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Zákon o odpadoch – praktický komentár 
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Odpadové hospodárstvo je dynamickou oblasťou, ktorá sa týka každého, ktorý tvorí 

komunálny odpad. Predchádzajúci zákon bol 30-krát novelizovaný a bol neprehľadný 

a neschopný absorbovať nevyhnutnú zmenu koncepcie odpadového hospodárstva. 

V marci 2015 bol preto schválený nový zákon o odpadoch, ktorý nadobudol účinnosť 

v januári 2016. Zákon obsahuje komplexnú úpravu odpadového hospodárstva vrátane 

obalov, ktoré boli pôvodne upravené samostatným zákonom. Nadväzne bolo 

vydaných šesť rozsiahlych vykonávacích vyhlášok a jeden výnos. 

Predkladaný komentár je praktickou príručkou, ktorá má uľahčiť používanie zákona a 

jeho vykonávacích predpisov v praxi bežných používateľov, z ktorých väčšina nie sú 

právnici. Tomu je prispôsobený text komentára, ktorý zrozumiteľným jazykom 

vysvetľuje podstatu každého ustanovenia. Autor má dlhoročné skúsenosti v oblasti 

odpadového hospodárstva a podieľal sa aktívne na príprave predchádzajúceho aj 

súčasného zákona o odpadoch. Zároveň pôsobí v prostredí, ktoré okrem poradenstva 

vykonáva aj reálne nakladanie s odpadmi. 

Komentár je určený pre široký okruh používateľov, najmä pôvodcov komunálnych 

alebo priemyselných odpadov, obce a mestá, odpadových hospodárov vo firmách, 

prevádzkovateľov zariadení nakladajúcich s odpadmi, ako sú zberové spoločnosti, 

prevádzkovatelia skládok a spaľovní odpadov, prevádzkovatelia zariadení na úpravu 

a  spracovanie odpadu, pre organizácie zodpovednosti výrobcov, výrobcov vyhradených výrobkov, poradenské spoločnosti 

v oblasti odpadového hospodárstva ako aj pre právnické kancelárie. 

 
Cena: 36,80 € (vrátane DPH), 488 strán 

OBJEDNÁVKOVÝ LÍSTOK 

Obec/Mesto, resp. iná organizácia  .................................................................................................................... 

Kontaktná osoba – Meno a priezvisko ................................................................................................................ 

Ulica, číslo .......................................................................................................................................................... 

Obec/Mesto, PSČ .............................................................................................................................................. 

Telefón, fax ............................................................................. e-mail .............................................................. 

IČO ......................................... IČ DPH .................................................... 

Záväzne si objednávam (-e): 

ZÁKON O ODPADOCH – praktický komentár v počte ..................   ks 

Dodacie a platobné podmienky pri knižných publikáciách: 
Publikácie zasielame kuriérom, preto je v objednávke nutné uviesť telefónne číslo. K objednávke sa pripočítava poštovné vo výške 3,60 €. 
V zásielke je priložený daňový doklad – faktúra. 
Súhlasím s dodacími a platobnými podmienkami vydavateľstva Wolters Kluwer s. r. o. 

 
 
Dátum a podpis 
 
Svojím podpisom dávam súhlas na zaradenie mojich osobných údajov do databázy spoločnosti Wolters Kluwer s. r. o. 
Údaje budú použité výlučne na účely spoločnosti a nebudú poskytnuté tretím osobám. 
 

Údaje, ktoré potrebujete pre Vašu objednávku o dodávateľovi: 
Wolters Kluwer s.r.o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 
IČO: 31 348 262    DIČ SK: SK2020300964   IBAN: SK25 0200 0000 0014 4064 3012 
 

Objednávky zasielajte na adresu: avs@avs-rvc.sk 

resp.  použite elektronickú objednávku na www.avs-rvc.sk v časti Publikácie a študijné materiály, 

kliknutím na názov príslušnej publikácie.  
 

mailto:avs@avs-rvc.sk
http://www.avs-rvc.sk/

