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Republiková únia zamestnávateľov je členom:   

STANOVISKO REPUBLIKOVEJ ÚNIE ZAMESTNÁVATEĽOV 
Bod č. 5 – 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 

Stručný popis podstaty materiálu najmä jeho relevancie z pohľadu RÚZ 

Materiál bol predložený na rokovanie Ministerstvom životného prostredia SR ako iniciatívny materiál 
 
Cieľom a obsahom materiálu je najmä: 
Návrh nariadenia vlády nadväzuje na schválený dokument Plán obnovy – Komponent 2, kde jedným z hlavných cieľov 
reformy nakladania so stavebným a demolačným odpadom je aj úprava poplatkov za uloženie stavebných a 
demolačných odpadov na skládky odpadov. Cieľom návrhu   nariadenia   vlády   je   upraviť   poplatky   za   uloženie   
stavebných a demolačných odpadov na skládky odpadov (ďalej len „poplatky“) tak, aby úprava poplatkov 
znevýhodňovala uloženie odpadov na skládky odpadov pred ich recykláciou. Úprava poplatkov súvisí s hlavným 
cieľom reformy nakladania so stavebným odpadom a odpadom z demolácii, ktorou sa má zvýšiť potenciál obehového 
hospodárstva v oblasti stavebného odpadu a sektoru stavebníctva, čo má viesť k vyššej miere recyklácie a 
predchádzaniu vzniku stavebného odpadu. 
 
Návrh nariadenia má nadobudnúť účinnosť dňa 01.07.2022. 
 

Postoj RÚZ k materiálu 

Cieľom návrhu   nariadenia   vlády   je   upraviť   poplatky   za   uloženie   stavebných a demolačných odpadov na 
skládky odpadov (ďalej len „poplatky“) tak, aby úprava poplatkov znevýhodňovala uloženie odpadov na skládky 
odpadov pred ich recykláciou. RÚZ materiál v medzirezortnom pripomienkovom konaní nepripomienkovala. 
 
RÚZ konštatuje, že napriek dobrému úmyslu rezortu životného prostredia sa zrejme nepodarí presmerovať na 
recykláciu a zhodnotiť značnú časť súčasného stavebného odpadu. Zvýšenie poplatkov za stavebný odpad tak bude 
mať v konečnom dôsledku negatívne dopady na stavebníkov a predraží realizáciu stavieb. 
 
RÚZ berie predložený materiál na vedomie bez ďalších pripomienok. 
 

Pripomienky RÚZ k predkladanému materiálu 

Bez pripomienok zo strany RÚZ 
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