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            " RÚReP: SMER-SD chystá zdražovanie v rezorte životného prostredia,  
                                               všetko robí v tichosti“ 
 
 
Republiková Únia Recyklačného Priemyslu upozorňuje na to, že minister životného prostredia 
P. Žiga (SMER-SD) stále ignoruje pripomienky odborníkov na odpadové hospodárstvo k 
pripravovanému  Návrhu zákona o odpadoch. „ Odborníci z odpadového hospodárstva 
dlhodobo pánovi ministrovi vyčítajú zaujatosť pripravovanej novely zákona o odpadoch. 
Pripomíname, že táto novela spôsobí škodu namiesto osohu, bude mať za následok zvýšenie 
nezamestnanosti v odpadovom priemysle, zničí konkurenciu, ktorá je zdravá, poškodí životné 
prostredie, keďže bude vznikať viac čiernych skládok atď atď.. A v konečnom dôsledku bude 
znamenať zdražovanie v nakladaní s odpadmi, čo pocíti každý občan. Pán minister sa po 
našich mnohých, aj mediálnych, upozorneniach rozhodol konať takticky. Pred komunálnymi 
voľbami sa nás snažil umlčať a  Novelu zákona odpratal do Bruselu. Tu upozorňujem a 
zdôrazňujem , že EK na vnútrokomunitárne pripomienkové konanie nedostala od ministerstva 
celý návrh zákona, ale len jeho len štvrtú časť venovanú obalom a odpadom z obalov, ktorá 
nadväzuje na súčasne platnú úpravu zákona č.119/2010 Z.z. o obaloch.  
Podľa našich informácii má byť, pre nás sporná, novela predložená na rokovanie vlády už 
túto stredu - 17.12.2014. SMER-SD o tejto novele však mlčí a všetko sa snaží schváliť 
v tichosti. To nás veľmi znepokojuje, keďže celý legislatívny proces sa vymyká štandardným 
postupom.” konštatuje prezident RÚReP Ján Zvonček.  
 
RÚReP zdôrazňuje, že predkladaný návrh zákona o odpadoch je vo svojej podstate 
privatizáciou existujúceho odpadového hospodárstva v Slovenskej republike vybranou 
skupinou organizácii zodpovednosti výrobcov ( tzv.„OZV“), je protiprávny a protiústavný, 
diskriminuje súčasné  organizácie pôsobiace v odpadovom hospodárstve na Slovensku a to 
zákazom zúčastniť sa v systémoch vybraných výrobcov  „OZV“. Navrhovaný zákon 
o odpadoch bráni v rovnosti podnikania,  transparentnosti  a verejnej súťaži. „ Pripravovaná 
novela zákona o odpadoch má množstvo nebezpečných bodov - sporných paragrafov. Je v 
záujme Slovenska, v záujme občanov, aby rezort životného prostredia začal o týchto 
skutočnostiach rokovať s odborníkmi v tejto oblasti a odstránil body, ktoré budú pre 
Slovensko škodlivé. Ak by tak pán minister urobil, zbavil by sa podozrení, že koná takpovediac 
na zákazku pre vybrané- lobbingové skupiny.“, upozorňuje J. Zvonček. 
 
  
 
                                                   Ing. Ján Zvonček 
        prezident RÚReP               
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Republiková Únia Recyklačného Priemyslu (RÚReP) je nezávislá, dobrovoľná, nepolitická, otvorená záujmová 
organizácia združujúca právnické osoby podnikajúce v oblasti zhodnocovania odpadov recykláciou. Členmi 
združenia sú podnikateľské subjekty združené v recyklačnom priemysle, ktoré pomocou jestvujúcich technológií 
(spracovanie batérií, pneumatík, elektrozariadenia, starých vozidiel a výrobe hliníkových zliatin, recyklácie skla, 
spracovanie opotrebovaných olejov, plastov a viacvrstvových kombinovaných materiálov), zabezpečia mieru 
zhodnocovania- využiteľnosti odpadov a druhotných surovín v limitoch predpísaných smernicami EÚ. 
Zameraním združenia recyklačného priemyslu je podporovať tretie subjekty vykonávajúcu činnosť na úseku 
životného prostredia odpadového hospodárstva, hlavne ako mobilizačný faktor pre implementovanie nových 
komodít v oblasti zhodnocovania odpadov, posudzovania vyspelosti recyklačných technológií, miery 
automatizácie z pohľadu komplexnosti racionalizácie a systémovosti procesov. Hlavným cieľom podnikateľských 
subjektov združenia v recyklačnom priemysle je pomocou jestvujúcich technológii (spracovanie batérií, 
pneumatík, elektrozariadení, starých vozidiel a výroba hliníkových zliatin, recyklácie skla, spracovanie 
opotrebovaných olejov, plastov a viacvrstvových kombinovaných materiálov), zabezpečiť mieru zhodnocovania -
 využiteľnosti odpadov a druhotných surovín v limitoch predpísaných smernicami EU. 
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