
MEMORANDUM 
(vo vzťahu k návrhu zákona o odpadoch)    

 
 
Republiková Únia Recyklačného Priemyslu, Robotnícka ulica č. 10, 974 01 Banská Bystrica, 
zastúpená prezidentom únie pánom Ing. Jánom Zvončekom 
 
a 
 
Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve, Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava, 
zastúpená prezidentom asociácie pánom  RNDr. Petrom Krasnecom, PhD., MBA 
 
a 
 
Združenie na rozvoj recyklácie stavebných materiálov, Soblahovská 3479, 911 01 Trenčín, 
zastúpená predsedom združenia pánom Ing. Ludvikom Jančom 
 
a 
 
Asociácia nezávislých spracovateľov druhotných surovín, Moravská 7, 831 03 Bratislava, 
zastúpená predsedom asociácie Ing. Jurajom Hrivňákom 
 
a 
 
Zamestnávateľský Zväz Ekologických Podnikov SR, Niklová ul. Sereď 926 01, zastúpená 
prezidentom zväzu pánom Ing. Štefanom Machalíkom 
 
a 
 
 
OSZ – PASKO, n.o., Organizácia pre separovaný zber, Tupolevova 1, 851 01 Bratislava, 
zastúpená predsedom pánom JUDr. Jozefom Olejárom a riaditeľom pánom Ing. Milanom 
Lukáčom 
 
 
   
(spoločne ďalej len „Účastníci”) 
 
 

Preambula 
 
Keďže  Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP 

SR“) v rámci Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 
2014 predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh nového 
zákona o odpadoch, ktorým sa zrušuje a nahrádza v súčasnosti platný zákon č. 
223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „Návrh zákona“); 

 
Keďže Účastníci sú subjektmi pôsobiacimi v oblasti odpadového hospodárstva na 

území Slovenskej republiky a Návrh zákona sa ich priamo týka; 
 
Keďže  Účastníci majú záujem deklarovať svoje spoločné stanovisko k Návrhu zákona 

a dohodnúť sa na spoločnom postupe vo vzťahu k Návrhu zákona, 
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preto teraz Účastníci sa rozhodli uzavrieť toto Memorandum (vo vzťahu k návrhu zákona 
o odpadoch) (ďalej len „Memorandum“) v nasledovnom znení: 
 
 
1 Účel Memoranda 

 
1.1 Účelom tohto Memoranda je deklarovať spoločné stanovisko Účastníkov k Návrhu 

zákona o odpadoch a stanoviť základné princípy a podmienky spoločného postupu vo 
vzťahu k Návrhu zákona. 
 

2 Spoločné stanovisko Účastníkov k Návrhu zákona o odpadoch 
 

2.1 Účastníci týmto spoločne vyhlasujú, že Návrh zákona je protiprávny a protiústavný, 
diskriminuje recyklačné, ako aj ostatné subjekty pôsobiace v odpadovom hospodárstve 
na Slovensku, a to zákazom zúčastniť sa v systémoch vybraných výrobcov 
organizáciami zodpovednosti výrobcov ( ďalej len „ OZV“ ), súčasným spracovateľom, 
zberovým spoločnostiam a organizáciám v odpadovom hospodárstve a dôvodným 
podozrením z úplného  preferovania určitej podnikateľskej loby, ktorá bez akejkoľvek 
kontroly bude ovládať finančné toky nakladania s odpadmi. Fiaskom bolo ukončené 
Medzirezortné pripomienkové konanie k Návrhu zákona o odpadoch s celkovým 
počtom pripomienok 2664 z toho 1613 zásadných.  

 
2.2 Účastníci sa rozhodli požiadať ministra životného prostredia Slovenskej republiky pána 

Ing. Petra Žigu, aby stiahol Návrh zákona o odpadoch z legislatívneho procesu a aby bol 
prepracovaný za účasti odborníkov pôsobiacich v problematike odpadov, a to okrem 
vyššie uvedených dôvodov aj z týchto dôvodov: 
2.2.1 zabrániť snahám vybraných skupín OZV pod rúškom implementácie EU 

smerníc a nariadení za gescie ministra a jeho spolupracovníkov rezortu MŽP 
SR spustiť novú vlnu privatizácie v odpadovom hospodárstve na Slovensku, 

2.2.2 zabrániť vývozu zaujímavých lukratívnych odpadov – komodít do zahraničia, 
keďže väčšina tzv. výrobcov ( minimálne 80% dovozov ) bude mať záujem 
prepracovať lukratívny odpad v materských recyklačných zariadeniach mimo 
územia SR a nezaujímavý a nevhodný odpad ponechať v SR, 

2.2.3 zabrániť monopolizácií odpadového hospodárstva zahraničnými výrobcami 
a dovozcami, 

2.2.4 zabrániť poklesu investícií do odpadového hospodárstva, udržať separovaný 
zber a recyklačné zariadenia v SR, 

2.2.5 udržať zamestnanosť a primerané ceny za odpady a naďalej zabezpečiť rozvoj 
zhodnocovania odpadov v SR,  

2.2.6 zabrániť nesystematickým krokom a dodatočným zdaneniam zo strany vlády 
SR, zlikvidovať  živnostníkov a spoločnosti zaoberajúce sa výkupom 
a spracovaním  kovových a nekovových odpadov,  

2.2.7 zabezpečiť analýzu súčasného stavu odpadového hospodárstva, vytvorenie 
informačného systému a pracovných komisií zo zainteresovaných spoločnosti 
pôsobiacich v odpadovom hospodárstve SR,   

2.2.8 zodpovednosť výrobcov v rámci tvorby environmentálnej legislatívy v Európe 
vychádza zo všeobecnej zásady „ Znečisťovateľ platí “; na tomto princípe boli 
založené základné environmentálne Smernice EÚ o nakladaní s odpadmi, ktoré 
tvorili základný rámec noriem EÚ v odpadoch,  

2.2.9 súčasným Návrhom zákona štát zavádza komerčné predpoklady fungovania 
nových systémov pre vybraných výrobcov a dovozcov, ktorí budú môcť bez 
akejkoľvek kontroly ovládať finančné toky nakladania s odpadmi a tým umelo 
predražovať a manipulovať s trhom v rámci odpadového hospodárstva. Táto 
skutočnosť silne odporuje princípom hospodárskej súťaže tým, že zamedzuje 
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slobodnému podnikaniu zberným systémom ako aj spracovateľskému 
priemyslu a vrhá ho do područia dovozcov, 

2.2.10 existuje reálne riziko, že aj v prípade schválenia Návrhu zákona o odpadoch 
v NR SR, tento právny predpis nebude notifikovaný európskymi inštitúciami. 
Týmto bude SR vystavená nielen súdnym sporom, ale aj sankciám EÚ pre 
nesúlad s európskym právom o hospodárskej súťaži a neprijatiu potrebných 
opatrení na zabránenie škôd.  

   
 
 

3 Spoločný postup Účastníkov vo vzťahu k Návrhu zákona  
 

3.1 Účastníci sa zaväzujú navzájom , že vyvinú všetko úsilie k tomu, aby Návrh zákona ako 
celok bol stiahnutý z legislatívneho procesu. 

 
3.2 Za účelom dosiahnutia cieľa uvedeného v bode 3.1 tohto Memoranda, Účastníci 

ustanovili týchto zástupcov, ktorí budú komunikovať s médiami: 
             RNDr.  Peter Krasnec a  Ing. Ján Zvonček  
                    
3.3 Účastníci sa zaväzujú navzájom stretávať a informovať o svojich krokoch súvisiacich 

s Návrhom zákona.  
 
3.4 Za účelom dosiahnutia vyššie uvedeného cieľa sú Účastníci otvorení komunikácii aj 

s inými subjektmi, ktorých sa dotýka problematika odpadového hospodárstva a budú 
vytvárať predpoklady na to, aby aj tieto subjekty mohli pristúpiť, resp. sa na základe 
vlastného rozhodnutia rozhodli pristúpiť k tomuto Memorandu a presadzovať ciele 
zakotvené v tomto Memorande.  

 
 
 
 
4 Záverečné ustanovenia 

 
4.1 Toto Memorandum je vyhotovené v siedmych (7) rovnopisoch, po jednom pre každého 

účastníka.  

4.2 Účastníci týmto súhlasia s obsahom Memoranda a prehlasujú, že Memorandum bolo 
uzatvorené na základe ich slobodnej a vážnej vôle, nebolo uzatvorené v tiesni a za 
nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho ho podpísali. 

 

  

 

 

 

 

V Bratislave, 29.05.2014 
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____________________________________            
Republiková Únia Recyklačného Priemyslu   
Ing. Ján Zvonček 
prezident        
 
 
 
____________________________________________ 
Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve 
RNDr. Peter Krasnec, PhD., MBA 
prezident 
 
 
 
 
___________________________________________ 
Združenie na rozvoj recyklácie stavebných materiálov  
Ing. Ludvik Jančo 
predseda  
 
 
 
________________________________________________ 
Asociácia nezávislých spracovateľov druhotných surovín  
Ing. Juraj Hrivňák 
Predseda 
  
 
 
____________________________________________ 
ZZEPSR 
Ing. Štefan Machalík 
Prezident 
 
 
 
____________________________________________ 
OSZ – PASKO, n.o. 
JUDr. Jozef Olejár 
predseda 
Ing. Milan Lukáč 
riaditeľ  
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