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Vážený pán predseda vlády Slovenskej republiky,
obraciame sa na Vás so žiadosťou o prehodnotenie ďalšieho legislatívneho procesu vládneho návrhu
zákona o odpadoch, ktorý bol schválený s pripomienkami na rokovaní vlády SR v stredu 17.12.2014.
Ministerstvo životného prostredia SR presadzuje zákon, ktorý domácnostiam zvýši náklady na odpad
a ignoruje pripomienku Európskej komisie (EK) o hrozbe vytvorenia monopolu. EK vo svojom stanovisku
vyjadrila obavy z narušenia vnútorného trhu, voľného pohybu tovaru a služieb a z monopolizácie trhu.
Nemecko od modelu, ktorý sa plánuje zaviesť na Slovensku, upustilo, pretože je predražený.
Vážený pán predseda vlády SR, reprezentujeme až 80% trhu spoločností v oblasti zberu a recyklácie
odpadov na Slovensku a dovoľujeme si poukázať na skutočnosť, že vláda SR prijíma ďalšiu legislatívnu
normu, ktorá na Slovensku nielen významne poškodí podnikateľské prostredie, ale zároveň významnou
mierou zaťaží našich občanov. Zároveň zákon neprispieva k ochrane životného prostredia, práve naopak,
v súčasnosti už alarmujúce množstvo nelegálnych skládok sa výraznou mierou zvýši.
Ministerstvo životného prostredia SR pripravuje na Slovensku podmienky veľmi podobné, ako keby sme
zrušili mobilných operátorov a na trhu by zostal len jeden. Určite si pamätáte, že monopolu sa bránili všetci.
Predložený návrh zákona o odpadoch nielenže nerešpektuje požiadavky podnikateľov pôsobiacich v
odpadovom hospodárstve, nepodporuje a nerozvíja možnosti zberu, efektívnosť recyklácie a nakladania s
odpadmi na Slovensku, ale ignoruje dokonca aj stanovisko Európskej komisie.
Predraženie nakladania s odpadom bude mať negatívny dopad najmä na obce a občanov, keďže obce
budú musieť zvyšovať poplatky za odpad. Veríme, že vzhľadom na Váš prehľad a informovanosť o stave
samospráv, pripomínať Vám zadlženosť miest a obcí nie je potrebné. Sme presvedčení, že poskytovanie
mimoriadnych dotácií je v mimoriadnych situáciách nevyhnutné, avšak nie je to systémové riešenie.
Nerozumieme, prečo si Ministerstvo životného prostredia SR neberie príklad z Nemecka, ktoré zrušením
monopolu v odpadovom hospodárstve ušetrilo svojim občanom až 60 % nákladov súvisiacich
s nakladaním s odpadom a ide systém na Slovensku predražovať. Belgický model, na ktorý sa odvoláva
v dôvodovej správe, je možno najefektívnejší, ale v EÚ je zároveň aj najdrahší. Napriek tomu, že
Slovensko sa v rebríčkoch konkurencieschopnosti kontinuálne prepadá, necíti potrebu tento vývoj
zastaviť. Presadzovaním sociálnej politiky sa denne snažíte o zlepšenie situácie občanov tejto krajiny,
najmä však sociálne slabších skupín. Zákon o odpadoch nielenže zvýši rodinám náklady na život, ale
zoberie sociálne slabým občanom prácu, ako aj možnosť odovzdávaním druhotných surovín do zberných
dvorov zarobiť si na živobytie.
Sme presvedčení, že nákladný systém, ktorý má zavedené Belgicko, si môžeme dovoliť až vtedy, keď
slovenskí občania budú mať po všetkých stránkach porovnateľnú životnú úroveň akú majú občania žijúci
v Belgicku.
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EK vo svojom stanovisku upozorňuje na osobitný prístup slovenských orgánov pri riešení odpadovej
legislatívy, ktorý povedie k monopolizácii odpadového hospodárstva. Je pre nás nepochopiteľné, že
Ministerstvo životného prostredia SR chce odovzdať slovenské odpadové hospodárstvo do rúk
zahraničných nadnárodných firiem. Nerešpektovanie takmer 1 700 zásadných pripomienok a tvrdé
preberanie „biznis modelu Envi-Paku“ negatívne zasiahne každého občana tejto republiky.
Podnikatelia v recyklačnom priemysle vidia v nastavení modelu jednej organizácie zodpovednosti výrobcu
veľké riziko likvidácie odvetvia a zvyšovania nezamestnanosti. Prepojenie s firmami pôsobiacimi v Českej
republike, kde sú vybudované dostatočné recyklačné kapacity, je postačujúce na likvidáciu recyklačného
priemyslu vo viacerých komoditách na Slovensku.
Návrh zákona vnímame ako rozpor s Programovým vyhlásením vlády SR, keďže bude mať za následok
jednak výpadok financií v rozpočte verejnej správy a následne v štátnom rozpočte, jednak negatívny
vplyv na podnikateľské prostredie, ako aj na zvýšenie nezamestnanosti. Zakladá tiež nerovnosť
príležitostí v oblasti podnikania v odpadovom hospodárstve, zhoršenie životného prostredia na Slovensku
najmä cez zvyšovanie počtu čiernych skládok a znižovanie miery recyklácie odpadov na Slovensku.
Vážený pán predseda vlády SR,
vzhľadom na závažné nedostatky návrhu zákona o odpadoch si Vás dovoľujeme požiadať o jeho
stiahnutie z legislatívneho procesu a následné prepracovanie. Pevne veríme, že konať v záujme občanov
Slovenskej republiky je pre Vás a našu vládu prioritou.
S úctou,

RNDr. Peter Krasnec, PhD., MBA
prezident APOH

Ing. Ján Zvonček
prezident RÚReP

Ing. Ludvík Jančo
predseda ZRSM

Ing. Juraj Hrivnák
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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