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.
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.
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 2021 až 33 € za tonu.
Motivačný prvok tejto zmeny zákona však obci našepká: trieď, trieď, trieď.
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.
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