktorí majú reálne náklady s vyzbieraním a ďalšou manipuláciou s obalovým
odpadom z komunálneho odpadu.
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Najneskôr do prijatia nového zákona o odpadoch (v nov. 2011) zaviesť komplexný elektronický
informačný systém odpadového hospodárstva SR, ktorý bude s presnosťou na kilogramy
identifikovať jednotlivé materiálové toky, ich pôvodcu, príjemcu, kvalitu a pod. čím sa potreba
vystavovania potvrdeniek úplne odstráni.
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