
Smernica pre obce, zamestnancov obce, spolupracujúce osoby, 

 organizácie obce 

  

  

I. Časť 

Znižovanie spotreby vybraných druhov jednorazových plastových obalov na území obce 

a v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce a predchádzanie ich vzniku 

  

§ 1 

Spôsob a podmienky znižovania spotreby vybraných druhov jednorazových plastových 

obalov na území obce a v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce a 

predchádzania ich vzniku 

  

1. Jednorazovým plastovým výrobkom na účely tejto smernice je výrobok, ktorý je vyrobený 

úplne alebo čiastočne z plastu a ktorý v rámci svojho životného cyklu nie je viacnásobne 

koncipovaný, navrhnutý, alebo umiestnený na trh tak, že sa vráti výrobcovi na opätovné 

naplnenie alebo opätovné použitie na ten istý účel, na ktorý bol koncipovaný. 

 

2. Obec, právnické osoby, organizácie a komisie zriadené obcou : 

 

a)  sú zaviazané minimalizovať obstarávanie a nakupovanie nealkoholických nápojov v 

nevratných nezálohovaných obaloch, a uprednostniť nápoje vo vratných a súčasne 

zálohovaných obaloch,  alebo podávať pitnú vodu dodávanú verejným vodovodom, 

b)  majú zakázané obstarávať a nakupovať niektoré jednorazové plastové výrobky, 

konkrétne jednorazové príbory, taniere, poháre, miešadlá na nápoje a slamky s výnimkou 

slamiek určených a používaných na lekárske účely. 

  

3. Na ustanovenia súvisiace s predchádzaním vzniku odpadu  alebo s nakladaním s odpadom 

neupravené touto smernicou, sa vzťahujú príslušné právne predpisy1. 

 

 

 

 

 

  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

[1] §6 od. 6 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov. 



Dôvodová správa 

 

Všeobecná časť 

Cieľom úpravy smernice je prostredníctvom dvoch opatrení znížiť množstvo zbytočného 

plastového odpadu produkovaného samotným obcou ako aj organizáciami v zriaďovateľskej 

pôsobnosti obce a prispieť tak k lepšiemu životnému prostrediu a k napĺňaniu dlhodobých 

cieľov efektívneho odpadového hospodárstva a to znižovanie produkcie (nie len) plastového 

odpadu. 

Prvým opatrením je zaviazanie sa obce a právnických osôb, organizácií a komisií 

zriaďovaných obcou k nákupu alebo obstarávaniu nealkoholických nápojov výhradne vo 

vratných obaloch (plastových či sklenených) alebo k podávaniu pitnej vody z verejného 

vodovodu namiesto balenej vody. Ide o opatrenie, ktoré je možné zaviesť bez veľkých 

dodatočných nákladov. Navyše čím skôr toto opatrenie zavedieme do praxe, tým menej 

odpadov sa vyprodukuje. 

Druhým opatrením je zákaz pre obec a organizácie zriadené obcou nakupovať a obstarávať 

jednorazové plastové výrobky v rozsahu príbory, taniere, poháre, miešadlá na nápoje a slamky 

s výnimkou slamiek určených a používaných na lekárske účely. Návrh vychádza z návrhu 

Smernice Európskeho parlamentu a Rady o znižovaní vplyvu určitých plastových výrobkov 

na životné prostredie. Táto Smernica je momentálne v legislatívnom procese a jej schválenie 

sa očakáva v prvej polovici roku 2019, pričom implementovaná má byť podľa návrhu do 2 

rokov od jej účinnosti. To znamená, že najneskôr v roku 2021 sa očakáva implementácia 

opatrení na znižovanie odpadu pochádzajúceho z jednorazových príborov, tanierov, vriec na 

odpad, miešadiel na nápoje a slamiek (okrem slamiek používaných na lekárske účely) a 

niektorých ďalších druhov plastových výrobkov a obalov. Predkladaný návrh má za cieľ 

proces implementácie týchto povinností vo vzťahu k obci urýchliť a prispieť tak k 

predchádzaniu produkcie plastových odpadov už v súčasnosti. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 



Osobitná časť 

 

K ods. 1 – Vymedzuje sa pojem jednorazový plastový výrobok pre potreby tejto smernice. 

K ods. 2 – Vymedzuje konkrétne povinnosti vo vzťahu k zníženiu produkcie vybraných 

druhov odpadov z obalov. Konkrétne ide o zavedenie dvoch povinností pre obec a organizácie 

v zriaďovateľskej pôsobnosti obce. Cieľom prvej povinnosti je nahradiť kupovanie či 

dodávanie nealkoholických nápojov v nevratných plastových obaloch. Existujú už v 

súčasnosti dostupné alternatívy, ktoré umožňujú nahradiť jednorazové plastové obaly buď 

vratnými obalmi slúžiacimi na opätovné naplnenie a použitie, prípadne podávanie pitnej vody 

z vodovodu. Cieľom druhej povinnosti je zákaz nakupovania a obstarávania jednorazových 

plastových príborov, tanierov, pohárov, miešadiel či slamiek s výnimkou slamiek určených a 

používaných na lekárske účely. Rovnako ako v prvom prípade sú dostupné už v súčasnosti 

ekologickejšie alternatívy buď vo forme používania (keramického, skleneného,) riadu a 

(kovového, či keramického) príboru určeného na opakované používanie, prípadne 

jednorazové príbory a riady z iných materiálov ako je plast – papierové, drevené, prípadne z 

iných alternatívnych materiálov.  

  

  

 

 


