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ZMENY POPLATKOV ZA ULOŽENIE ODPADOV V ROKU 2019 

 

1. januára 2019 nadobudnú účinnosť zákon č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie 

odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (,,Zákon“)  a 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 (ďalej ,,Nariadenie“). 

Pre obce a mestá prinášajú  obidva právne predpisy podstatné zmeny, ktoré ovplyvnia 

ich rozpočty na strane príjmov a výdavkov. Zvýhodňujú tie, u ktorých je miera triedenia 

komunálnych odpadov viac ako 30%. Zmena  spočíva  v položkách a výške sadzieb za 

uloženie jednotlivých druhov komunálnych odpadov, systéme výpočtu poplatku za uloženie 

zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládku odpadov, mení sa systém 

prerozdelenia príjmov z poplatkov za uloženie odpadov na skládku odpadov. 

Pri výpočte poplatku za uloženie komunálnych odpadov na skládku odpadov od 1. 

januára 2019 do 28. februára 2019 vychádza prevádzkovateľ skládky odpadov ešte zo 

sadzieb podľa zákona č. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov v znení neskorších 

predpisov, ktorý je účinný do 31. decembra 2018. 

Príjmy z poplatkov za uloženie odpadov na skládku odpadov/odkalisko za mesiac 

december 2018 budú obci, na území ktorej sa nachádza skládka odpadov alebo odkalisko 

a obci, cez ktorú prechádza účelová komunikácia, poukázané v mesiaci január 2019 od 

prevádzkovateľa skládky odpadov alebo od prevádzkovateľa odkaliska.  

Obce to asi od roku 2019 zabolí 

Obce to budú mať horšie. Z pohľadu skládkovania odpadov je najdôležitejší poplatok za 

zmesový komunálny odpad, nakoľko ho je momentálne asi 70 % zo všetkého komunálneho 

odpadu na Slovensku. Obce za tento odpad budú platiť podľa toho, koľko odpadov vytriedia. 

Celkom fajn motivačný charakter. 

Napríklad ak by obec triedila len do 10 % svojich komunálnych odpadov ročne, od roku 

2019 bude platiť za tonu odpadov zákonný poplatok 17 € a od roku 2023 až 46 € za tonu. 

Motivačný prvok tejto zmeny zákona však obce našepká: trieď, trieď, trieď. A ak sa to 

obci podarí napríklad na reálnu úroveň do 40 %, zaplatí poplatok od roku 2019 už len 8 € a od 

roku 2023 už len 31 € za tonu. 

Ak sa nájde obec, ktorá vytriedi svoj odpad nad 60 %, zaplatí výrazne menej. Od 5 € od roku 

2019 do 16 € za tonu od roku 2023. Možno sa to zdá ako utópia, ale aj takéto obce sú už aj 

v súčasnosti. Vyplýva to z údajov, ktoré máme od niektorých obcí, v rámci podkladov pre 

vypracovanie Programov odpadového hospodárstva. 
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Nové pravidlá majú viesť k vytvoreniu motivačného faktora pre triedený zber a zvýšenie 

recyklácie komunálnych odpadov. 

Tieto novinky prináša zákon o poplatkoch za uloženie odpadov1 (ďalej ako „zákon“) 

a nariadenie vlády, ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov 

a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov2 (ďalej 

ako „nariadenie“). 

Predmet zákona 

Predmetom zákona je najmä vymedzenie poplatkovej povinnosti a stanovenie výpočtu 

poplatkov za uloženie odpadu na skládku odpadov a na odkalisko. Motivácia k triedeniu 

odpadu je daná tým, že pri uložení zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu na 

skládku odpadov sa príslušná sadzba určí na základe úrovne vytriedenia komunálnych 

odpadov. Čim je menšia úroveň vytriedenia, tým je vyššia sadzba za uloženie odpadov na 

skládku. 

Významnou zmenou je aj vytvorenie novej funkcie Environmentálneho fondu. 

Environmentálnemu fondu budú prevádzkovatelia skládok odpadov/odkalísk odvádzať príjmy 

z poplatkov za uloženie odpadov na skládku odpadov/odkalisko, pričom Environmentálny 

fond ich následne prerozdelí na základe nového mechanizmu stanoveného zákonom. 

Poplatková povinnosť 

Poplatok za uloženie odpadu na skládku odpadov alebo poplatok za uloženie odpadu na 

odkalisko je povinný platiť posledný držiteľ odpadu, v prípade komunálnych odpadov obec, 

prevádzkovateľovi skládky odpadov alebo odkaliska. 

Poplatníkom je však v zmysle zákona tiež prevádzkovateľ skládky odpadov alebo 

prevádzkovateľ odkaliska, a to aj vtedy, ak skládka odpadov alebo odkalisko je na jeho 

pozemku alebo na pozemku, ktorý má prevádzkovateľ skládky odpadov alebo prevádzkovateľ 

odkaliska v prenájme na účel prevádzkovania skládky odpadov alebo odkaliska, ktorý 

odvádza poplatok Environmentálnemu fondu. 

Jednou z najdôležitejších povinností poplatníka je správne zaradenie odpadu na účel platenia 

poplatku za uloženie odpadu na skládku odpadov alebo na odkalisko do príslušnej sadzby 

podľa nariadenia3. 

Následne musí príslušnú sadzbu oznámiť prevádzkovateľovi skládky odpadov každoročne do 

28. februára príslušného kalendárneho roka alebo pri prvom uložení odpadu po 28. februári 

príslušného kalendárneho roka. Prevádzkovateľovi odkaliska sa táto sadzba oznamuje pri 

každom uložení odpadu na odkalisko. 

 

 

https://www.odpady-portal.sk/Dokument/104500/skladkovat-sa-uz-neoplati.aspx#sdfootnote1sym
https://www.odpady-portal.sk/Dokument/104500/skladkovat-sa-uz-neoplati.aspx#sdfootnote2sym
https://www.odpady-portal.sk/Dokument/104500/skladkovat-sa-uz-neoplati.aspx#sdfootnote3sym
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Pre správne zaradenie zmesového komunálneho a objemného odpadu do príslušnej 

sadzby je potrebné poznať úroveň vytriedenia komunálnych odpadov. Úroveň 

vytriedenia komunálnych odpadov vypočíta a za jej správnosť zodpovedá obec. Obec 

pri výpočte úrovne vytriedenia komunálnych odpadov v príslušnom roku vychádza 

z údajov z evidencie o druhoch a množstve odpadu a nakladaní s ním za predchádzajúci 

kalendárny rok, ktoré ohlásila v súlade so zákonom o odpadoch4 podľa vzorca 

uvedeného v prílohe č. 2 zákona. 

Podľa prílohy č. 1 nariadenia sú sadzby za uloženie zmesového komunálneho odpadu 

(20 03 01) a objemného odpadu (20 03 07) na skládku odpadov nasledujúce: 

Položka 
Úroveň vytriedenia 

komunálneho odpadu x [%] 

Sadzba za príslušný rok v eurách . t-1     poplatok obce 

2019 2020 
2021 

a nasl. roky 

1 x < 10 17 26 33 

2 10 < x <= 20 12 24 30 

3 20 < x <= 30 10 22 27 

4 30 < x <= 40 8 13 22 

5 40 < x <= 50 7 12 18 

6 50 < x <= 60 7 11 15 

7 x > 60 7 8 11 

 

Z tabuľky je zrejmé, že obce s nízkou úrovňou triedenia komunálneho odpadu 

budú platiť niekoľkonásobne viac ako obce s dostatočne vysokou úrovňou 

triedenia odpadov. Predmetné zodpovedá hlavnému účelu tohto zákona – 

motivovať k triedeniu komunálneho odpadu.  

https://www.odpady-portal.sk/Dokument/104500/skladkovat-sa-uz-neoplati.aspx#sdfootnote4sym

