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bod č. 5 

 

Stanovisko Asociácie priemyselných zväzov a dopravy 

Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky 

č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace 

s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov v znení neskorších predpisov 

1. Postoj APZD k návrhu zákona 

APZD súhlasí s predloženým materiálom a odporúča ho na ďalšie legislatívne konanie.  

2. Zdôvodnenie postoja APZD 

APZD k predmetnému návrhu nariadenia vlády  v rámci medzirezortného pripomienkového konania neuplatnila  

žiadne pripomienky.  

3. Stručný popis navrhovaných zmien, cieľ a obsah materiálu 

Materiál bol predložený Ministerstvom životného prostredia SR ako iniciatívny materiál.  

Primárnym dôvodom prijatia návrhu nariadenia vlády je podľa predkladateľa materiálu 

• v nadväznosti na Plán obnovy – Komponent 2 upraviť poplatky za uloženie stavebných a demolačných 

odpadov na skládky odpadov, ako motivácia smerujúca k zvýšeniu recyklácie stavebných odpadov 

a znevýhodňovania uloženia odpadov na skládky odpadov. 

Stručný popis navrhovaných zmien: 

➢ Návrh nariadenia vlády: 

• upravuje v prílohe č. 2 sadzby poplatkov za uloženie stavebných a demolačných odpadov na skládky 

odpadov tak, aby úprava poplatkov znevýhodňovala uloženie odpadov na skládky odpadov pred ich 

zhodnotením/recykláciou a to konkrétne:  

- zvyšujú sa poplatky v položkách 1 až 3 pre jednotlivé druhy odpadov uvedených v tabuľke prílohy 

č. 2 na rok 2022 na úroveň od 8 eur do 25 eur, od roku 2023 na úroveň od 10 do 30 eur  

a od roku 2024 na úroveň od 15 do 35 eur, 

- pre položky 4 až 8 ostávajú na rovnakej úrovni ako v roku 2021 resp. v prvom polroku 2022, 

pričom poplatky pri týchto položkách zostávajú na rovnakej úrovni aj naďalej, 
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• Tabuľka – porovnanie súčasných a navrhovaných sadzieb poplatkov: 

Položka Názov položky/druh odpadu Sadzba za príslušný rok v eurách . t-1  

Súčasná 

právna 

úprava 

Novo navrhovaná právna 

úprava 

 

2021 2022 2023  2024 a 

nasledujúce 

roky 

1 Výkopová zemina a kamenivo (17 05 

04 a 17 05 06) – uloženie na skládku 

odpadov na inertný odpad 

7 8 10 

 

15 

2 Výkopová zemina a kamenivo (17 05 

04 a 17 05 06) – uloženie na skládku 

odpadov na odpad, ktorý nie je 

nebezpečný 

7 8 10 

 

15 

3 Stavebný odpad 8 25 30 35 

 

• regulácia sa dotýka investorov a stavebných spoločností definovaných podľa § 77 ods. 2 zákona 

č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, ktorí v súčasnosti zneškodňujú vzniknutý stavebný odpad na skládke 

odpadov. 

Navrhovaný dátum účinnosti: 1. júla 2022  
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