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Povinnosti výrobcu automobilových batérií a akumulátorov a priemyselných batérií ...  § 47

§ 47  Povinnosti výrobcu automobilových batérií 
a akumulátorov a priemyselných batérií ... 
a akumulátorov 

(1) Výrobca automobilových batérií a akumulátorov je okrem povin-
ností podľa § 45 a v súlade s povinnosťami podľa § 27 odseku 4 povinný 
zabezpečiť  

a) zber použitých automobilových batérií a akumulátorov od koneč-
ných používateľov v každom okrese Slovenskej republiky 
1. spätným zberom použitých automobilových batérií a akumulá-

torov, 
2. zberom najmenej jednou osobou oprávnenou na zber použitých 

automobilových batérií a akumulátorov, ktorou je iná osoba 
ako distribútor automobilových batérií a akumulátorov,  

b) zber všetkých použitých automobilových batérií a akumulátorov 
odovzdávaných na miestach podľa písmena a) a ďalšie nakladanie 
s nimi,  

c) splnenie svojho zberového podielu, ktorý zodpovedá cieľu zberu 
uvedenému v prílohe č. 3,  

d) spracovanie a recykláciu všetkých použitých automobilových baté-
rií a akumulátorov, ktorých zber je povinný zabezpečiť,  

e) spracovanie a recykláciu použitých automobilových batérií a aku-
mulátorov zozbieraných v Slovenskej republike nad súhrnný roz-
sah zberových povinností výrobcov automobilových batérií a aku-
mulátorov podľa písmena c) a ohlásených koordinačnému centru, 
a to v rozsahu svojho trhového podielu. 

(2) Výrobca priemyselných batérií a akumulátorov je okrem povinností 
podľa § 45 a v súlade s povinnosťami podľa § 27 ods. 4 povinný zabezpečiť  

a) zber použitých priemyselných batérií a akumulátorov odobratím 
od konečného používateľa na celom území Slovenskej republiky 
bez ohľadu na ich chemické zloženie a pôvod prostredníctvom oso-
by oprávnenej na zber týchto použitých batérií a akumulátorov,  

b) zber všetkých použitých priemyselných batérií a akumulátorov 
odovzdávaných osobe podľa písmena a) a ďalšie nakladanie s nimi,  

c) splnenie svojho zberového podielu, ktorý zodpovedá cieľu zberu 
uvedenému v prílohe č. 3,  

d) spracovanie a recykláciu všetkých použitých priemyselných batérií 
a akumulátorov, ktorých zber je povinný zabezpečiť,   
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e) spracovanie a recykláciu použitých priemyselných batérií a aku-
mulátorov zozbieraných v Slovenskej republike nad súhrny rozsah 
zberových povinností výrobcov priemyselných batérií a akumulá-
torov podľa písmena c) a ohlásených koordinačnému centru, a to 
v rozsahu svojho trhového podielu. 

Nad rámec povinností uvedených v § 45 sa ustanovujú špecifické povin-
nosti pre výrobcov dvoch typov batérií a akumulátorov, konkrétne pre automo-
bilové batérie a akumulátory a pre priemyselné batérie a akumulátory.

I. Povinnosti výrobcu automobilových batérií a akumulátorov 

1. Povinnosti výrobcu automobilových batérií a akumulátorov ustanovené 
v odseku 1 sú obdobné ako povinnosti výrobcov prenosných batérií a akumu-
látorov uvedené v § 46. Zhodne je ustanovená povinnosť v písmene a) vytvoriť 
na primárny zber prenosných batérií a akumulátorov od konečných používate-
ľov zbernú sieť na celom území Slovenskej republiky tvorenú spätným zberom 
u distribútorov a zberom vykonávaným osobami oprávnenými na ich zber (nie 
zbernými miestami ako pri prenosných batériách). V každom okrese by teda 
malo byť minimálne jedno miesto spätného zberu a zber vykonávaný osobami 
oprávnenými na zber týchto batérií a akumulátorov. V rámci spätného zberu 
u distribútorov sa v zmysle § 42 ods. 23 zbierajú iba použité automobilové ba-
térie a akumulátory z motorových vozidiel vo vlastníctve fyzickej osoby nevy-
užívaných na komerčné účely.

2. Podľa písmena b) je výrobca povinný v rámci sekundárneho zberu odob-
rať všetky použité automobilové batérie a akumulátory z miest primárneho 
zberu a zabezpečiť nakladanie s nimi. Podľa písmena c) je výrobca povinný pri 
výkone zberu použitých batérií a akumulátorov splniť svoj zberový podiel zod-
povedajúci cieľu zberu ustanovenému v časti II. bod 2 prílohy č. 3. 

3. Povinnosti výrobcu automobilových batérií a akumulátorov vo vzťahu 
k spracovaniu odpadu z nich uvedené v písmenách d) a e) sú zhodné s povin-
nosťami výrobcu prenosných batérií a akumulátorov podľa § 46 ods. 1 písm. d) 
a e).

4. Sankciou za porušenie povinností ustanovených v odseku 1 je podľa pís-
men a), b) alebo c) pokuta od 2 000 eur do 250 000 eur a podľa písmena d) ale-
bo e) pokuta od 1 200 eur do 120 000 eur.
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II. Povinnosti výrobcov priemyselných batérií a akumulátorov

5. Povinnosti výrobcov priemyselných batérií a akumulátorov ustanove-
né v odseku 2 písm. b) až e) sú zhodné s povinnosťami výrobcov prenosných 
a automobilových batérií a akumulátorov (pozri § 46 ods. 1 a odsek 1 vyššie). 
Odlišnosť je v písmene a), kde sa pre výrobcu priemyselných batérií a akumu-
látorov ustanovuje odlišne spôsob zabezpečenia primárneho zberu použitých 
batérií a akumulátorov, a to tak, že sa má zabezpečiť na celom území Sloven-
skej republiky prostredníctvom osoby oprávnenej na zber takéhoto odpadu, 
ktorá ho odoberá priamo od konečného používateľa. Povinnosť pokrytia celého 
územia Slovenskej republiky sa nerozčleňuje na jednotlivé okresy. Výrobca je 
povinný splniť svoj zberový podiel zodpovedajúci cieľu zberu ustanovenému 
v časti II. bod 3 prílohy č. 3. 

III. Sankcie

6. Sankciou za porušenie povinností ustanovených v odseku 2 je podľa pís-
men a), b) alebo c) pokuta od 2 000 eur do 250 000 eur a podľa písmena d) ale-
bo e) pokuta od 1 200 eur do 120 000 eur.

§ 48  Povinnosti distribútorov batérií a akumulátorov 
(1) Distribútor prenosných batérií a akumulátorov je povinný vo vzťa-

hu k použitým prenosným batériám a akumulátorom  
a) zabezpečiť ich spätný zber na svojich predajných miestach bez 

ohľadu na ich výrobnú značku a na dátum ich uvedenia na trh po 
celú prevádzkovú dobu,  

b) informovať konečných používateľov o možnosti ich bezplatného 
spätného zberu na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na 
mieste, ktoré je pri predaji prenosných batérií a akumulátorov vi-
diteľné a pre verejnosť prístupné,  

c) zabezpečiť ich spätný zber v mieste, kde vydáva prenosné batérie 
a akumulátory alebo na mieste, kde má sklad, ak distribuuje pre-
nosné batérie a akumulátory konečnému používateľovi výlučne 
v rámci zásielkového obchodu vrátane elektronického predaja; ak 
také miesto alebo taký sklad nemá, tak na mieste dohodnutom s vý-
robcom prenosných batérií a akumulátorov,  
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d) neuvádzať oddelene náklady na zber, spracovanie a recykláciu po-
užitých prenosných batérií a akumulátorov pri predaji prenosných 
batérií a akumulátorov,  

e) zabezpečiť odovzdanie vyzbieraných použitých prenosných batérií 
a akumulátorov v súlade so zmluvou s výrobcom prenosných ba-
térií a akumulátorov, ktorý plní vyhradené povinnosti individuál-
ne, príslušnou treťou osobou alebo príslušnou organizáciou zodpo-
vednosti výrobcov na zberné miesto použitých prenosných batérií 
a akumulátorov, alebo spracovateľovi použitých batérií a akumu-
látorov; ak takú zmluvu nemá, tak na ktorékoľvek zberné miesto 
použitých prenosných batérií a akumulátorov alebo ktorémukoľ-
vek spracovateľovi použitých batérií a akumulátorov. 

(2) Distribútor automobilových batérií a akumulátorov je povinný vo 
vzťahu k použitým automobilovým batériám a akumulátorom  

a) plniť povinnosti uvedené v odseku 1 písm. a) až c),  
b) zabezpečiť odovzdanie vyzbieraných použitých automobilových ba-

térií a akumulátorov v súlade so zmluvou s výrobcom automobilo-
vých batérií a akumulátorov, ktorý plní vyhradené povinnosti indi-
viduálne, príslušnou treťou osobou alebo príslušnou organizáciou 
zodpovednosti výrobcov osobe oprávnenej na ich zber alebo spraco-
vateľovi použitých automobilových batérií a akumulátorov; ak takú 
zmluvu nemá, tak ktorejkoľvek osobe oprávnenej na ich zber alebo 
ktorémukoľvek spracovateľovi použitých batérií a akumulátorov.  

(3) Na distribútora batérií a akumulátorov, ktorý dodáva priamo ko-
nečnému používateľovi batérie a akumulátory, pochádzajúce od 
výrobcu batérií a akumulátorov nezapísaného v Registri výrobcov 
vyhradeného výrobku, prechádzajú vo vzťahu k týmto batériám 
a akumulátorom a odpadu z nich pochádzajúcemu povinnosti vý-
robcu batérií a akumulátorov podľa tohto zákona. 

I. Povinnosti distribútora prenosných batérií a akumulátorov

1. Hlavnou funkciou distribútora prenosných batérií a akumulátorov v sys-
téme rozšírenej zodpovednosti výrobcov je v zmysle odseku 1 písm. a) zabez-
pečiť ich spätný zber na svojich predajných miestach. Distribútor prenosných 
batérií a akumulátorov musí v rámci spätného zberu odoberať akékoľvek pou-
žité prenosné batérie a akumulátory bez ohľadu na ich značku a na dátum ich 
uvedenia na trh a musí tak robiť po celú prevádzkovú dobu. Zákon mu ukladá 
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v písmene b) aby o spätnom zbere informoval konečných používateľov na do-
stupnom a viditeľnom mieste pri predaji a ak má zriadenú webovú stránku, tak 
aj na nej. Spôsoby informovania verejnosti predpisy z oblasti odpadového hos-
podárstva neupravujú.

2. Distribútor, ktorý distribuuje prenosné batérie a akumulátory konečnému 
používateľovi výlučne prostredníctvom zásielkového obchodu alebo cez internet 
má v písmene c) ustanovenú aj povinnosť zabezpečiť spätný zber, a to buď na 
mieste kde tieto batérie a akumulátory vydáva alebo na mieste, kde má sklad. Ak 
nemá sklad, alebo miesto, kde vydáva prenosné batérie, tak na akomkoľvek inom 
mieste, ktoré si dohodne s výrobcom prenosných batérií a akumulátorov. Ak má 
takýto distribútor viac miest na odovzdávanie batérií alebo skladov, mal by spät-
ný zber vykonávať na každom takomto mieste. Na rozdiel od distribútorov elek-
trozariadení, ktorí majú v § 37 ods. 1 písm. f) ustanovenú rovnakú povinnosť, 
vzťahuje sa povinnosť podľa písmena c) len na tých distribútorov prenosných ba-
térií a akumulátorov, ktorí využívajú výlučne zásielkový alebo internetový pre-
daj. Ak predávajú prenosné batérie a akumulátory zároveň aj v bežnom „kamen-
nom“ obchode, povinnosť podľa písmena c) sa na nich nevzťahuje.

3. Zákon zakazuje v § 46 ods. 2 výrobcovi prenosných batérií a akumuláto-
rov uvádzať pri predaji oddelene náklady na zber, spracovanie a recykláciu po-
užitých prenosných batérií a akumulátorov, na čo nadväzuje zhodná povinnosť 
distribútorov ustanovená v písmene d).

4. Distribútor je podľa písmena e) povinný zabezpečiť odovzdanie použi-
tých prenosných batérií a akumulátorov, ktoré sa k nemu dostali v rámci spätné-
ho zberu, v súlade so zmluvou, ktorú má uzavretú s výrobcom prenosných baté-
rií a akumulátorov s individuálnou autorizáciou, s OZV alebo s treťou osobou na 
zberné miesto týchto použitých batérií a akumulátorov (pozri § 42 ods. 22) alebo 
ich spracovateľovi (pozri § 42 ods. 13). Na rozdiel od obdobnej povinnosti dis-
tribútora elektrozariadení [37 ods. 1 písm. d)] sa tu počíta aj s možnosťou, že dis-
tribútor nebude mať uzavretú zmluvu so žiadnym výrobcom prenosných batérií 
a akumulátorov. V takomto prípade je distribútor oprávnený odovzdať odobrané 
použité prenosné batérie a akumulátory na ktorékoľvek zberné miesto alebo kto-
rémukoľvek spracovateľovi tohto typu batérií a akumulátorov.

II. Povinnosti distribútora automobilových batérií a akumulátorov

5. Distribútor automobilových batérií a akumulátorov má podľa odseku 2 
pri zabezpečovaní spätného zberu obdobné povinnosti ako distribútor prenos-
ných batérií a akumulátorov. Rozdiely spočívajú v tom, že povinnosť spätné-
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ho zberu sa vzťahuje len na použité automobilové batérie a akumulátory z mo-
torových vozidiel vo vlastníctve fyzickej osoby nevyužívaných na komerčné 
účely (pozri § 42 ods. 23), pri plnení povinnosti odovzdať odobraté použité au-
tomobilové batérie ustanovenú v odseku 2 písm. b) je povinnosťou distribútora 
odovzdať ich v súlade s § 47 ods. 1 písm. a) bod 2 osobe oprávnenej na ich zber 
alebo ich spracovateľovi (teda nie na zberné miesto).

III. Prechod zodpovednosti na distribútora

6. Ak distribútor distribuuje na trh batérie a akumulátory od výrobcu, ktorý 
nie je zaregistrovaný v Registri výrobcov, zo zákona sa takýto distribútor stá-
va nositeľom zodpovednosti v rozsahu rozšírenej zodpovednosti výrobcu za 
tieto batérie a akumulátory a odpad z nich. Tejto zodpovednosti sa distribútor 
nemôže zbaviť jej prenesením na iný subjekt. Je preto dôležité, aby si distri-
bútor vždy overil v Registri výrobcov, ktorý je verejne prístupný, či konkrét-
ny výrobca v ňom je alebo nie je zapísaný. Obdobné pravidlo prechodu povin-
ností výrobcov vyhradených výrobkov nezapísaných do Registra výrobcov je 
ustanovené aj pri iných vyhradených výrobkoch (napr. § 37 ods. 3, § 56 ods. 8, 
§ 73 ods. 10).

IV. Sankcia

7. Sankciou za porušenie povinností podľa § 48 je pokuta od 800 eur do 
80 000 eur.

§ 49  Povinnosti držiteľa použitých batérií a akumulátorov 
Držiteľ použitých batérií a akumulátorov je povinný ich odovzdať, ak 

ide o použité  
a) prenosné batérie a akumulátory, na mieste uvedenom v § 46 ods. 1 

písm. a) alebo osobe oprávnenej na ich zber,  
b) automobilové batérie a akumulátory, na mieste uvedenom v § 47 

ods. 1 písm. a),  
c) priemyselné batérie a akumulátory, osobe uvedenej v § 47 ods. 2 

písm. a). 
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1. Držiteľ použitých batérií a akumulátorov je povinný ich odovzdať na mies-
ta zberu, ktoré sú povinní podľa § 46 a 47 vytvoriť, resp. zabezpečiť výrobcovia 
batérií a akumulátorov, resp. osobám oprávneným na zber tohto odpadu.

2. Sankciou za porušenie uvedených povinností je pokuta od 1 200 eur do 
120 000 eur. Ak je držiteľom použitých batérií a akumulátorov fyzická osoba – 
nepodnikateľ a poruší povinnosť podľa § 49, ide o priestupok, za ktorý možno 
uložiť pokutu podľa § 115 ods. 2 písm. b) do 2 500 eur.

§ 50  Zber použitých batérií a akumulátorov 
(1) Použité batérie a akumulátory možno zbierať len oddelene od os-

tatných druhov odpadov s výnimkou prípadu, ak sú súčasťou elektrood-
padu alebo starého vozidla, keď sa zbierajú spolu s týmto odpadom.  

(2) Zber použitých automobilových batérií a akumulátorov z moto-
rových vozidiel nevyužívaných na komerčné účely vo vlastníctve fyzickej 
osoby nemožno viazať na kúpu novej batérie alebo akumulátora, alebo 
iného tovaru a musí byť pre konečného používateľa bezplatný.  

(3) Na vykonávanie spätného zberu použitých batérií a akumuláto-
rov distribútorom batérií a akumulátorov a na prevádzkovanie zberného 
miesta použitých prenosných batérií a akumulátorov sa nevyžaduje súhlas 
podľa § 97 ani registrácia podľa § 98.  

(4) Prevádzkovateľ zberného miesta použitých prenosných batérií 
a akumulátorov a osoba oprávnená na zber použitých batérií a akumulá-
torov je okrem povinností podľa § 14 a 16 povinná  

a) viesť a uchovávať evidenciu o množstvách vyzbieraných použitých 
batérií a akumulátorov v kilogramoch v členení batérií a akumulá-
torov podľa § 42 ods. 3,  

b) ohlasovať štvrťročne ustanovené údaje z evidencie podľa písmena 
a) do 20 dní po uplynutí kalendárneho štvrťroka výrobcovi baté-
rií a akumulátorov, príslušnej organizácii zodpovednosti výrobcov 
alebo tretej osobe, s ktorými má uzavretú zmluvu, a koordinačné-
mu centru. 

I. Povinný oddelený zber použitých batérií a akumulátorov

1. Použité batérie a akumulátory všetkých troch typov sa musia zbierať 
oddelene. Platí to aj pri zbere použitých prenosných batérií a akumulátorov 
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a automobilových batérií a akumulátorov z komunálneho odpadu – pozri § 81 
ods. 8 písm. e) bod 3. Výnimkou je zber v prípadoch, ak batérie alebo akumu-
látory tvoria súčasť elektroodpadu alebo starého vozidla, keď k ich vybratiu 
a odseparovaniu prichádza až pri spracúvaní elektroodpadu alebo starého vo-
zidla [pozri § 41 písm. l) a § 65 ods. 1 písm. i)].

II. Uľahčenie zberu

2. Na uľahčenie odovzdávania použitých automobilových batérií a akumu-
látorov z motorových vozidiel nevyužívaných na komerčné účely vo vlastníc-
tve fyzickej osoby sa v odseku 2 ustanovuje, že pre konečného používateľa 
musí byť odovzdanie na miesta podľa § 49 písm. b) bezplatné a ani ho nemož-
no viazať na kúpu novej batérie a akumulátora alebo iného tovaru.

3. Zákon vyníma spod povinnosti mať udelený súhlas alebo registráciu distri-
bútorov vykonávajúcich spätný zber a prevádzkovanie zberného miesta použitých 
prenosných batérií a akumulátorov. Táto výnimka sa nevzťahuje na iné spôsoby 
výkonu zberu použitých batérií a akumulátorov, ako sú napr. prevádzkovanie za-
riadenia na zber použitých batérií a akumulátorov alebo výkon zberu iným spôso-
bom než v zariadení na zber, napr. mobilným zberom (pozri § 81 ods. 13).

III. Evidencia a ohlasovanie

4. Zákon v odseku 4 ukladá:
a) prevádzkovateľovi zberného miesta použitých prenosných batérií 

a akumulátorov,
b) osobe oprávnenej na zber použitých batérií a akumulátorov všetkých 

troch typov, viesť ustanovenú evidenciu a ohlasovať údaje z nej výrob-
com, OZV, tretej osobe a koordinačnému centru. Ide o špecifické po-
vinnosti, ktoré idú nad rámec povinností podľa § 14 a 16. Podrobnosti 
o tejto evidencii a spôsobe ohlasovania výrobcom, resp. koordinačné-
mu centru nie sú upravené vo vykonávacích predpisoch. Zberné miesta 
sa zriaďujú na základe zmluvy s výrobcom, treťou osobou alebo OZV, 
takže podrobnosti o evidencii a ohlásení ako výrobcom, tak aj koordi-
načnému centru možno dohodnúť zmluvne. Osoba oprávnená na zber 
bude súčasťou autorizovaných systémov individuálneho alebo združe-
ného nakladania s týmto prúdom odpadu, teda bude možné dohodnúť aj 
zmluvne podmienky evidencie a ohlasovania.
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IV. Sankcie

5. Za porušenie povinnosti podľa § 50 je ustanovená pokuta podľa odsekov 
1 a 2 pokuta od 1 200 eur do 120 000 eur a podľa odsekov 4 pokuta od 500 eur 
do 50 000 eur.

§ 51  Spracovanie a recyklácia použitých batérií 
a akumulátorov 

Spracovateľ použitých batérií a akumulátorov je okrem povinností 
podľa § 14 a 17 povinný  

a) spracovávať a recyklovať použité batérie a akumulátory v sú-
lade s udeleným súhlasom [§ 97 odseku 1 písm. c)] a udelenou 
autorizáciou [§ 89 ods. 1 písm. a) prvý bod] a dodržiavať požia-
davky na spracovanie a recykláciu použitých batérií a akumulá-
torov,  

b) zvoliť pri výstavbe nových zariadení na spracovanie a recykláciu 
použitých batérií akumulátorov alebo pri modernizácii existujú-
cich zariadení najlepšie dostupné techniky s prihliadnutím na pri-
meranosť výdavkov na ich obstaranie a prevádzku,  

c) uvádzať do prevádzky a prevádzkovať stroje a zariadenia na spra-
covanie a recykláciu použitých batérií a akumulátorov v súlade 
s platnou dokumentáciou, s podmienkami určenými v udelenom 
súhlase a v udelenej autorizácii,  

d) vykonať opatrenia na nápravu uložené príslušným orgánom štát-
nej správy odpadového hospodárstva,  

e) viesť prevádzkovú dokumentáciu o spracovaní a recyklácii použi-
tých batérií a akumulátorov,  

f) viesť evidenciu a na základe evidencie ohlasovať ustanovené údaje 
orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva a výrobcovi ba-
térií a akumulátorov, ktorý plní vyhradené povinnosti individuál-
ne, organizácii zodpovednosti výrobcov pre batérie a akumulátory 
a tretej osobe, s ktorými má uzavretú zmluvu,  

g) uchovávať evidenciu podľa písmena f) vrátane ohlasovaných údajov,  
h) plniť povinnosti pôvodcu odpadu vo vzťahu k ním produkovaným 

odpadom,  
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i) vypočítať a zabezpečiť minimálnu recyklačnú efektivitu,72)  
j) oznamovať recyklačnú efektivitu ministerstvu. 

72) Nariadenie Komisie (EÚ) č. 493/2012 z 11. júna 2012, ktorým sa ustanovujú podrob-
né pravidlá výpočtu recyklačnej efektivity procesov recyklácie použitých batérií a 
akumulátorov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/66/ES (Ú. v. EÚ 
L  51, 12.6.2012). 

I. Povinnosti týkajúce sa spracovania a recyklácie použitých 
batérií a akumulátorov [písmená a), h), i) a j)]

1. Spracovateľ použitých batérií a akumulátorov musí plniť základné po-
vinnosti držiteľa odpadu ustanovené v § 14 a povinnosti prevádzkovateľa za-
riadenia ustanovené v § 17. Na vykonávanie svojej činnosti musí získať súhlas 
na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa § 97 ods. 1 
písm. c) a autorizáciu na spracovateľskú činnosť podľa § 89 ods. 1 písm. a) bod 
1 a je povinný dodržiavať technické požiadavky na spracovanie použitých ba-
térií a akumulátorov ustanovené v § 16 vyhlášky č. 373/2015 Z. z. Povinnosť 
podľa písmena h) je zhodná s ustanovením § 17 ods. 1 písm. g).

2. Povinnosti v písmenách i) a j), týkajúce sa recyklačnej efektivity, sú špe-
cifické pre spracovanie prúdu odpadov použitých batérií a akumulátorov. Pra-
vidlá výpočtu recyklačnej efektivity sú ustanovené v Nariadení Komisie (EÚ) 
č. 493/2012 – pozri odkaz pod čiarou č. 72. Proces recyklácie použitých baté-
rií a akumulátorov musí dosahovať minimálnu recyklačnú efektivitu ustanove-
nú v § 17 vyhlášky č. 373/2015 Z. z. V citovanom Nariadení Komisie (EÚ) sa 
v čl. 3 bod 4 ustanovuje, že recyklačná efektivita sa ohlasuje každoročne, naj-
neskôr do štyroch mesiacov od konca príslušného kalendárneho roka, t. j. naj-
neskôr do 30. apríla nasledujúceho kalendárneho roka. Recyklačná efektivita 
sa v zmysle § 105 ods. 2 písm. v) ohlasuje ministerstvu. 

II. Povinnosti týkajúce sa vedenia evidencie, ohlasovania 
a prevádzkovej dokumentácie

3. Povinnosť podľa písmena e) je zhodná s povinnosťou podľa § 17 ods. 1 
písm. c). Podrobnosti o povinnosti spracovateľa použitých batérií a akumuláto-
rov viesť v zmysle písmena e) prevádzkovú dokumentáciu o ich spracovaní sú 
ustanovené v § 10 vyhlášky č. 371/2015 Z. z.

4. Povinnosti spracovateľa použitých batérií a akumulátorov podľa písmen 
f) a g) viesť evidenciu o ich spracovaní a zasielať ju ministerstvu, výrobco-
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vi, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne, organizácii zodpovednos-
ti výrobcov pre batérie a akumulátory a tretej osobe, s ktorými má uzavretú 
zmluvu a uchovávať túto evidenciu je upravená podrobnejšie v § 19 vyhlášky 
č. 366/2015 Z. z. Evidenciu je spracovateľ použitých batérií a akumulátorov 
povinný uchovávať v písomnej podobe alebo elektronickej podobe päť rokov.

III. Povinnosti týkajúce sa výstavby a prevádzky zariadenia

5. V písmenách b) a c) sa ustanovujú požiadavky na výstavbu zariadenia 
a na jeho prevádzkovanie, so zreteľom na potrebu ochrany životného pros-
tredia. K technickým požiadavkám spracovania a recyklácie použitých batérií 
a akumulátorov pozri aj § 16 ods. 2 vyhlášky č. 373/2015 Z. z. Povinnosť pod-
ľa písmena d) je zhodná s povinnosťou podľa § 14 ods. 1 písm. l).

IV. Sankcie

6. Za porušenie povinností podľa § 51 sú ustanovené pokuty:
 – podľa písmene a) pokuta od 1 500 eur do 200 000 eur,
 – podľa písmenách b), c) pokuta od 800 eur do 80 000 eur,
 – podľa písmene d) pokuta od 2 000 eur do 250 000 eur,
 – podľa písmen e), f), g), j) pokuta od 500 eur do 50 000 eur,
 – podľa písmen h), i) pokuta od 1 200 eur do 120 000 eur.

Štvrtý oddiel   Obaly a odpady z obalov 

§ 52  Základné ustanovenie 
(1) Tento oddiel upravuje požiadavky na zloženie, vlastnosti a označo-

vanie obalov a práva a povinnosti pri nakladaní s obalmi s cieľom  
a) predchádzať vzniku a škodlivosti odpadov z obalov a znižovať ich 

množstvo a nebezpečnosť pre životné prostredie, 
b) zamedziť prekážkam v obchodovaní, narušeniu a obmedzeniu hos-

podárskej súťaže.  
(2) Ak v tomto oddiele nie je ustanovené inak, vzťahujú sa všeobecné 

ustanovenia tohto zákona na všetky druhy obalov a na nakladanie s od-
padmi z obalov, ktoré sa uvádzajú na trh alebo do distribúcie v Slovenskej 
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