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   Uvedený Návrh zákona o odpadoch  vypracovaný Ministerstvom životného prostredia SR 
a predkladaný na rokovanie Vlády SR konané dňa 17.12.2014 ide nad rámec zámerov a smerníc EP 
a Rady ES. 

 
                     Podľa názoru zastúpených združení reprezentujúce približne 80% trhu spoločností z oblasti zberu 
a recyklácie odpadov na Slovensku, predkladaný zákon o odpadoch nerešpektuje súčasné podnikateľské subjekty 
pôsobiace v odpadovom hospodárstve , nepodporuje a nerozvíja možnosti  zberu, recyklácie a nakladania s 
odpadmi na tomto území, naopak smeruje  k  útlmu odpadového hospodárstva, čím zvyšuje  závislosť Slovenskej 
republiky od zahraničných kapacít trhu z odpadmi a porušuje zásady sebestačnosti a  blízkosti podľa smernice č. 
2008/98 ES o odpade.  
 
 Navrhovaný Zákon o odpadoch nepriamo smeruje  k: 

 Monopolizácií odpadového hospodárstva zahraničnými výrobcami a dovozcami 
prostredníctvom OZV ( organizácie zodpovednosti výrobcov ) 

 znižovaniu investícií do odpadového hospodárstva, separovaného zberu a recyklačných 
zariadení v SR, 

 ohrozeniu zamestnanosti, nekontroluje finančné toky, znižuje efektívnosť recyklácie a 
nakladania s odpadmi, zvyšuje ceny za odpady a nezabezpečuje rozvoj zhodnocovania 
odpadov v SR,  

 
 
                    Predkladaný návrh zákona o odpadoch je vo svojej podstate privatizáciou existujúceho slovenského 
odpadového hospodárstva vybranou skupinou organizácií zodpovednosti výrobcov ( tzv.„OZV“), je protiprávny 
a zrejme protiústavný, diskriminuje súčasné  organizácie pôsobiace v odpadovom hospodárstve na Slovensku, 
legislatívným zákazom zúčastniť sa v systémoch vybraných výrobcov  „OZV“. Navrhovaný zákon o odpadoch 
bráni v rovnosti podnikania,  transparentnosti  a hospodárskej súťaži. 

                     Prístup ministra a vedenia rezortu životného prostredia SR, nerešpektovať vznesené zásadné 
pripomienky počas MPK a rozporových konaní  k predloženému zákonu o odpadoch a tvrdošijne preferovať 
určitú podnikateľskú lobbby,  preberaním “ biznismodelu Envi-paku“, pre ktorý zákonom vytvára komerčné 
predpoklady fungovania nových systémov pre vybraných výrobcov a dovozcov (v SR z toho aspoň 80% 
dovozcov), ktorí, budú môcť bez akejkoľvek kontroly umelo predražovať (čo -  tovary alebo služby v OH ?) , 
manipulovať s vybranými druhmi odpadov a ovládať finančné toky v oblasti kolektívneho plnenia povinností a 
v podstate smerujú k monopolizácii trhu s odpadmi na Slovensku.   

Navrhovaný Zákon o odpadoch bude mať  nevyhnutne negatívne dôsledky a to: 

• výpadok financií v rozpočte verejnej správy a následne v štátnom rozpočte, 
•  zvýšenie cien recyklácie odpadov a náklady za ich spracovanie výrobcovia ( monopolný 

 trhoví hráči), premietnu do ceny výrobkov, čo zaplatia spotrebitelia - občania.  
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• nerovnosť príležitostí v oblasti podnikania v odpadovom hospodárstve í zhoršenie 
životného prostredia na Slovensku – zvyšovanie počtu  čiernych  skládok a drastické 
zníženie miery recyklácie odpadov na Slovensku, 

• podpora  OZV ako všelieku riešenia , pričom navrhované OZV budú v zásade vecnými 
nástupcami súčasných oprávnených organizácií a kolektívnych organizácií, sú a priori tí, 
ktoré v súčasnosti spôsobujú neporiadok vo financiách v odpadovom hospodárstve. 

• návrh zákona neumožňuje zberovým spoločnostiam, recyklátorom a spracovateľom 
odpadov, napriek ich technickému a personálnemu vybaveniu, vstúpiť na trh nakladania s 
odpadom (trh služieb) bez zmluvného obmedzenia držiteľa odpadu výrobcami (aj 
prostredníctvom OZV) , čím dochádza podľa nášho názoru k vzniku prekážky v poskytovaní 
služieb a obchodovaní,  čo je v rozpore s primárnym právom Európskej únie a zároveň 
ustanoveniami príslušných smerníc, ktoré umožňujú vstup hospodárskych subjektov na trh 
nakladania s odpadom bez zmluvného obmedzenia držiteľa odpadu s výrobcami. 

• Individuálne plnenie povinností výrobcov, resp. dovozcov a plnenie povinností 
prostredníctvom organizácií zodpovednosti výrobcov by malo byť rovnoprávne, inak môže 
dôjsť k vytvoreniu prekážky prístupu na trh. V prípade zabezpečenia zberu odpadu v obciach 
je táto povinnosť v Návrhu Zákona  upravená len vo vzťahu k organizáciám zodpovednosti 
výrobcov. Ide teda podľa nášho názoru o diskriminačné ustanovenie vo vzťahu k 
výrobcom, ktorí si povinnosti plnia individuálne. Uvedená skutočnosť je tak spôsobilá 
vytvoriť prekážku pre ich vstup na trh Slovenskej republiky, nakoľko neumožňuje prístup 
ku komodite a tým  realizáciu zákonných povinností čo v konečnom dôsledku ovplyvňuje 
podnikateľské prostredie a má takisto vplyv na konanie samotného spotrebiteľa, čo je v 
konečnom dôsledku v rozpore s primárnym právom Európskej únie. 

 

            Sme toho názoru, že písomné pripomienky nami vznesené v predchádzajúcich štádiách prípravy 
zákona o odpadoch sú tak závažné a zásadné (nakoľko preukazujú, že viaceré ustanovenia Návrhu Zákona, 
dokonca Návrh Zákona ako celok vytvárajú prekážku pre voľný pohyb tovaru a služieb v rámci vnútorného 
trhu, ako aj prekážku pre slobodu usadiť sa poskytovateľovi služieb v rámci vnútorného trhu), že sú dôvodom 
pre stiahnutie Návrhu zákona o odpadoch z rokovania vlády.  
 
 
 
 
 
 

 

RNDr. Peter Krasnec, PhD., MBA       Ing. Ján Zvonček             Ing. Ludvík Jančo         Ing. Juraj Hrivňák                                                                                                                                                                                                              
prezident APOH                           prezident  RÚReP             predseda ZRSM           predseda ANSDS   

  

        

___________________________________________________________________________________________ 
Doplnkové informácie Vám poskytne:  Dr. Peter Krasnec, PhD, MBA, prezident APOH 0905 713 477, Ing. Ján 
Zvonček, prezident RUREP 0903 560 020, Ing. Ludvik Jančo, predseda ZRSM 0917 600 983, Ing. Juraj Hrivňák, 
predseda ANSDS 0905 601 802,  
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APOH – Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve 
Ružová dolina 6, 821 08  Bratislava 
Tel.: + 421 905 713 477 
e-mail: apoh@apoh.sk  
www.apoh.sk 
Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve (APOH) vznikla v roku 1998 a je jedným z prvých dobrovoľných profesijným združením 
subjektov podnikajúcich v odpadovom hospodárstve založeným v Slovenskej republike. APOH združuje podnikateľské subjekty poskytujúce 
široké spektrum služieb v odpadovom hospodárstve. Jej členmi sú subjekty zaoberajúce sa zberom, zhromažďovaním odpadov, ich 
prepravou, úpravou, energetickým a materiálovým využívaním, recykláciou až po ekologické skládkovanie nevyužiteľných častí, ale aj 
oprávnenú organizáciu a poradenské spoločnosti zaoberajúce sa odpadovým hospodárstvom. Jedným zo základných zameraní APOH je 
vyvíjanie aktivít smerujúcich k presadzovaniu záujmov svojich členov predovšetkým v oblasti harmonizácie legislatívy odpadového 
hospodárstva SR s právom Európskej únie, dodržiavania princípov spoločného európskeho trhu a ochrany hospodárskej súťaže. Praktické 
skúsenosti a odborné znalosti členov predurčujú APOH k tomu, aby bol významným partnerom pre orgány štátnej správy a samosprávy. 
Členovia APOH sú širšou odbornou i laickou verejnosťou prijímaní ako spoločnosti rešpektujúce environmentálne normy a pravidlá 
podnikania. APOH je od roka 1999 členom Európskej federácie (European Federation of Waste Management and Environmental Services - 
FEAD) so sídlom v Bruseli. 
 
 
RÚReP - REPUBLIKOVÁ ÚNIA RECYKLAČNÉHO PRIEMYSLU 
Robotnícka ulica č. 10, 974 01 Banská Bystrica 
tel.: +421 903 560 020 
e-mail: rurep@rurep.sk 
www.rurep.sk    
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.  
 
 
ZRSM – Združenie na rozvoj recyklácie stavebných materiálov 
Soblahovská 3479, 911 01 Trenčín 
tel.: +421 917 600 983 
e-mail: janco@zrsm.sk 
www.zrsm.eu  
Aktivity ZRSM zahŕňajú poradenstvo, podporu a zastupovanie svojich členov v odborných, právnych a organizačných otázkach v oblasti 
recyklácie stavebných materiálov a ich využívania. ZRSM svojimi aktivitami prispieva k zvyšovaniu podielu recyklovaných stavebných 
surovín pri použití rôznych konštrukčných prvkoch stavieb a v stavebných zmesiach a vytvárať podmienky na zabezpečovanie ich kvality. 
Zároveň sa podieľa na príprave koncepčných materiálov, zapája sa do pripomienkovania a tvorby legislatívy, do tvorby normových či 
plánovacích dokumentov a pod. Samozrejme, keďže ide o problematiku, ktorú riešia v každej z okolitých krajín, nadväzuje a bude udržiavať 
kontakty a spoluprácu s podobnými združeniami na medzinárodnej úrovni. 

 

ANSDS – Asociácia nezávislých spracovateľov druhotných surovín 
Moravská 7,  831 03 Bratislava 
tel.: +421 905 601 802 
e-mail: info@ansds.sk 
www.ansds.sk 
Asociácia nezávislých spracovateľov druhotných surovín je dobrovoľným združením fyzických a právnických osôb podnikajúcich na 
Slovensku, v oblasti spracovania druhotných surovín a v oblasti nakladania s odpadmi. Je otvorenou samostatnou a nezávislou právnickou 
osobou, vykonávajúcou činnosť podľa vlastných stanov a vnútorných predpisov v súlade s právnymi predpismi SR. Poslaním a cieľom 
ANSDS je najmä zastupovanie jej členov pred všetkými štátnymi orgánmi a inštitúciami SR 
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