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ZÁKON
zo 17. októbra 2018

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

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1
Predmet úpravy

(1) Tento zákon upravuje platenie poplatkov za uloženie odpadov na

a) skládku odpadov,1)

b) odkalisko.

(2) Tento zákon sa nevzťahuje na úložiská ťažobného odpadu podľa osobitného predpisu.2)

§ 2
Vymedzenie základných pojmov

Na účely tohto zákona sa rozumie

a) odkaliskom prírodný priestor alebo umelo vybudovaný priestor, na ktorý sa ukladá prevažne
hydraulicky dopravovaný odpad (kal), okrem odkaliska, na ktorom sa ukladá dopravovaný
odpad (kal) produkovaný banskou činnosťou a činnosťou vykonávanou banským spôsobom;3)
zoznam odkalísk, na ktoré sa vzťahuje tento zákon, uverejňuje Ministerstvo životného
prostredia Slovenskej republiky vo svojom vestníku,

b) priemyselným odpadom odpad, ktorý sa podľa Katalógu odpadov4) zaraďuje do skupiny 01 až
19,

c) vytriedenou zložkou komunálnych odpadov zložka komunálnych odpadov,5) ktorá je uvedená
v prílohe č. 1,

d) územím skládky odpadov priestor vymedzený oplotením skládky odpadov v súlade
s kolaudačným rozhodnutím,

e) príjazdovou účelovou komunikáciou účelová komunikácia, ktorá je uvedená v kolaudačnom
rozhodnutí a ktorá vedie ku skládke odpadov a začína sa napojením od cesty príslušnej triedy
alebo miestnej komunikácie a končí sa pri uzamykateľnej bráne skládky odpadov; za príjazdovú
účelovú komunikáciu sa nepovažuje spevnená komunikácia v areáli skládky odpadov.



Strana 2 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 329/2018 Z. z.

§ 3
Poplatková povinnosť

(1) Poplatok za uloženie odpadu na skládku odpadov alebo poplatok za uloženie odpadu na
odkalisko platí posledný držiteľ odpadu6) (ďalej len „poplatník“). Poplatníkom je aj prevádzkovateľ
skládky odpadov alebo prevádzkovateľ odkaliska, a to aj vtedy, ak skládka odpadov alebo
odkalisko je na jeho pozemku alebo na pozemku, ktorý má prevádzkovateľ skládky odpadov alebo
prevádzkovateľ odkaliska v prenájme na účel prevádzkovania skládky odpadov alebo odkaliska.
Poplatníkom za komunálne odpady je obec.

(2) Poplatok za uloženie odpadu na skládku odpadov sa neplatí za uloženie inertného odpadu7)
na skládku odpadov, ak sa na tejto skládke odpadov použije na stavebné práce, sanačné práce,
rekonštrukčné práce, zásypové práce alebo na prekrývanie jednotlivých vrstiev odpadu; to neplatí
pre skládku na inertný odpad.

§ 4
Výpočet poplatku za uloženie odpadu na skládku odpadov

(1) Poplatník je povinný správne zaradiť odpad na účel platenia poplatku za uloženie odpadu na
skládku odpadov do príslušnej sadzby podľa osobitného predpisu8) a oznámiť prevádzkovateľovi
skládky odpadov údaj o tejto sadzbe každoročne do 28. februára príslušného kalendárneho roka
alebo pri prvom uložení odpadu po 28. februári príslušného kalendárneho roka.

(2) Množstvo odpadu na určenie poplatku za uloženie odpadu na skládku odpadov zisťuje jej
prevádzkovateľ vážením na skládke odpadov.

(3) Poplatok za uloženie komunálnych odpadov na skládku odpadov vypočíta prevádzkovateľ
skládky odpadov ako súčin množstva odpadu a sadzby za položku odpadu podľa osobitného
predpisu.9) Pre výpočet poplatku za uloženie komunálnych odpadov na skládku odpadov, ak ide
o komunálne odpady uložené na skládku odpadov od 1. januára do 28. februára príslušného
kalendárneho roka, vychádza prevádzkovateľ skládky odpadov z údajov oznámených podľa odseku
1 v predchádzajúcom kalendárnom roku.

(4) Pri uložení zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládku odpadov sa
príslušná sadzba určí na základe úrovne vytriedenia komunálnych odpadov. Úroveň vytriedenia
komunálnych odpadov sa vypočíta podľa vzorca, ktorý je uvedený v prílohe č. 2.

(5) Obec pri výpočte úrovne vytriedenia komunálnych odpadov v príslušnom roku podľa odseku
4 vychádza z údajov z evidencie o druhoch a množstve odpadu a nakladaní s ním za
predchádzajúci kalendárny rok, ktoré ohlásila podľa osobitného predpisu.10) Za správnosť výpočtu
úrovne vytriedenia komunálnych odpadov zodpovedá obec.

(6) Obec je povinná na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce
zverejniť informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok
do 28. februára príslušného kalendárneho roka.

(7) Obec je povinná poskytnúť na požiadanie prevádzkovateľa skládky odpadov, Slovenskej
inšpekcie životného prostredia (ďalej len „inšpekcia“), okresného úradu alebo Environmentálneho
fondu informácie o úrovni a spôsobe výpočtu úrovne vytriedenia komunálnych odpadov pre
príslušný kalendárny rok do desiatich dní od ich vyžiadania.

(8) Ak obec neposkytne prevádzkovateľovi skládky odpadov údaj o sadzbe podľa odseku 1,
prevádzkovateľ skládky odpadov použije na výpočet výšky poplatku za uloženie zmesového
komunálneho odpadu a objemného odpadu za príslušný kalendárny rok najvyššiu sadzbu podľa
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osobitného predpisu.9)

(9) Zoznam vytriediteľných zložiek komunálnych odpadov, ktoré sa používajú na výpočet úrovne
vytriedenia komunálnych odpadov podľa odseku 4, je uvedený v prílohe č. 1.

(10) Poplatok za uloženie priemyselného odpadu na skládku odpadov vypočíta prevádzkovateľ
skládky odpadov ako súčin množstva odpadu a sadzby za položku odpadu podľa osobitného
predpisu.11)

(11) Zoznam stavebných odpadov, za ktoré sa platí poplatok za uloženie odpadov na skládku
odpadov, je uvedený v prílohe č. 3.

(12) Zoznam priemyselných ostatných odpadov, za ktoré sa platí poplatok za uloženie odpadov
na skládku odpadov, je uvedený v prílohe č. 4.

(13) Za správnosť výpočtu výšky poplatku podľa odsekov 3 a 10 za uloženie odpadu na skládku
odpadov zodpovedá prevádzkovateľ skládky odpadov.

§ 5
Výpočet poplatku za uloženie odpadu na odkalisko

(1) Poplatník je povinný správne zaradiť odpad na účel platenia poplatku za uloženie odpadu na
odkalisko do príslušnej sadzby podľa osobitného predpisu12) a poskytnúť údaje o tejto sadzbe
prevádzkovateľovi odkaliska pri každom uložení odpadu na odkalisko.

(2) Množstvo odpadu na určenie poplatku za uloženie odpadu na odkalisko zisťuje jeho
prevádzkovateľ meraním množstva kalu. Ak odkalisko nie je na tento účel vybavené vhodným
zariadením, prevádzkovateľ odkaliska určí množstvo odpadu z podkladov držiteľa odpadu na
základe materiálovej bilancie technologického procesu, pri ktorom odpad vzniká. Množstvo vody
pridanej na účel hydraulickej dopravy sa pritom odpočítava.

(3) Poplatok za uloženie odpadu na odkalisko vypočíta prevádzkovateľ odkaliska ako súčin
množstva odpadu a sadzby za položku odpadu podľa osobitného predpisu.12)

(4) Za správnosť výpočtu výšky poplatku za uloženie odpadu na odkalisko zodpovedá
prevádzkovateľ odkaliska.

§ 6
Platenie, odvod poplatku za uloženie odpadu na skládku odpadov alebo poplatku za uloženie

odpadu na odkalisko a ohlasovacia povinnosť

(1) Prevádzkovateľ skládky odpadov alebo prevádzkovateľ odkaliska vystaví poplatníkovi doklad
o výške poplatku za uloženie odpadu na skládku odpadov alebo doklad o výške poplatku za
uloženie odpadu na odkalisko do 15 dní po ukončení mesiaca, v ktorom bol odpad uložený na
skládku odpadov alebo odkalisko.

(2) Poplatník je povinný zaplatiť poplatok za uloženie odpadu na skládku odpadov
prevádzkovateľovi skládky odpadov a poplatok za uloženie odpadov na odkalisko prevádzkovateľovi
odkaliska do 45 dní po ukončení mesiaca, v ktorom bol odpad uložený na skládku odpadov alebo
odkalisko.

(3) Príjmy z poplatkov za uloženie odpadov na skládku odpadov a z poplatkov za uloženie
odpadov na odkalisko sú príjmom Environmentálneho fondu. Tieto príjmy môže Environmentálny
fond použiť aj na výdavky v budúcich kalendárnych rokoch.

(4) Prevádzkovateľ skládky odpadov a prevádzkovateľ odkaliska sú povinní odviesť poplatok za
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uloženie odpadu s uvedením údaja, či ide o poplatok za uloženie komunálnych odpadov
a drobných stavebných odpadov, alebo poplatok za uloženie priemyselných odpadov, a uvedením
variabilného symbolu, špecifického symbolu a poznámky k úhrade na účel identifikácie príslušnej
platby Environmentálnemu fondu do 60 dní po ukončení mesiaca, v ktorom bol odpad uložený na
skládku odpadov alebo odkalisko.

(5) Variabilný symbol obsahuje údaje týkajúce sa označenia poplatku za uloženie odpadu, druhu
odpadu, skupiny odpadu,13) mesiaca úhrady poplatku za uloženie odpadu a označenia roku
úhrady poplatku za uloženie odpadu.

(6) Špecifický symbol obsahuje identifikačné číslo prevádzkovateľa skládky odpadov alebo
prevádzkovateľa odkaliska.

(7) Poznámka k úhrade obsahuje údaj o množstve odpadu uloženého na skládku odpadov alebo
odkalisko.

(8) Prevádzkovateľ skládky odpadov a prevádzkovateľ odkaliska sú povinní oznámiť
Environmentálnemu fondu každú zmenu údajov podľa § 11 ods. 3, a to do 10 dní odo dňa, keď sa
o tejto zmene dozvedeli.

§ 7
Použitie príjmov z poplatkov za uloženie odpadov

(1) Príjmy podľa § 6 ods. 3 vo výške podľa osobitného predpisu13) použije Environmentálny fond
pre

a) obec, na území ktorej sa nachádza skládka odpadov alebo odkalisko, a obec, ktorej územím
prechádza príjazdová účelová komunikácia,14)

b) obec, ktorá spĺňa podmienky ustanovené v odseku 9, do 30. septembra príslušného
kalendárneho roka na základe žiadosti,

c) fyzické osoby – podnikateľov alebo právnické osoby, ktoré podnikajú v odpadovom
hospodárstve, a obce,15)

d) fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby, ktoré preukážu, že v rámci svojho výrobného
procesu znížia produkciu odpadov.15)

(2) Ak sa skládka odpadov alebo odkalisko nachádza na území viacerých obcí, rozdelí sa časť
príjmov podľa odseku 1 písm. a) pomerne podľa veľkosti územia, ktoré na území danej obce
skládka odpadov alebo odkalisko zaberá, pričom sa vychádza z kolaudačného rozhodnutia k danej
skládke odpadov alebo k danému odkalisku.

(3) Desať percent z príjmov podľa odseku 1 písm. a) odvedie Environmentálny fond obci, ktorej
územím prechádza príjazdová účelová komunikácia ku skládke odpadov alebo k odkalisku. Ak
príjazdová účelová komunikácia ku skládke odpadov alebo odkalisku prechádza územím viacerých
obcí, rozdelí sa desať percent z príjmov podľa odseku 1 písm. a) pomerne medzi tieto obce, pričom
sa vychádza z kolaudačného rozhodnutia k danej skládke odpadov alebo k danému odkalisku.

(4) Príjmy podľa odseku 1 písm. a) a odseku 3 odvedie Environmentálny fond obci alebo obciam,
na ktorých území sa skládka odpadov alebo odkalisko nachádza, a obci alebo obciam, ktorých
územím prechádza príjazdová účelová komunikácia ku skládke odpadov alebo k odkalisku, do
konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom mu boli odvedené príjmy
z poplatkov za uloženie odpadov od prevádzkovateľov skládok odpadov a prevádzkovateľov
odkalísk.

(5) Príjmy podľa odseku 1 písm. a) a odseku 3 obec použije na účely odpadového hospodárstva
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obce v súlade s hierarchiou a cieľmi odpadového hospodárstva,16) ak odsek 7 neustanovuje inak.

(6) Za použitie na účely odpadového hospodárstva sa považuje činnosť nakladania s odpadmi
v súlade s hierarchiou a cieľmi odpadového hospodárstva;16) na účel použitia na odpadové
hospodárstvo sa nepovažuje zníženie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.17)

(7) Obec môže príjmy podľa odseku 1 písm. a) a odseku 3 použiť na účely zlepšenia životného
prostredia v obci, ak

a) obci nebola v uplynulých troch rokoch uložená sankcia za porušenie osobitného predpisu18) a 

b) v kalendárnom roku predchádzajúcom kalendárnemu roku, v ktorom chce obec použiť tieto
príjmy na iný účel ako na účely odpadového hospodárstva, dosiahla úroveň vytriedenia aspoň
60 percent z celkovej hmotnosti komunálnych odpadov vzniknutých v tejto obci.

(8) Za použitie na účely zlepšenia životného prostredia v obci sa považuje každá činnosť v obci
zameraná na zlepšenie životného prostredia, ktorá bezprostredne nesúvisí s odpadovým
hospodárstvom.

(9) Obec získa príspevok podľa odseku 1 písm. b), ak

a) sa na jej území nenachádza skládka odpadov alebo odkalisko alebo jej územím neprechádza
príjazdová účelová komunikácia,

b) jej nebola v uplynulých troch rokoch uložená sankcia za porušenie osobitného predpisu,18)

c) v predchádzajúcom kalendárnom roku dosiahla úroveň vytriedenia podľa osobitného predpisu19)
z celkovej hmotnosti komunálnych odpadov vzniknutých v tejto obci,

d) doručila žiadosť o poskytnutie tohto príspevku do 30. júna príslušného kalendárneho roka.

(10) Príjmy podľa odseku 1 písm. b) môže obec použiť len na účely odpadového hospodárstva. Ak
obec dosiahla v predchádzajúcom kalendárnom roku úroveň vytriedenia aspoň 60 percent
z celkovej hmotnosti komunálnych odpadov v obci, môže tieto príjmy použiť na zlepšenie životného
prostredia.

(11) Obec, na území ktorej sa nachádza skládka odpadov alebo odkalisko, alebo obec, ktorej
územím prechádza príjazdová účelová komunikácia, môže požiadať o poskytnutie príspevku podľa
odseku 1 písm. b); takej obci nemôže byť poskytnutý príspevok podľa odseku 1 písm. a) a zároveň
podľa odseku 1 písm. b).

§ 8

(1) Ak poplatník nesplní povinnosť podľa § 6 ods. 2, prevádzkovateľ skládky odpadov alebo
prevádzkovateľ odkaliska najneskôr do ukončenia mesiaca, v ktorom mal poplatník poplatok za
uloženie odpadu na skládku odpadov alebo poplatok za uloženie odpadov na odkalisko zaplatiť,
oznámi túto skutočnosť okresnému úradu, inšpekcii a Environmentálnemu fondu.

(2) Prevádzkovateľ skládky odpadov alebo prevádzkovateľ odkaliska je povinný vypracovať a do
60 dní po uplynutí štvrťroka podať okresnému úradu a Environmentálnemu fondu ohlásenie
o množstve uloženého odpadu a o vybratých a odvedených poplatkoch za uloženie odpadu
a o množstve inertného odpadu použitého na skládke odpadov na stavebné, sanačné,
rekonštrukčné, zásypové práce alebo na prekrývanie jednotlivých vrstiev odpadu, na tlačive,
ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 5.

(3) Prevádzkovateľ skládky odpadov alebo prevádzkovateľ odkaliska je povinný umožniť
okresnému úradu, inšpekcii a Environmentálnemu fondu na ich žiadosť nahliadnuť a skontrolovať
podklady slúžiace na výpočet poplatku za uloženie odpadu.
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§ 9
Správne delikty

(1) Ak poplatník nezaplatí poplatok za uloženie odpadov podľa § 6 ods. 2 alebo prevádzkovateľ
skládky odpadov alebo prevádzkovateľ odkaliska neodvedie poplatok za uloženie odpadov podľa § 6
ods. 4 včas alebo v plnej výške, sú povinní zaplatiť za každý deň omeškania úrok z omeškania vo
výške 0,2 percenta zo sumy nezaplateného poplatku za uloženie odpadov alebo neodvedeného
poplatku za uloženie odpadov.

(2) Úroky z omeškania za nezaplatené poplatky za uloženie odpadov alebo ich časť sú príjmom
prevádzkovateľa skládky odpadov alebo prevádzkovateľa odkaliska. Úroky z omeškania za
neodvedené poplatky za uloženie odpadov alebo ich časť sú príjmom Environmentálneho fondu.

(3) Pokutu od 500 eur do 10 000 eur uloží okresný úrad alebo inšpekcia

a) poplatníkovi, ak nezaradí správne odpad do príslušnej sadzby alebo neoznámi
prevádzkovateľovi skládky odpadov na výpočet poplatku za uloženie odpadov údaj o tejto sadzbe
podľa § 4 ods. 1,

b) poplatníkovi, ak nezaradí správne odpad do príslušnej sadzby alebo neposkytne
prevádzkovateľovi odkaliska na výpočet poplatku za uloženie odpadov údaj o tejto sadzbe podľa
§ 5 ods. 1,

c) obci, ktorá nesprávne vypočíta výšku úrovne vytriedenia komunálnych odpadov podľa § 4 ods. 5,

d) obci, ak nezverejní informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci
kalendárny rok podľa § 4 ods. 6 alebo neposkytne informácie o úrovni a spôsobe výpočtu
vytriedenia komunálnych odpadov pre príslušný kalendárny rok podľa § 4 ods. 7,

e) obci, ak použije príjmy podľa § 7 ods. 1 písm. a) a ods. 3 v rozpore s § 7 ods. 5,

f) obci, ak použije príjmy podľa § 7 ods. 1 písm. b) v rozpore s § 7 ods. 10,

g) prevádzkovateľovi skládky odpadov, ktorý nesprávne vypočítal výšku poplatku za uloženie
odpadu na skládku odpadov podľa § 4 ods. 13,

h) prevádzkovateľovi odkaliska, ktorý nesprávne vypočítal výšku poplatku za uloženie odpadu na
odkalisko podľa § 5 ods. 4,

i) prevádzkovateľovi skládky odpadov alebo prevádzkovateľovi odkaliska, ak neoznámi okresnému
úradu, inšpekcii alebo Environmentálnemu fondu skutočnosť podľa § 8 ods. 1 alebo nepodá
ohlásenie podľa § 8 ods. 2,

j) prevádzkovateľovi skládky odpadov, ktorý neposkytol Environmentálnemu fondu údaje podľa
§ 11 ods. 3,

k) prevádzkovateľovi odkaliska, ktorý neposkytol Environmentálnemu fondu údaje podľa § 11 ods.
3,

l) prevádzkovateľovi skládky odpadov alebo prevádzkovateľovi odkaliska, ak neoznámi
Environmentálnemu fondu zmenu údajov podľa § 6 ods. 8.

(4) Pokutu od 1 000 eur do 30 000 eur uloží okresný úrad alebo inšpekcia poplatníkovi, ak
nezaplatí poplatok za uloženie odpadu na skládku odpadov alebo poplatok za uloženie odpadu na
odkalisko podľa § 6 ods. 2.

(5) Pokutu od 1 000 eur do 30 000 eur uloží okresný úrad alebo inšpekcia prevádzkovateľovi
skládky odpadov alebo prevádzkovateľovi odkaliska, ak

a) nevystaví doklad o výške poplatku za uloženie odpadu na skládku odpadov alebo o výške
poplatku za uloženie odpadu na odkalisko poplatníkovi včas alebo v plnej výške podľa § 6 ods. 1,
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b) neodvedie vybrané poplatky za uloženie odpadov na skládku odpadov a poplatky za uloženie
odpadov na odkalisko včas a v plnej výške podľa § 6 ods. 4.

(6) Konanie o uložení pokuty podľa odsekov 3 až 5 možno začať do jedného roka odo dňa, keď sa
okresný úrad alebo inšpekcia dozvedeli o porušení povinnosti, najneskôr do troch rokov odo dňa,
keď k porušeniu povinnosti došlo.

(7) Pri ukladaní pokuty sa prihliada najmä na závažnosť, rozsah a čas trvania protiprávneho
konania.

(8) Ak do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty podľa
tohto zákona dôjde k opätovnému porušeniu rovnakej povinnosti, za ktorú už bola uložená
pokuta, môže sa uložiť ďalšia pokuta až do výšky dvojnásobku hornej hranice pokuty ustanovenej
týmto zákonom.

(9) Okresný úrad alebo inšpekcia môže v rozhodnutí o uložení pokuty povinnému súčasne
uložiť, aby v určenej lehote vykonal opatrenia na nápravu následkov protiprávneho konania, za
ktoré mu bola pokuta uložená. Ak povinný v určenej lehote tieto opatrenia nevykoná, môže mu
okresný úrad alebo inšpekcia uložiť ďalšiu pokutu až do dvojnásobku hornej hranice pokuty
ustanovenej týmto zákonom.

(10) Za deň, keď sa okresný úrad alebo inšpekcia dozvedeli o porušení povinnosti podľa tohto
zákona, sa považuje deň prerokovania protokolu z kontroly.20)

(11) Pokuty podľa odsekov 3 až 5 sú príjmom Environmentálneho fondu.

(12) Správcom pohľadávky štátu z uložených sankcií je Environmentálny fond, ktorý je povinný
najmä

a) výzvou na úhradu oznámiť dlžníkovi, že eviduje voči nemu pohľadávku z uložených sankcií,
a upozorniť ho na následky neuhradenia pohľadávky,

b) viesť osobitnú evidenciu všetkých pohľadávok z uložených sankcií.

(13) Na konanie o ukladaní pokút podľa tohto zákona sa vzťahuje správny poriadok.

§ 10
Splnomocňovacie ustanovenie

Vláda Slovenskej republiky nariadením ustanoví

a) položky a sadzby za uloženie komunálnych odpadov na skládku odpadov,

b) položky a sadzby za uloženie priemyselných odpadov na skládku odpadov,

c) položky a sadzby za uloženie odpadov na odkalisko,

d) sadzby pre výpočet výšky príjmov z poplatkov za uloženie odpadov na skládku odpadov
a poplatkov za uloženie odpadov na odkalisko pre obec, na ktorej území sa nachádza skládka
odpadov alebo odkalisko,

e) spôsob prerozdeľovania príjmov Environmentálneho fondu z poplatkov za uloženie odpadov na
skládku odpadov a poplatkov za uloženie odpadov na odkalisko,

f) podrobnosti o obsahu žiadosti o poskytnutie príspevku podľa § 7 ods. 1 písm. b),

g) úroveň vytriedenia komunálnych odpadov podľa § 7 ods. 9 písm. c),

h) údaje uvádzané na účel identifikácie platby poplatkov za uloženie odpadov na skládku odpadov
a poplatkov za uloženie odpadov na odkalisko prevádzkovateľom skládky odpadov alebo
prevádzkovateľom odkaliska vo variabilnom symbole k platbe.
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§ 11
Prechodné ustanovenia

(1) Pri výpočte poplatku za uloženie komunálnych odpadov na skládku odpadov od 1. januára
2019 do 28. februára 2019 vychádza prevádzkovateľ skládky odpadov zo sadzieb podľa predpisu
účinného do 31. decembra 2018.

(2) Ohlásenie podľa § 8 ods. 2 sa za posledný štvrťrok roku 2018 podáva podľa predpisu
účinného do 31. decembra 2018.

(3) Prevádzkovateľ skládky odpadov a prevádzkovateľ odkaliska je povinný do 31. januára 2019
poskytnúť Environmentálnemu fondu

a) zoznam obcí, na území ktorých sa nachádza skládka odpadov alebo odkalisko, a informáciu
o veľkosti územia, ktoré na území danej obce skládka odpadov alebo odkalisko zaberá, podľa
kolaudačného rozhodnutia,

b) zoznam obcí, ktorými prechádza príjazdová účelová komunikácia ku skládke odpadov alebo
k odkalisku, ako aj informáciu o veľkosti územia každej obce, ktorou prechádza príjazdová
účelová komunikácia.

(4) Environmentálny fond použije príjmy podľa § 6 ods. 3 v súlade s § 7 ods. 1 písm. b) prvýkrát
v roku 2020.

§ 12
Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa zákon č. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov v znení zákona č.
587/2004 Z. z., zákona č. 515/2008 Z. z. a zákona č. 434/2013 Z. z.

§ 13
Záverečné ustanovenie

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 6.

Čl. II

Zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení zákona č. 277/2005 Z. z., zákona č. 276/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č.
514/2008 Z. z., zákona č. 160/2009 Z. z., zákona č. 286/2009 Z. z., zákona č. 408/2011 Z. z.,
zákona č. 409/2011 Z. z., zákona č. 223/2012 Z. z., zákona č. 414/2012 Z. z., zákona č.
207/2013 Z. z., zákona č. 399/2014 Z. z., zákona č. 357/2015 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z.,
zákona č. 292/2017 Z. z. a zákona č. 332/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 3 sa za písmeno u) vkladá nové písmeno v), ktoré znie:

„v) príjmy z poplatkov za uloženie odpadov podľa osobitného predpisu,9ac)“.

Doterajšie písmeno v) sa označuje ako písmeno w).

Poznámka pod čiarou k odkazu 9ac znie:
„9ac) § 6 ods. 3 zákona 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.“.

2. V § 4 sa odsek 1 dopĺňa písmenami ag) a ah), ktoré znejú:

„ag) príspevky obciam z príjmov z poplatkov za uloženie odpadov,11h)

ah) dotácie z príjmov z poplatkov za uloženie odpadov.11i)“.
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Poznámky pod čiarou k odkazom 11h a 11i znejú:
„11h) § 7 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 329/2018 Z. z.
11i) § 7 ods. 1 písm. c) a d) zákona č. 329/2018 Z. z.“.

3. V § 4 ods. 2 sa slová „podľa odseku 1 písm. a) až e) a i) až l), n) a ad) piateho bodu“ nahrádzajú
slovami „podľa odseku 1 písm. a) až e) a i) až l), n), ad) piateho bodu a písm. ah)“.

4. § 4 sa dopĺňa odsekom 14, ktorý znie:

„(14) Príjmy fondu podľa § 3 písm. v) sa použijú a poskytnú v súlade s osobitným
predpisom12ca) a v súlade s § 4d.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 12ca znie:
„12ca) § 7 ods. 1 zákona č. 329/2018 Z. z.“.

5. Za § 4c sa vkladá § 4d, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 4d
Dotácie z príjmov z poplatkov za uloženie odpadov

(1) Príjmy podľa osobitného predpisu12n) fond poskytne v súlade s cieľmi Programu
predchádzania vzniku odpadu a Programu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na
projekt zameraný na

a) predchádzanie vzniku odpadu, znižovanie množstva produkcie odpadu, podporu triedeného
zberu komunálnych odpadov a ich zhodnocovania,

b) podporu informačných kampaní obce pre oblasť odpadov, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená
zodpovednosť výrobcov,

c) monitoring a prevenciu nezákonne umiestneného odpadu,

d) predchádzanie vzniku odpadu, triedený zber odpadu a recykláciu odpadu,

e) predchádzanie vzniku odpadu a znižovanie produkcie odpadu vo výrobnom procese.

(2) Dotáciu podľa odseku 1 písm. a) až c) možno poskytnúť obci.

(3) Dotáciu podľa odseku 1 písm. d) možno poskytnúť fyzickej osobe – podnikateľovi alebo
právnickej osobe, ktorá podniká v odpadovom hospodárstve.

(4) Dotáciu podľa odseku 1 písm. e) možno poskytnúť fyzickej osobe – podnikateľovi alebo
právnickej osobe, ktorá preukáže, že v rámci svojho výrobného procesu zníži produkciu odpadu.

(5) Žiadateľ, ktorý žiada o podporu podľa § 4 ods. 1 písm. ah), podáva žiadosť v písomnej
forme najneskôr do 31. októbra predchádzajúceho rozpočtového roka. Vzor žiadosti fond
uverejní na svojom webovom sídle. Žiadosť obsahuje

a) názov alebo obchodné meno žiadateľa,

b) sídlo žiadateľa,

c) identifikačné číslo žiadateľa,

d) meno a priezvisko štatutárneho zástupcu, a ak má, aj telefónne číslo a e-mailovú adresu,

e) miesto a čas realizácie projektu s uvedením mesiaca a roka začatia a skončenia projektu,

f) výšku požadovaných prostriedkov,

g) výšku nákladov na projekt vynaložených ku dňu podania žiadosti,

h) zdôvodnenie účelnosti projektu z hľadiska jeho environmentálneho významu a súladu
s prioritami a cieľmi stratégie štátnej environmentálnej politiky,
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i) stručný opis a prínosy projektu,

j) opis financovania projektu,

k) ďalšie údaje a doklady potrebné na posúdenie žiadosti, ktoré určí špecifikácia činností
zverejnená podľa § 4 ods. 2.

(6) Fond vedie evidenciu podaných žiadostí a vykoná ich kontrolu formálnej správnosti
a úplnosti. Fond môže vyzvať žiadateľa, aby v lehote určenej fondom žiadosť doplnil. Ak žiadateľ
v tejto lehote žiadosť nedoplní, fond ju nezaradí do zoznamu žiadostí o podporu formou dotácie.
Zoznam žiadostí o podporu formou dotácie obsahuje úplné, formálne a vecne správne žiadosti
o podporu formou dotácie. Zoznam žiadostí o podporu formou dotácie je podkladom na
rokovanie rady fondu a ministra.

(7) Fond na základe písomného rozhodnutia ministra o poskytnutí podpory formou dotácie
a po doručení dokladov,12o) ktoré sú potrebné na uzavretie zmluvy o poskytnutí dotácie, uzavrie
so žiadateľom písomnú zmluvu o poskytnutí dotácie.

(8) Zoznam rozhodnutí o poskytnutí dotácie zverejní fond na svojom webovom sídle.

(9) Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok.

(10) Na poskytnutie dotácie sa nevzťahujú § 8 a 9, všeobecne záväzný právny predpis vydaný
podľa § 13 a správny poriadok.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 12n a 12o znejú:
„12n) § 4 písm. b) a c) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje
výška sadzieb za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za
uloženie odpadov.
12o) Napríklad § 409 až 470 a § 536 až 565 Obchodného zákonníka, § 588 až 627 a § 631 až 656
Občianskeho zákonníka, § 66 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, § 53 ods. 8 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

6. V § 9 ods. 6 sa nad slovom „predpisov“ odkaz „19a)“ nahrádza odkazom „12o)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 19a sa vypúšťa.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2019.

Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Peter Pellegrini v. r.
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1) § 5 ods. 5 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2) § 4 zákona č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3) § 2 a 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách
a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov.

4) Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa
ustanovuje Katalóg odpadov v znení vyhlášky č. 320/2017 Z. z.

5) § 80 ods. 2 zákona č. 79/2015 Z. z.

6) § 4 ods. 2 zákona č. 79/2015 Z. z.

7) § 2 ods. 2 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 372/2015 Z. z.
o skládkovaní odpadov a dočasnom uskladnení kovovej ortuti.

8) Príloha č. 1 alebo 2 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 330/2018 Z. z., ktorým sa
ustanovuje výška sadzieb za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov
z poplatkov za uloženie odpadov.

9) Príloha č. 1 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 330/2018 Z. z.

10) § 14 ods.1 písm. g) zákona č. 79/2015 Z. z.

11) Príloha č. 2 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 330/2018 Z. z.

12) Príloha č. 3 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 330/2018 Z. z.

13) § 5 a príloha č. 6 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 330/2018 Z. z.

14) § 22 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších
predpisov.

15) Zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.

16) § 6 zákona č. 79/2015 Z. z.

17) Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorších predpisov.

18) § 117 zákona č. 79/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.

19) Príloha č. 5 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 330/2018 Z. z.

20) § 13 ods. 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej
správe v znení zákona
č. 164/2008 Z. z.
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Príloha č. 1
k zákonu č. 329/2018 Z. z.
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ZOZNAM 

ZLOŽIEK KOMUNÁLNYCH ODPADOV, KTORÉ JE MOŽNÉ VYTRIEDIŤ  

A ZAPOČÍTAŤ DO ČITATEĽA VZORCA UVEDENÉHO V PRÍLOHE Č. 2 

 

Kód 

odpadu 

Názov odpadu 

20 01 01 papier a lepenka 

20 01 02 sklo 

20 01 03 
viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky (kompozity na báze 

lepenky) 

20 01 04 obaly z kovu 

20 01 08 biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad 

20 01 10 šatstvo 

20 01 11 textílie 

20 01 21 žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť 

20 01 23 vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky 

20 01 25 jedlé oleje a tuky 

20 01 26 oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25 

20 01 33 
batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02 alebo 16 06 03 a netriedené 

batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie 

20 01 34 batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33  

20 01 35 
vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21           

a 20 01 23, obsahujúce nebezpečné časti
 

20 01 36 
vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21,        

20 01 23 a 20 01 35 

20 01 38 drevo iné ako uvedené v 20 01 37 

20 01 39 plasty 

20 01 40 kovy 

20 01 40 01 meď, bronz, mosadz 

20 01 40 02 hliník 

20 01 40 03 olovo 

20 01 40 04 zinok 

20 01 40 05 železo a oceľ 

20 01 40 06 cín 

20 01 40 07 zmiešané kovy 

20 02 01 biologicky rozložiteľný odpad 
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Príloha č. 2
k zákonu č. 329/2018 Z. z.
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VZOREC PRE VÝPOČET ÚROVNE VYTRIEDENIA KOMUNÁLNYCH ODPADOV  

 

 

Pre výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov pre príslušný kalendárny rok sa 

uplatňuje nasledujúci vzorec: 

 

 

 

     
                                

    
       [ ] 

                                             

 

 

kde: 

 

ÚVKO  je hodnota vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok 

vyjadrená v %. Výsledok sa zaokrúhľuje na 2 desatinné miesta. 

 

m zložka   je hmotnosť vytriedenej zložky komunálnych odpadov vyzbieranej v obci 

v predchádzajúcom kalendárnom roku v rámci triedeného zberu komunálnych 

odpadov zavedeného obcou v súlade s údajmi, ktoré obec ohlasuje podľa 

osobitného predpisu;
10

) hmotnosť zložky komunálnych odpadov sa vyjadruje 

v kilogramoch. Zoznam vytriediteľných zložiek, ktoré je možné započítať do 

množstva vytriedeného komunálneho odpadu, je uvedený v prílohe č. 1. 

 

m KO  je hmotnosť komunálnych odpadov vzniknutých v obci za predchádzajúci 

kalendárny rok v súlade s údajmi, ktoré obec nahlasuje podľa osobitného 

predpisu;
10

) hmotnosť vzniknutých komunálnych odpadov sa vyjadruje 

v kilogramoch. 
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ZOZNAM 

STAVEBNÝCH ODPADOV, ZA KTORÉ SA PLATÍ POPLATOK  

ZA ULOŽENIE ODPADOV NA SKLÁDKU ODPADOV 

 

Kód 

odpadu 

Názov odpadu 

17 01 01 betón 

17 01 02 tehly 

17 01 03 škridly a obkladový materiál a keramika 

17 01 07 
zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky iné ako uvedené   

v 17 01 06 

17 03 02 bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 

17 05 08 štrk zo železničného zvršku iný ako uvedený v 17 05 07 

17 09 04 
zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02       

a 17 09 03 

 

Poznámka: 

Ide o stavebné odpady, za ktoré sa platí poplatok za uloženie odpadov na skládku odpadov podľa osobitného predpisu.
21

) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21

) Položka č. 3 prílohy č.
 
2 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 330/2018 Z. z. 
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ZOZNAM 

PRIEMYSELNÝCH OSTATNÝCH ODPADOV, ZA KTORÉ SA PLATÍ POPLATOK  

ZA ULOŽENIE ODPADOV NA SKLÁDKU ODPADOV  

 

Kód 

odpadu 

Názov odpadu 

020101 Kaly z prania a čistenia 

020102 Odpadové živočíšne tkanivá 

020103 Odpadové rastlinné tkanivá 

020104 Odpadové plasty (okrem obalov) 

020106 Zvierací trus, moč a hnoj (vrátane znečistenej slamy), kvapalné odpady, oddelene zhromažďované                              

a spracúvané mimo miesta ich vzniku 

020107 Odpady z lesného hospodárstva 

020109 Agrochemické odpady iné ako uvedené v 020108 

020203 Materiál nevhodný na spotrebu alebo spracovanie 

020301 Kaly z prania, čistenia, lúpania, odstreďovania a separovania 

020302 Odpady z konzervačných činidiel 

020303 Odpady z extrakcie rozpúšťadlami 

020304 Látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie 

020305 Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku 

020403 Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku 

020501 Látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie 

020502 Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku 

020601 Materiály nevhodné na spotrebu alebo spracovanie 

020602 Odpady z konzervačných činidiel 

020603 Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku 

020701 Odpad z prania, čistenia a mechanického spracovania surovín 

020702 Odpad z destilácie liehu 

020703 Odpad z chemického spracovania 

020704 Materiály nevhodné na spotrebu alebo spracovanie 
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020705 Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku 

030101 Odpadová kôra a korok 

030301 Odpadová kôra a drevo 

030307 Mechanicky oddelené výmety z recyklácie papiera a lepenky 

030308 Odpady z triedenia papiera a lepenky určených na recykláciu 

030310 Výmety z vlákien, plnív a náterov z mechanickej separácie 

030311 Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 030310 

040101 Odpadová glejovka a štiepenka 

040107 Kaly najmä zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku neobsahujúce chróm 

040109 Odpady z vypracúvania a apretácie 

040209 Odpad z kompozitných materiálov (impregnovaný textil, elastomér, plastomér) 

040210 Organické látky prírodného pôvodu (napríklad tuky, vosky) 

040215 Odpad z apretácie iný ako uvedený v 040214 

040217 Farbivá a pigmenty iné ako uvedené v 040216 

040220 Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 040219 

040221 Odpady z nespracovaných textilných vlákien 

040222 Odpady zo spracovaných textilných vlákien 

050110 Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 050109 

060503 Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 060502 

070112 Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 070111 

070212 Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 070211 

070215 Odpadové prísady iné ako uvedené v 070214 

070312 Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 070311 

070412 Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 070411 

070512 Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 070511 

070514 Tuhé odpady iné ako uvedené v 070513 

070612 Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 070611 

080114 Kaly z farby alebo laku iné ako uvedené v 080113 

080118 Odpady z odstraňovania farby alebo laku iné ako uvedené v 080117 

080313 Odpadová tlačiarenská farba iná ako uvedená v 080312 

080315 Kaly z tlačiarenskej farby iné ako uvedené v 080314 

080318 Odpadový toner do tlačiarne iný ako uvedený v 080317 

080412 Kaly z lepidiel a tesniacich materiálov iné ako uvedené v 080411 
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090108 Fotografický film a papiere neobsahujúce striebro alebo zlúčeniny striebra 

090110 Jednorazové kamery bez batérií 

120115 Kaly z obrábania iné ako uvedené v 120114 

150101 Obaly z papiera a lepenky 

150102 Obaly z plastov 

150103 Obaly z dreva 

150105 Kompozitné obaly 

150109 Obaly z textilu 

150203 Absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné odevy iné ako uvedené v 150202 

160103 Opotrebované pneumatiky, ktoré možno použiť ako konštrukčný materiál pri budovaní skládky, pneumatiky 

z bicyklov a pneumatiky s väčším vonkajším priemerom ako 1 400 mm 

160119 Plasty 

160306 Organické odpady iné ako uvedené v 160305 

160509 Vyradené chemikálie iné ako uvedené v 160506, 160507 alebo 160508 

170201 Drevo 

180104 Odpady, ktorých zber a zneškodňovanie nepodliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy 

(napríklad obväzy, sadrové odtlačky a obväzy, posteľná bielizeň, jednorazové odevy, plienky) 

180203 Odpady, ktorých zber a zneškodňovanie nepodliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy 

180206 Chemikálie iné ako uvedené v 180205 

190203 Predbežne zmiešaný odpad zložený len z odpadov neoznačených ako nebezpečné 

190206 Kaly z fyzikálno-chemického spracovania iné ako uvedené v 190205 

190210 Horľavé odpady iné ako uvedené v 190208 a 190209 

190501 Nekompostované zložky komunálnych odpadov a podobných odpadov 

190502 Nekompostované zložky živočíšneho a rastlinného odpadu 

190604 Zvyšky kvasenia z anaeróbnej úpravy komunálnych odpadov 

190809 Zmesi tukov a olejov z odlučovačov oleja z vody obsahujúce jedlé oleje a tuky 

190812 Kaly z biologickej úpravy priemyselných odpadových vôd iné ako uvedené v 190811 

190903 Kaly z dekarbonizácie 

190904 Použité aktívne uhlie 

191106 Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 191105 

191201 Papier a lepenka 

191202 Železné kovy 

191203 Neželezné kovy 
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191204 Plasty a guma 

191205  Sklo 

191207 Drevo iné ako uvedené v 191206 

191208 Textílie 

191210 Horľavý odpad (palivo z odpadov) 

191212 Iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu iné ako uvedené v 191211 

191304 Kaly zo sanácie pôdy iné ako uvedené v 191303 

191306 Kaly zo sanácie podzemnej vody iné ako uvedené v 191305 

 

Poznámka: 

Položka 191212 nezahŕňa odpady, ktoré nie je možné vzhľadom na ich charakter zhodnotiť iným spôsobom. Odpady, ktoré vzniknú po 

vytriedení zložiek komunálnych odpadov spadajúcich pod rozšírenú zodpovednosť výrobcov a ktoré predstavujú tzv. ťažkú frakciu, ktorú nie je 

možné vzhľadom na jej charakter ďalej zhodnotiť, pod túto položku nespadajú. 
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OHLÁSENIE O MNOŽSTVÁCH ULOŽENÝCH ODPADOV A VYBRATÝCH A ODVEDENÝCH POPLATKOCH ZA ULOŽENIE ODPADOV 

NA SKLÁDKU ODPADOV, POPLATKOCH ZA ULOŽENIE ODPADOV NA ODKALISKO A O MNOŽSTVE ULOŽENÉHO INERTNÉHO 

ODPADU BEZ POPLATKU ZA ... ŠTVRŤROK  20.. 

 

Položka odpadov podľa osobitného predpisu
22

) 

Množstvo uložených odpadov              

v tonách 
Vybratý poplatok v eurách 

Odvedený poplatok             
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15 

 

 Príloha č. 1/Tabuľka č. 1 

Položka 1                           
  

  

Položka 2                           
  

  

Položka 3                           
  

  

Položka 4                           
  

  

Položka 5                           
  

  

Položka 6                           
  

  

Položka 7                           
  

  

Príloha č. 1/Tabuľka č. 2 Položka 1                             

                                                           
22

) Prílohy č. 1 až 3 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 330/2018 Z. z. 
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Položka odpadov podľa osobitného predpisu
22
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Množstvo uložených odpadov              
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Položka 2                           
  

  

Položka 3                           
  

  

Príloha č. 2 

Položka 1                           
  

  

Položka 2                           
  

  

Položka 3                           
  

  

Položka 4                           
  

  

Položka 5                           
  

  

Položka 6                           
  

  

Položka 7               

Položka 8               

Príloha č. 3 

Položka 1                           
  

  

Položka 2                           
  

  



329/2018
Z.z.

Zbierka
zákonov

Slovenskejrepu
bliky

Strana
21

 

 

 

 

Poznámka: 

Položka 5 prílohy č. 2 zahŕňa aj inertný odpad, ktorý sa na skládke použije na stavebné, sanačné, rekonštrukčné práce, zásypové práce alebo na prekrývanie 

jednotlivých vrstiev odpadu. 
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Príloha č. 6
k zákonu č. 329/2018 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

1. Smernica Rady 1999/31/ES z 26. apríla 1999 o skládkach odpadov (Mimoriadne vydanie
Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 4; Ú. v. ES L 182, 16. 7. 1999) v znení nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 z 29. septembra 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ,
kap. 1/zv. 4; Ú. v. EÚ L 284, 31. 10. 2003), v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(ES) č. 1137/2008 z 22. októbra 2008 (Ú. v. EÚ L 311, 21. 11. 2008) a v znení smernice Rady
2011/97/EÚ z 5. decembra 2011 (Ú. v. EÚ L 328, 10. 12. 2011).

2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade
a o zrušení určitých smerníc (Ú. v. EÚ L 312, 22. 11. 2008) v znení nariadenia Komisie (EÚ) č.
1357/2014 z 18. decembra 2014 (Ú. v. EÚ L 365, 19. 12. 2014), v znení smernice Komisie (EÚ)
2015/1127 z 10. júla 2015 (Ú. v. EÚ L 184, 11. 7. 2015) a v znení nariadenia Rady (EÚ)
2017/997 z 8. júna 2017 (Ú. v. EÚ L 150, 14. 6. 2017).
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330

NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 6. novembra 2018,

ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov
a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za

uloženie odpadov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 10 zákona 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 (ďalej len „zákon“) nariaďuje:

§ 1

(1) Položky a sadzby za uloženie komunálnych odpadov na skládku odpadov sú uvedené
v prílohe č. 1.

(2) Položky a sadzby za uloženie priemyselných odpadov na skládku odpadov sú uvedené
v prílohe č. 2.

(3) Položky a sadzby za uloženie odpadov na odkalisko sú uvedené v prílohe č. 3.

§ 2

Sadzby pre výpočet výšky príjmov z poplatkov za uloženie odpadov pre obec, na ktorej území sa
nachádza skládka odpadov alebo odkalisko, sú uvedené v prílohe č. 4.

§ 3

(1) Žiadosť o poskytnutie príspevku podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona, ktorú obec zasiela
Environmentálnemu fondu do 30. júna príslušného kalendárneho roka, obsahuje

a) názov obce,

b) identifikačné číslo obce,

c) kópiu ročného výkazu o komunálnom odpade z obce, ktorý obec podala podľa osobitného
predpisu1) za predchádzajúci kalendárny rok,

d) údaje o úrovni vytriedenia komunálneho odpadu pre príslušný kalendárny rok podľa prílohy č.
2 zákona,

e) čestné vyhlásenie, že obci nebola v uplynulých troch rokoch uložená sankcia za porušenie
povinností podľa osobitného predpisu.2)

(2) Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu podľa § 7 ods. 9 písm. c) zákona pre príslušný
kalendárny rok je uvedená v prílohe č. 5.
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§ 4

Environmentálny fond príjmy z poplatkov za uloženie odpadov po odpočítaní príspevku podľa § 7
ods. 1 písm. a) zákona poskytne vo výške

a) 70 % z príjmov z poplatkov za uloženie komunálnych odpadov obciam podľa § 7 ods. 1 písm. b)
zákona,

b) 30 % z príjmov z poplatkov za uloženie komunálnych odpadov a 50 % z príjmov za uloženie
priemyselných odpadov osobám podľa § 7 ods. 1 písm. c) zákona,

c) 50 % z príjmov z poplatkov za uloženie priemyselných odpadov osobám podľa § 7 ods. 1 písm.
d) zákona.

§ 5

Údaje uvádzané na účely identifikácie platby poplatkov za uloženie odpadov prevádzkovateľom
skládky odpadov alebo odkaliska vo variabilnom symbole k platbe sú uvedené v prílohe č. 6.

§ 6

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2019.

Peter Pellegrini v. r.
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Príloha č. 1
k nariadeniu vlády č. 330/2018 Z. z.

POLOŽKY A SADZBY ZA ULOŽENIE ZMESOVÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU (20 03 01)
A OBJEMNÉHO ODPADU (20 03 07) NA SKLÁDKU ODPADOV euro.t-1

Tabuľka č. 1

Položka
Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu x [%] Sadzba za príslušný rok v eurách . t-1

2019 2020 2021 a nasledujúce roky
1 x ≤ 10 17 26 33
2 10 < x ≤ 20 12 24 30
3 20 < x ≤ 30 10 22 27
4 30 < x ≤ 40 8 13 22
5 40 < x ≤ 50 7 12 18
6 50 < x ≤ 60 7 11 15
7 x > 60 7 8 11

POLOŽKY A SADZBY ZA ULOŽENIE INÝCH DRUHOV KOMUNÁLNEHO
ODPADU NA SKLÁDKU ODPADOV

Tabuľka č. 2

Položka
Názov položky/druh komunálneho odpadu Sadzba za príslušný rok v eurách . t-1

2019 2020 2021 a nasledujúce
roky

1 Drobný stavebný odpad (20 03 08) 7 7 8
2 Zemina a kamenivo

(20 02 02)
3 5 7

3 Iné druhy komunálneho odpadu nezahrnuté v položkách 1
a 2 tejto tabuľky a v tabuľke č. 1

17 18 19

Iné druhy komunálneho odpadu nezahrnuté v položkách 1
a 2 tejto tabuľky a v tabuľke
č. 1 – nebezpečný odpad

35 38 40
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Príloha č. 2
k nariadeniu vlády č. 330/2018 Z. z.

POLOŽKY A SADZBY ZA ULOŽENIE PRIEMYSELNÝCH ODPADOV NA SKLÁDKU ODPADOV

Položka
Názov položky/druh odpadu Sadzba za príslušný rok v eurách . t-1

2019 2020 2021 a nasledujúce
roky

1 Výkopová zemina a kamenivo (17 05 04 a 17 05 06) –
uloženie na skládku odpadov na inertný odpad

3 5 7

2 Výkopová zemina a kamenivo (17 05 04 a 17 05 06) –
uloženie na skládku odpadov na odpad, ktorý nie je
nebezpečný

7 7 7

3 Stavebný odpad3) 7 7 8

4 Inertný odpad nezahrnutý v položkách 1, 2 a 3 – uloženie na
skládku odpadov na inertný odpad

0,66 0,66 0,66

5 Inertný odpad nezahrnutý v položkách 1, 2 a 3 – uloženie na
skládku odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný

7 7 7

6 Priemyselný ostatný odpad nezahrnutý v položkách 1, 2 a 3
okrem odpadu uvedeného v položke 7

7 7 7

7 Priemyselný ostatný odpad4) 30 30 30

8 Priemyselný nebezpečný odpad 35 38 40

Poznámka:
Položka č. 6 zahŕňa aj odpady, katalógové číslo 19 12 12 – iné odpady vrátane zmiešaných
materiálov z mechanického spracovania odpadu iné ako uvedené v 19 12 11, ktoré nie je možné
vzhľadom na ich charakter zhodnotiť iným spôsobom. Pod túto položku spadajú odpady, ktoré
vzniknú po vytriedení zložiek komunálneho odpadu spadajúcich pod rozšírenú zodpovednosť
výrobcov a ktoré predstavujú tzv. ťažkú frakciu.
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Príloha č. 3
k nariadeniu vlády č. 330/2018 Z. z.

POLOŽKY A SADZBY ZA ULOŽENIE ODPADOV NA ODKALISKO

Položka
Kategória odpadov Sadzba za príslušný rok v eurách . t-1

2019 2020 2021 a nasledujúce roky
1 Ostatný odpad 0,2655 0,2655 0,2655
2 Nebezpečný odpad 0,8298 0,8298 0,8298
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Príloha č. 4
k nariadeniu vlády č. 330/2018 Z. z.

SADZBY PRE VÝPOČET VÝŠKY PRÍJMOV Z POPLATKOV ZA ULOŽENIE ODPADOV PRE OBEC,
NA KTOREJ ÚZEMÍ SA NACHÁDZA SKLÁDKA ODPADOV ALEBO ODKALISKO

Tabuľka č. 1 Výška príjmov z poplatkov za uloženie odpadov na skládku odpadov na odpad,
ktorý nie je nebezpečný odpad

Za rok Výška príjmov (v eurách/t)
2019 5
2020 5

2021 a nasledujúce roky 5

Tabuľka č. 2 Výška príjmov z poplatkov za uloženie odpadov na skládku odpadov na nebezpečný
odpad

Za rok Výška príjmov (v eurách/t)
2019 33
2020 33

2021 a nasledujúce roky 33

Tabuľka č. 3 Výška príjmov z poplatkov za uloženie odpadov na skládku odpadov na inertný
odpad

Za rok Výška príjmov (v eurách/t)
2019 0,33
2020 0,33

2021 a nasledujúce roky 0,33

Tabuľka č. 4 Výška príjmov z poplatkov za uloženie odpadov na odkalisko

Za rok Výška príjmov (v eurách /t)
Ostatný odpad Nebezpečný odpad

2019 0,2655 0,8298
2020 0,2655 0,8298

2021 a nasledujúce roky 0,2655 0,8298
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Príloha č. 5
k nariadeniu vlády č. 330/2018 Z. z.

ÚROVEŇ VYTRIEDENIA KOMUNÁLNEHO ODPADU PODĽA § 7 ods. 9 písm. c) ZÁKONA
Za rok Úroveň vytriedenia
2019 30 %
2020 33 %

2021 a nasledujúce roky 35 %
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Príloha č. 6
k nariadeniu vlády č. 330/2018 Z. z.

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UVEDENÉ VO VARIABILNOM SYMBOLE K PLATBE ZA ULOŽENIE
ODPADOV PREVÁDZKOVATEĽOM SKLÁDKY ODPADOV ALEBO ODKALISKA

Identifikácia pozícií vo variabilnom symbole k úhrade poplatku za uloženie odpadov
označenie poplatku za

uloženie odpadov
druh odpadu skupina

odpadu
mesiac, za ktorý je realizovaná

úhrada poplatku
posledné dvojčíslie roku, za
ktorý sa uhrádza poplatok

3 2 2 0 0 1
0 2

0 2 0 3
0 4
0 5

Druh odpadu
Komunálny odpad 20
Priemyselný odpad 02

Skupina odpadu

Odpad uložený na skládku odpadov – nie je nebezpečný
odpad

01

Odpad uložený na skládku odpadov – je nebezpečný odpad 02
Odpad uložený na skládku odpadov – inertný odpad 03
Odpad uložený na odkalisko – ostatný odpad 04
Odpad uložený na odkalisko – nebezpečný odpad 05
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1) § 18 ods. 5 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení zákona č. 326/2014 Z. z.

2) § 117 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.

3) Príloha č. 3 k zákonu č. 329/2018 Z. z.

4) Príloha č. 4 k zákonu č. 329/2018 Z. z.
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(meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu) 

 

 

 

 

Obec Sirník 

Hlavná 152/21 

076 03  Sirník 

 

v Sirníku 

dňa ..................................... 

 

 

 

 

 

Žiadosť  

 

 

Touto cestou chcem obec Sirník požiadať o priznanie nároku podľa Uznesenia OZ č. 

37/I/2019 ods. 1 písm. a) zo dňa 25.01.2019 

 

Za kladné vybavenie žiadosti vopred veľmi pekne ďakujem. 

 

S pozdravom 

 

 

 

 

Príloha 

1. Súhlas so spracovaním osobných údajov 

 



Súhlas so spracúvaním osobných údajov 

udelený v zmysle ust. § 5 písm. a) v spojení s ust. § 13 ods. 1 písm. a) a § 15 ods.1 

zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov 
 

Dolupodpísaný/ dolupodpísaná 

 

titul/meno/priezvisko:.......................................................... 

narodený/narodená:.............................................................. 

trvale bytom:.......................................................................... 

 

ako zákonný  zástupca dotknutej osoby (fyzickej osoby mladšej ako 16 rokov) 

 

                                          meno/priezvisko:................................................................... 

narodený/narodená:.............................................................. 

trvale bytom:.......................................................................... 

 

udeľujem súhlas prevádzkovateľovi 

názov: Obec Sirník 

so sídlom: Hlavná 152/21, 076 03  Sirník 

IČO: 00331902 

 

so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu1 

......meno, priezvisko, dátum narodenia dieťaťa ................................................................................................. 

..................................................................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

na účel2:........nákupu vriec na TKO nad rámec vývozu  so zníženou sadzbou ...................................... . 

Vyššie uvedené osobné údaje budú uchované po dobu3:..do dovŕšenia 3. roku veku dieťaťa... .Po uplynutí 

stanovenej doby budú tieto osobné údaje zlikvidované tak, aby nebola možnosť ich ďalšej rekonštrukcie. Získané 

osobné údaje nebudú spracúvané automatizovaným spôsobom- profilovaním. 

                                                 
1 Uviesť zoznam osobných údajov, ktoré bude prevádzkovateľ spracúvať na vymedzený účel, vrátane osobných 

údajov slúžiacich na identifikáciu dotknutej osoby v informačnom systéme osobných údajov, napr. meno, 

priezvisko, adresa, tel. kontakt, e-mail, dátum narodenia, fotografia, a pod.. 
2 Uviesť konkrétny účel, napr. na účel zverejnenia fotografie zamestnanca na webovom sídle zamestnávateľa s 

cieľom propagácie prevádzkovateľa a/alebo informovania klientov o úspechoch prevádzkovateľa. 
3 Uviesť dobu nevyhnutnú a primeranú vzhľadom k sledovanému účelu. 



Súhlas so spracúvaním osobných údajov 

udelený v zmysle ust. § 5 písm. a) v spojení s ust. § 13 ods. 1 písm. a) a § 15 ods.1 

zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov 
 

Poskytnutie osobných údajov, ako aj udelenie Vášho súhlasu s ich spracúvaním je dobrovoľné. Súhlas môžete 

kedykoľvek odvolať zaslaním písomného odvolania súhlasu na adresu prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu je 

účinné dňom jeho doručenia.  

Udelením súhlasu nie sú dotknuté Vaše práva dotknutej osoby. Na základe písomnej žiadosti alebo osobne u 

prevádzkovateľa máte právo:  

o žiadať o prístup k svojim osobným údajom a o opravu, vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania svojich 

osobných údajov;  

o  namietať spracúvanie svojich osobných údajov; 

o  na prenosnosť osobných údajov; 

o  podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR. 

 Dotknutá osoba vyhlasuje, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, aktuálne a boli poskytnuté slobodne.  

 

V Sirníku, dňa.................................. 

 

 

................................................................................... 

                                                                                            podpis zákonného zástupcu dotknutej osoby 

 

 

 

 



 

(meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu) 

 

 

 

 

Obec Sirník 

Hlavná 152/21 

076 03  Sirník 

 

v Sirníku 

dňa ..................................... 

 

 

 

 

 

Žiadosť  

 

 

Touto cestou chcem obec Sirník požiadať o priznanie nároku podľa Uznesenia OZ č. 

37/I/2019 ods. 1 písm. b) zo dňa 25.01.2019. 

 

Za kladné vybavenie žiadosti vopred veľmi pekne ďakujem. 

 

S pozdravom 

 

 

 

 

Príloha 

1. Súhlas so spracovaním osobných údajov 

2. Lekárska správa z odborného lekárskeho vyšetrenia preukazujúca zhoršenie 

zdravotného stavu odôvodňujúce potrebu užívania jednorazových plienok 

 



Súhlas so spracúvaním osobných údajov 

udelený v zmysle ust. § 5 písm. a) v spojení s ust. § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 

18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
 

 

 

 

Dolupodpísaný/ dolupodpísaná 

 

titul/meno/priezvisko:.......................................................... 

narodený/narodená:.............................................................. 

trvale bytom:.......................................................................... 

 

ako dotknutá osoba udeľujem súhlas prevádzkovateľovi 

 

názov: Obec Sirník 

so sídlom: Hlavná 152/21, 076 03  Sirník 

IČO: 00331902 

 

so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu1 

......meno, priezvisko, odborným vyšetrením určená diagnóza žiadateľa ...................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

na účel2:........nákupu vriec na TKO nad rámec vývozu  so zníženou sadzbou ...................................... . 

 

Vyššie uvedené osobné údaje budú uchované po dobu:3..troch rokov...... .Po uplynutí stanovenej doby budú 

tieto osobné údaje zlikvidované tak, aby nebola možnosť ich ďalšej rekonštrukcie. Získané osobné údaje nebudú 

spracúvané automatizovaným spôsobom- profilovaním. 

Poskytnutie osobných údajov, ako aj udelenie Vášho súhlasu s ich spracúvaním je dobrovoľné. Súhlas môžete 

kedykoľvek odvolať zaslaním písomného odvolania súhlasu na adresu prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu je 

účinné dňom jeho doručenia.  

 

                                                 
1  Uviesť zoznam osobných údajov, ktoré bude prevádzkovateľ spracúvať na vymedzený účel, vrátane osobných 

údajov slúžiacich na identifikáciu dotknutej osoby v informačnom systéme osobných údajov, napr. meno, 

priezvisko, adresa, tel. kontakt, e-mail, dátum narodenia, fotografia, a pod.. 
2 Uviesť konkrétny účel, napr. na účel zverejnenia fotografie zamestnanca na webovom sídle zamestnávateľa s 

cieľom propagácie prevádzkovateľa a/alebo informovania klientov o úspechoch prevádzkovateľa. 
3  Uviesť dobu nevyhnutnú a primeranú vzhľadom k sledovanému účelu.  



Súhlas so spracúvaním osobných údajov 

udelený v zmysle ust. § 5 písm. a) v spojení s ust. § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 

18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
 

 

 

 

Udelením súhlasu nie sú dotknuté Vaše práva dotknutej osoby. Na základe písomnej žiadosti alebo osobne u 

prevádzkovateľa máte právo:  

o žiadať o prístup k svojim osobným údajom a o opravu, vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania svojich 

osobných údajov;  

o  namietať spracúvanie svojich osobných údajov; 

o  na prenosnosť osobných údajov; 

o  podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR. 

 Dotknutá osoba vyhlasuje, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, aktuálne a boli poskytnuté slobodne.  

 

V Sirníku, dňa.................................. 

 

 

................................................................................... 

                                                                                                      podpis dotknutej osoby 

 

 

 

 



Poslankyňa OZ – Bc. Monika Hangyáková 

 

 

                                                                                                Obecný úrad Sirník 

                                                                                                Starosta obce - Viktor Kalán 

                                                                                                 Hlavná 152/21 

                                                                                                 076 03 Sirník 

 

V Sirníku 07.01.2019 

 

Vec: Návrh o zaradenie uznesenia do programu OZ 

Týmto navrhujem starostovi obce Sirník o zaradenie uznesenia do najbližšieho programu OZ: 

 

1. Návrh na zriadenie Preberacej komisie zhotoveného diela/zákazky (príp. prosím 

o úpravu názvu)   a schválenie jej členov 

Preberacia komisia zhotoveného diela/zákazky bude prítomná pri preberaní a odovzdávaní 

ukončeného diela/zákazky. Objednávateľ diela dielo/zákazku nepreberie, kým komisia 

neodporučí jej prevzatie. V prípade vizuálnych nedostatkov diela zistených pri preberacom 

konaní komisia spíše súpis nedostatkov a určí termín na ich odstránenie.  Pri preberaní 

zákazky sa použije  príloha č. 1 - Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí diela. Pri 

preberaní diela je potrebná prítomnosť minimálne 2 členov komisie.  

 

Navrhovaní členovia Preberacej komisie zhotoveného diela/zákazky:   

Ing. Maďar, Mgr. Zelvay, p. Levkiv 

 

2. Schválenie usporiadania  Fašiangového plesu na rok 2020 v mesiaci február, 

navrhujem zaradiť do programu zasadnutia OZ najneskôr do 21.06.2019 z dôvodu 

včasnej rezervácie cateringovej služby a hudby.  

 

S pozdravom 

 

                                                                                     Hangyáková 



 

 

 

 

 

 

Š t a t ú t,  

 

 p o s l a n i e  a  h l a v n é  ú l o h y  k o m i s i e  

 

 sociálnej, bytovej výstavby a investičných zámerov 

 

 obecného zastupiteľstva  v Sirníku 

 
  

  

 

 
 
 
 

Sirník, 01/2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Štatút, poslanie a hlavné úlohy komisie obecného zastupiteľstva 
v Sirníku 

 

Základné ustanovenia 

 

Komisiu zriaďuje obecné zastupiteľstvo v súlade s § 15 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p. Zriadenie a názov komisie schvaľuje obecné zastupiteľstvo 

svojim uznesením, spravidla na celé funkčné obdobie zastupiteľstva. Uznesenie o zriadení 
komisie sa nevykoná v prípade, ak zvolený predseda komisie odmietne vykonávať funkciu 
predsedu komisie. O spôsobe výkonu uznesenia, jeho zmene resp. prijatí nového uznesenia 
rozhoduje obecné zastupiteľstvo na svojom najbližšom zasadaní. 

Komisia pozostáva z poslancov obecného zastupiteľstva, z odborníkov v príslušnej oblasti 
činnosti z radov občanov, špecialistov. Nie je podmienkou, aby člen komisie bol občanom 
obce Sirník. Člena komisie schvaľuje obecné zastupiteľstvo na návrh predsedu komisie. 
Členstvo v komisii je dobrovoľné. Členstvo zaniká vzdaním sa funkcie, odvolaním 
zastupiteľstvom na návrh starostu obce, automaticky úmrtím člena, právoplatným odsúdením  
za  úmyselný trestný čin.  

Komisia má minimálne troch členov, pričom poslanci OZ môžu byť členmi viacerých komisií.  

Predsedu komisie volí obecné zastupiteľstvo len z radov poslancov. Vnútorná štruktúra 
komisie, rozdelenie ďalších funkcií je v kompetencii samotnej komisie. 

 

 

Postavenie a činnosť komisie 

 

Komisia je poradným orgánom obecného zastupiteľstva. Rokuje a vyjadruje sa k otázkam 
predkladaným predsedom komisie k oblasti činnosti, na ktorú je zriadená a ktorú vykonáva 
ako stála komisia obecného zastupiteľstva. Komisia je oprávnená predkladať na rokovanie 
obecného zastupiteľstva vlastné iniciatívne návrhy a stanoviská. 

Komisia sa schádza podľa potreby. Nie je povinnosťou komisie mať osobitný plán práce. Jej 
zasadnutia zvoláva predseda komisie podľa potreby. Na svoje rokovanie si komisia môže 
prizvať starostu alebo zamestnanca obecného úradu, ktorý predmetnú činnosť zabezpečuje 
profesionálne. 

Rokovanie komisie je platné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov komisie. 
Odporúčania, návrhy a úlohy sú prijaté, ak za ne hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných 
členov. Pre členov komisie sú vlastné rozhodnutia záväzné. Členovia komisie sú povinní 
navzájom spolupracovať. 

Zo zasadnutia komisie sa vyhotovuje záznam, ktorý spíše poverený zapisovateľ alebo 
predseda komisie. Záznam slúži ako podklad pre obecné zastupiteľstvo a starostu obce. 

Komisia je povinná overiť sťažnosť resp. petíciu občanov podľa jej obsahu a vecnej 
príslušnosti k predmetu činnosti komisie. Túto povinnosť vykonáva na základe písomného 
poverenia  starostu obce. 
 

 

 



  

 

Hlavné úlohy  komisie 

Komisia sociálna, bytová, výstavby a investičných zámerov 

 komisia rieši, dáva odporúčania a zaujíma stanoviská k investičnej výstavbe v obci. 
Vyjadruje sa k plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja, k ich zmenám a doplnkom.  

 môže  byť prítomná pri preberaní a odovzdávaní ukončeného diela/zákazky. 
Objednávateľ dielo/zákazku nepreberie, kým komisia neodporučí jej prevzatie. V prípade 
vizuálnych nedostatkov diela zistených pri preberacom konaní komisia spíše súpis 
nedostatkov a určí termín na ich odstránenie.  Pri preberaní diela/zákazky sa použije  
príloha č. 1 - Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí diela. Pri preberaní diela je 
potrebná prítomnosť minimálne 2 členov komisie. 

 zaujíma stanoviská na požiadanie starostu obce, vyjadruje sa k návrhom územných 
rozhodnutí pre priemyselné stavby a stavby väčšieho rozsahu v katastri obce 

 odporúča obecnému zastupiteľstvu a starostovi obce, ktoré investičné zámery v 
obci je žiaduce verejne prerokovať s občanmi pred vydaním rozhodnutí obce 

 pripravuje námety a hlavné zámery plánu investičných akcií v obci na príslušné 
plánovacie obdobie a vypracúva koncepciu rozvoja obce 

 posudzuje individuálne žiadosti občanov o dotácie pri výskyte mimoriadnych 
udalostí a prírodných katastrof v súvislosti s bývaním a svoje odporúčania predkladá k 
rozhodnutiu zastupiteľstvu 

 pred prípadným prijatím úveru obcou, posudzuje alternatívy a možnosti získania 
návratných zdrojov financovania s odporúčaním východísk pre obecné zastupiteľstvo 

 podieľa sa na príprave právnych noriem a predpisov obce 

 podieľa sa na spracovaní analýz a je garantom tvorby programu sociálnej 
starostlivosti v obci a podieľa sa na tvorbe koncepcie sociálnej starostlivosti v obci 

 posudzuje a dáva svoje stanoviská k požiadavkám na jednorazovú sociálnu 
výpomoc občanom v súlade s príslušným VZN 

 monitoruje stav starostlivosti o starých a ťažko zdravotne postihnutých občanov v 
obci, potrebu riešenia osobitných prípadov obcou, vrátane aktivít obce na umiestnenie 
takýchto občanov v príslušných zariadeniach sociálnej starostlivosti 

 spolupracuje s organizáciou jednoty dôchodcov v oblasti zabezpečovania 
sociálnych služieb pre seniorov, klubovej činnosti dôchodcov, kultúrno - spoločenských 
aktivít dôchodcov, spoluúčasti obce na materiálno technickom zabezpečení starostlivosti 
o dôchodcov 

 monitoruje stav a dáva stanoviská pre rozhodnutia starostu obce na úseku 
zabezpečenia opatrovateľskej služby v obci 

 posudzuje starostlivosť o deti z neúplných rodín, porušovanie dodržiavania povinnej 
školskej dochádzky, starostlivosť o neprispôsobivých občanov 

 spolupracuje so zdravotníckymi zariadeniami a navrhuje spoluúčasť obce na 
poskytovaní nadštandardnej zdravotnej starostlivosti pre občanov s príspevkom obce 

 

Uvedené zásady  boli schválené obecným zastupiteľstvom  dňa  ............................ 
 
Nadobúdajú platnosť  dňom ich schválenia  a účinnosť  od  ............................ 
 
V Sirníku, dňa ................................  

   ............................................................. 
Viktor K a l á n                                                                                           
starosta obce 

 

 

 

 



  

Príloha č. 1 

Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí diela/zákazky 

vyhotovený na základe  

 

Zmluvy o dielo č............................................................................uzatvorená dňa ....................  

podľa prísl. § 536 OZ medzi zmluvnými stranami 

Objednávateľ: Obec Sirník, Hlavná 152/21, 076 03 Sirník 

                          Zastúpený: Viktor Kalán, starosta obce 

                          IČO: 00 331 902 

 

Zhotoviteľ:.............................................................................................. 

                   .............................................................................................. 

                  ................................................................................................ 

1. 
Na základe Zmluvy o dielo uzatvorenej podľa OZ § 536 OZ dnešným dňom, t.j.................... 

zhotoviteľ odovzdáva objednávateľovi predmet zhotoveného diela. 

 

2. 

V čase odovzdania predmetu diela/zákazky je prítomný zhotoviteľ, objednávateľ ako aj 

preberacia komisia. Preberacia komisia a objednávateľ uvedené dielo prijíma s nasledovným 

vyjadrením:  

*Bez námietok, dielo je vizuálne v poriadku a nevykazuje  známky nedostatkov. 

*S námietkami, uvedené dielo vizuálne vykazuje známky nedostatkov. Popis nedostatkov: 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................  

Termín na odstránenie nedostatkov................................................. 

Preberacia komisia:  

odporúčam dielo prevziať *áno/nie           Bc. Monika Hangyáková........................................... 

odporúčam dielo prevziať *áno/nie           Mgr. Branislav Maďar............................................... 

odporúčam dielo prevziať *áno/nie            Mgr. Marcel Zelvay................................................. 

 odporúčam dielo prevziať *áno/nie           Ján Levkiv ............................................................... 

Objednávateľ – starosta Viktor Kalán........................................................ 

Zhotoviteľ:....................................................................... 

V Sirníku, dňa................................................................. 

*nehodiace sa prečiarknuť 



Príloha č. 1 

Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí diela/zákazky 

Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí diela/zákazky 

vyhotovený na základe  

 

Zmluvy o dielo č............................................................................uzatvorená dňa ....................  

podľa prísl. § 536 OZ medzi zmluvnými stranami 

 

Objednávateľ: Obec Sirník, Hlavná 152/21, 076 03 Sirník 

                          Zastúpený: Viktor Kalán, starosta obce 

                          IČO: 00 331 902 

 

Zhotoviteľ:.............................................................................................. 

                   .............................................................................................. 

                  ................................................................................................ 

1. 

Na základe Zmluvy o dielo uzatvorenej podľa OZ § 536 OZ dnešným dňom, t.j.................... 

zhotoviteľ odovzdáva objednávateľovi predmet zhotoveného diela. 

 

2. 

V čase odovzdania predmetu diela/zákazky je prítomný zhotoviteľ, objednávateľ ako aj preberacia 

komisia. Preberacia komisia a objednávateľ uvedené dielo prijíma s nasledovným vyjadrením:  

*Bez námietok, dielo je vizuálne v poriadku a nevykazuje  známky nedostatkov. 

*S námietkami, uvedené dielo vizuálne vykazuje známky nedostatkov. Popis nedostatkov: 

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................  

Termín na odstránenie nedostatkov................................................. 

Preberacia komisia:  

odporúčam dielo prevziať *áno/nie           Ing. Branislav Maďar................................................ 

odporúčam dielo prevziať *áno/nie            Mgr. Marcel Zelvay................................................. 

 odporúčam dielo prevziať *áno/nie           Ján Levkiv................................................................. 

Objednávateľ – starosta Viktor Kalán........................................................ 

Zhotoviteľ:....................................................................... 

V Sirníku, dňa................................................................. 

*nehodiace sa prečiarknuť 





Návrh 

UZNESENIA 

z III. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 25. januára 2019 

 

Uznesenie OZ č. 34/I/2019 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 25. 

januára 2019 

K bodu č. x .  Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva  

Obecné zastupiteľstvo Obce Sirník podľa § 11 odst.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p. schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník.  

 

Výsledok hlasovania: za  proti  zdržali sa  

 

V Sirníku dňa  

 

         Viktor Kalán, starosta obce 

 

 

Uznesenie OZ č. 35/I/2019 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 25. 

januára 2019 

K bodu č. 3. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 
Obecné zastupiteľstvo Obce Sirník podľa § 11 odst.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p. volí návrhovú komisiu v zložení, predseda Mgr. Valéria Nagyová. Členovia: 

Mgr. Marcel Zelvay, Ján Levkiv a overovateľov zápisnice Arpád Kačo, Bc. Monika 

Hangyáková. 

 

Výsledok hlasovania: za  proti  zdržali sa   
 

V Sirníku dňa  

 

         Viktor Kalán, starosta obce 

 

Uznesenie OZ č. 36/I/2019 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 25. 

januára 2019 

K bodu č. 4. Prerokovanie investičné zámeru spoločnosti LapsusTech s.r.o. Košice 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Sirník podľa § 11 odst.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p. schvaľuje investičný zámer spoločnosti LapsusTech s.r.o. Košice v areáli 

bývalého Poľnohospodárskeho družstva Sirník za nasledovných podmienok: 80 % 

zamestnancov prevádzky umiestnenej v k. ú. Sirník budú obyvateľmi obce Sirník, ... 

 

Výsledok hlasovania: za  proti  zdržali sa  

 

 

V Sirníku dňa  

 

 

 

         Viktor Kalán, starosta obce 

 

 



 

 

Uznesenie OZ č. 37/I/2019 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 25. 

januára 2019 

K bodu č. 5. Prerokovanie problematiky nakladania s odpadom 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Sirník podľa § 11 odst.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p. schvaľuje:  

1. možnosť č. 2 podľa Návrhu na zabezpečenie nakladania s odpadmi a schvaľuje návrh 

zmluvy predloženej spoločnosťou KOSIT a. s. Košice. 

2. Sadzobník poplatkov za vývoz tuhého komunálneho odpadu vyprodukovaného nad 

rámec základného vývozu možnosti č. 2 v nasledovnom znení: 

a) pre domácnosti s deťmi do veku 3 rokov, ktoré používajú plienky - na žiadosť 

zákonného zástupcu dieťaťa – 2,00€/vrece nad rámec základného vývozu, 

v maximálnom počte 12 ks vriec/dieťa/rok, 

b) pre domácnosti s občanmi trpiacimi diagnostikovanou inkontinenciou na žiadosť 

občana – 2,00€/vrece nad rámec základného vývozu, v maximálnom počte 12 ks 

vriec/osoba/rok, 

c) pre domácnosti neuvedené v písm. a) alebo b) – 10€/vrece nad rámec vývozu. 

 

Výsledok hlasovania: za  proti  zdržali sa  

 

 

V Sirníku dňa  

 

 

 

         Viktor Kalán, starosta obce 

 

 

Uznesenie OZ č. 38/I/2019 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 25.  

januára 2019 

K bodu č. 6  Zriadenie  komisie sociálnej, bytovej  výstavby a investičných zámerov 
Obecné zastupiteľstvo Obce Sirník podľa § 11 odst.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p. schvaľuje  v súlade s  § 15 zákona odst.1  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v z. n. p. zriadenie komisie s názvom Komisia sociálna, bytovej výstavby a investičných 

zámerov. V súlade s  § 15 odst. 2  a 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

zloženie komisie   z radov poslancov obecného zastupiteľstva  v Sirníku  nasledovne : Bc. 

Monika Hangyáková – predsedníčka komisie, Mgr. Branislav Maďar, Mgr. Marcel 

Zelvay, Jám Levkiv a úlohy komisie  podľa  písomností s názvom :   Štatút, poslanie a hlavné 

úlohy komisie obecného zastupiteľstva v Sirníku 

 

 

Výsledok hlasovania: za  proti  zdržali sa  

 

 

V Sirníku dňa  

 

 

 



         Viktor Kalán, starosta obce 

 

Uznesenie OZ č. 39/I/2019 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 25.  

januára 2019 

K bodu č. 7  Prerokovanie žiadosti – Juraj Libera, DiS.art. Zemplínske Hradište 

Obecné zastupiteľstvo Obce Sirník podľa § 11 odst.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p. schvaľuje  príspevok podľa žiadosti predloženej Jurajom Liberom, DiS.art. 

na podporu vydania publikácie Skriptá z dejín hudby vo výške 250,00€. 

 

 

Výsledok hlasovania: za  proti  zdržali sa  

 

 

V Sirníku dňa  

 

 

 

         Viktor Kalán, starosta obce 
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