Platnosť od 1.1.2019

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
NARIADENIE VLÁDY SR č. 330, ktorým sa ustanovuje výška
sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti
súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie
odpadov
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Poplatková povinnosť, Výpočet poplatku
Poplatník vrátane obce je povinný správne zaradiť odpad na účel platenia poplatku za uloženie
odpadu na skládku odpadov do príslušnej sadzby a oznámiť prevádzkovateľovi skládky odpadov
údaj o tejto sadzbe každoročne do 28. februára príslušného kalendárneho roka alebo pri prvom
uložení odpadu po 28. februári príslušného kalendárneho roka.
Pri uložení zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládku odpadov sa
príslušná sadzba určí na základe úrovne vytriedenia komunálnych odpadov. Úroveň vytriedenia
komunálnych odpadov sa vypočíta podľa vzorca, príloha č. 1.
Za správnosť výpočtu úrovne vytriedenia komunálnych odpadov zodpovedá obec.
Ak obec neposkytne prevádzkovateľovi skládky odpadov údaj o sadzbe, prevádzkovateľ skládky
odpadov použije na výpočet výšky poplatku za uloženie zmesového komunálneho odpadu a
objemného odpadu za príslušný kalendárny rok najvyššiu sadzbu podľa osobitného predpisu.
Pri výpočte poplatku za uloženie komunálnych odpadov na skládku odpadov od 1. januára 2019
do 28. februára 2019 vychádza prevádzkovateľ skládky odpadov zo sadzieb podľa predpisu
účinného do 31. decembra 2018.
Ak poplatník vrátane obce nezaplatí poplatok do 45 dní po ukončení mesiaca, v ktorom bol
odpad na skládke uložený, prevádzkovateľ skládky odpadov najneskôr do ukončenia mesiaca, v
ktorom mal poplatník poplatok za uloženie odpadu na skládku odpadov zaplatiť, oznámi túto
skutočnosť okresnému úradu, inšpekcii a Environmentálnemu fondu.
Obec je povinná na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce
zverejniť informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny
rok do 28. februára príslušného kalendárneho roka.
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Príloha č. 1

VZOREC PRE VÝPOČET ÚROVNE VYTRIEDENIA KOMUNÁLNYCH ODPADOV

Pre výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov pre príslušný kalendárny rok sa
uplatňuje nasledujúci vzorec:

ÚV KO

m zložka 1 + m zložka 2 + m zložka n
= ---------------------------------------------------- x 100 ( % )
m KO

ÚV KO

je hodnota vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok
vyjadrená v %. Výsledok sa zaokrúhľuje na 2 desatinné miesta.

m zložka

je hmotnosť vytriedenej zložky KO vyzbieranej v obci v predchádzajúcom
kalendárnom roku v rámci triedeného zberu KO. Zložky sú v prílohe č. 2

m KO

je hmotnosť komunálnych odpadov vzniknutých v obci za predchádzajúci kalendárny
rok

Na základe výpočtu bude stanovená sadzba poplatku za komunálny odpad a objemný odpad
platná od 1.3.2019

Corporate Design Manual | 19.12.2018

Príloha č. 2 ZOZNAM ZLOŽIEK KOMUNÁLNYCH ODPADOV, KTORÉ JE MOŽNÉ VYTRIEDIŤ

A ZAPOČÍTAŤ DO ČITATEĽA VZORCA UVEDENÉHO V PRÍLOHE Č.1
Kód odpadu Názov odpadu

Kat. odp.

20 01 01
20 01 02
20 01 03
20 01 04
20 01 08
20 01 10
20 01 11
20 01 21
20 01 23
20 01 25
20 01 26

O
O
O
O
O
O
O
N
N
O
N

20 01 34
20 01 35

papier a lepenka
sklo
viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky (kompozity na báze lepenky)
obaly z kovu
biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad
šatstvo
textílie
žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť
vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky
jedlé oleje a tuky
oleje a tuky iné ako uvedené 20 01 25
batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01,16 06 02 alebo 16 06 03 a netriedené batérie a akumulátory obsahujúce
tieto batérie
batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33
vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce nebezpečné časti

20 01 36

vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35

O

20 01 38
20 01 39
20 01 40
20 01 40 01
20 01 40 02
20 01 40 03
20 01 40 04
20 01 40 05
20 01 40 06
20 01 40 07
20 02 01

drevo iné ako uvedené v 20 01 37
plasty
kovy
meď, bronz, mosadz
hliník
olovo
zinok
železo a oceľ
cín
zmiešané kovy
biologicky rozložiteľný odpad

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

20 01 33
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N
O
N

POLOŽKY A SADZBY ZA ULOŽENIE ZMESOVÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU (20 03 01)
A OBJEMNÉHO ODPADU (20 03 07) NA SKLÁDKU ODPADOV euro.t-1
Platnosť od 1.3.2019. Sadzbu pre rok 2019 si obec vypočíta z údajov z evidencie o druhoch a množstve
odpadov a nakladaní s ním za kalendárny rok 2018 a nahlási prevádzkovateľovi skládky do 28.2.2019.

Položka

Sadzba za príslušný rok v € . t-1

Úroveň
vytriedenia
komunálneho
odpadu x ( % )
2019

2020

2021 a nasledujúce 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
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POLOŽKY A SADZBY ZA ULOŽENIE INÝCH DRUHOV KOMUNÁLNEHO ODPADU NA
SKLÁDKU ODPADOV
Napr. odpad 20 03 03 odpad z čistenia ulíc patrí do položky č. 3 – od 1.3.2019 zákonný poplatok 17 €/tonu.

Položka

Názov položky/druh
komunálneho
odpadu

Sadzba za príslušný rok v € . t-1
2019

2020

2021 a nasledujúce
roky

1

20 03 08 Drobný
stavebný odpad

7

7

8

2

20 02 02 Zemina a
kamenivo

3

5

7

17

18

19

3

Iné druhy
komunálneho odpadu
nezahrnuté v
položkách 1 a 2 tejto
tabuľky
Iné druhy
komunálneho odpadu
nezahrnuté v
položkách 1 a 2 tejto
tabuľky - nebezpečný
odpad

35

38

40
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Platenie, odvod a použitie poplatku za uloženie odpadu
Prevádzkovateľ skládky odpadov vystaví poplatníkovi doklad o výške poplatku za uloženie
odpadu na skládku odpadov do 15 dní po ukončení mesiaca, v ktorom bol odpad uložený na
skládku odpadov.
Príjmy z poplatkov za uloženie odpadov na skládku odpadov sú príjmom Environmentálneho
fondu.
Príjmy z poplatkov za uloženie odpadov použije Environmentálny fond prvýkrát v roku 2020 pre
• obec, na území ktorej sa nachádza skládka odpadov a obec, ktorej územím prechádza
príjazdová účelová komunikácia
• obec, ktorá požiada o príspevok do 30 júna príslušného kalendárneho roka
• fyzické osoby – podnikateľov alebo právnické osoby, ktoré podnikajú v odpadovom
hospodárstve, a obce
• fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby, ktoré preukážu, že v rámci svojho
výrobného procesu znížia produkciu odpadov
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Zákon 312/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov

Obec je povinná vypracovať a poslať Ohlásenie o vzniku
odpadov a nakladaní s ním nielen na Okresný úrad v Martine
ale poslať aj organizácii zodpovednosti výrobcov pre obaly, s
ktorou má uzatvorený zmluvný vzťah o produkcii komunálnych
odpadov za predchádzajúci rok do 28. februára.“.

Vypracovala: Ing. Eva Gustiňáková, Brantner Fatra s.r.o. Martin
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