USMERNENIE PRE DODÁVATEĽOV SPOLOČNOSTÍ VYKONÁVAJÚCICH PRÁCE, PRI KTORÝCH
VZNIKÁ OSTATNÝ A NEBEZPEČNÝ ODPAD
Dňa 1.1.2016 vstúpil do platnosti zákon MŽP SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, ktorý §77
zmenil postavenie pôvodcu odpadov zo stavebných a obdobných prác nasledovne:
„Pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajúce pri servisných, čistiacich alebo udržiavacích
prácach, stavebných prácach a demolačných prácach, vykonávaných v sídle alebo mieste
podnikania, organizačnej zložke alebo v inom mieste pôsobenia právnickej osoby alebo
fyzickej osoby – podnikateľa, je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, pre
ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú. Pôvodca odpadu zodpovedá za
nakladanie s odpadmi podľa tohto zákona a plní povinnosti podľa § 14.
Z tohto dôvodu usmerňujeme zhotoviteľov spoločnosti Stredoslovenská energetika, a.s.
a Stredoslovenská distribučná, a.s. pri nakladaní s takýmito druhmi odpadov nasledovne:
1) V prípade, že zhotoviteľovi vzniká odpad z realizácie stavieb, demolácií, v dôsledku
uskutočňovania stavebných a zabezpečovacích prác, ako aj prác vykonávaných pri
údržbe a úprave stavieb, zodpovedá za plnenie nasledovných povinností:
 zhromažďuje odpad a triedi ho podľa druhov v súlade s Katalógom odpadov (vyhláška
365/2015 Z.z.) a projektovou dokumentáciou, zabezpečuje odpad pred jeho
znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom; za týmto účelom je
povinný zabezpečiť dostatočný počet obalov alebo nádob na triedenie odpadu, ich
označenie, a umiestnenie na mieste, ktoré bude určené na prvom dni pri odovzdávaní
staveniska,
 zabezpečuje, aby sa jednotlivé druhy odpadov nezmiešavali navzájom alebo aby sa
odpady riedili a zmiešavali s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné alebo s látkami, ktoré
nie sú odpadom,
 odpady odovzdáva len osobe oprávnenej nakladať podľa zákona o odpadoch a to na
základe zmluvy, ktorej predmetom je zabezpečenie nakladania a následného spôsobu
zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadu, a ktorej doba platnosti nie je kratšia ako
doba platnosti zmluvy.
 predkladá objednávateľovi kópie zmlúv o zneškodňovaní odpadov v čo najkratšej dobe
po podpise zmluvy a nastúpení na práce,
 doručuje objednávateľovi vážne lístky odpadu, ktorého pôvodcom je objednávateľ,
najneskôr do piateho dňa mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom boli vážne lístky
vystavené, na adresu enviro@ssd.sk
 zabezpečuje, aby vážny lístok obsahoval aj názov stavby, miesto stavby (mesto a okres),
názov dodávateľa, pričom nie je vylúčené, aby tieto údaje boli na vážny lístok dopísané
ručne;
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 zhotoviteľ nesmie nakladať s nebezpečným odpadom, najmä uskutočniť jeho vývoz zo
stavby, bez príslušného súhlasu na nakladanie alebo zhromažďovanie s nebezpečným
odpadom (ktoré je vydané na pôvodcu odpadu Stredoslovenská distribučná, a.s.)
 objednávateľ určí osobu oprávnenú konať za objednávateľa v plnení povinností
v oblasti ochrany životného prostredia, ktoré sú dané touto prílohou zápisom do
stavebného denníka,
2) V prípade, že zhotoviteľ realizuje servisné, čistiace alebo udržiavacie práce, pri ktorých
vzniká odpad, zodpovedá za plnenie nasledovných povinností
 v prípade, že zhotoviteľovi pri prácach vznikne demontovaný materiál, ktorý bude
zástupcom objednávateľa určený na vyradenie, nakladá s ním v zmysle zákona
o odpadoch ako s odpadom. Nebezpečný odpad musí byť umiestňovaný na miestach,
ktoré určí objednávateľ a ostatný odpad môže byť priamo zhotoviteľom odovzdaný
oprávnenej organizácii v zmysle zákon o odpadoch,
 zhromažďuje odpad a triedi ho podľa druhov v súlade s Katalógom odpadov,
zabezpečuje odpad pred jeho odcudzením alebo iným nežiaducim únikom; za týmto
účelom je povinný zabezpečiť dostatočný počet obalov alebo nádob na triedenie
odpadu, ich označenie a umiestnenie na mieste servisných, čistiacich a udržiavacích
prác,
 zabezpečuje, aby sa jednotlivé druhy odpadov nezmiešavali navzájom alebo aby sa
odpady riedili a zmiešavali s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné alebo s látkami, ktoré
nie sú odpadom len ak to umožňuje zákon o odpadoch a súhlas orgánu štátneho
dozoru v odpadovom hospodárstve,
 zabezpečuje spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadov stanovenej zákonom
o odpadoch, pričom v prípade vzniku ostatného demontovaného odpadu sa zhotoviteľ
zaväzuje vynaložiť maximálne úsilie a tento odpad zhodnotiť,
 zabezpečuje, aby vážny lístok obsahoval aj názov miesta, kde vznikol demontovaný
materiál (mesto a okres), názov dodávateľa, pričom nie je vylúčené, aby tieto údaje boli
na vážny lístok dopísané ručne,
 elektronicky doručuje objednávateľovi vážne lístky ostatného odpadu, ktorého

pôvodcom je objednávateľ, najneskôr do piateho dňa mesiaca, ktorý nasleduje po
mesiaci, v ktorom boli vážne lístky vystavené, na adresu : enviro@ssd.sk
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