
 

Poslanci rozhodujú o zavedení nových ekologických poplatkov za obaly 
Združenia zastupujúce výrobcov, dovozcov a distribútorov výrobkov zabalených v obaloch 

prostredníctvom otvoreného listu vyzývajú poslancov NRSR, aby neprijali pozmeňujúci návrh k 
zákonu o odpadoch, ktorý zavedie nové povinné  recyklačné poplatky na obaly. 

Bratislava, 16.6.2009 - Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky dnes rozhodujú o prijatí 
nových recyklačných poplatkov vzťahujúcich sa na obaly všetkých výrobkov predávaných na 
Slovensku. Zavedenie týchto nových recyklačných poplatkov spôsobí zvýšenie nákladov 
podnikateľov v desiatkach miliónov eur. Združenia zastupujúce výrobcov, dovozcov 
a distribútorov výrobkov zabalených v obaloch prostredníctvom otvoreného listu vyzývajú 
poslancov, aby neprijali pozmeňujúci návrh k novele zákona o odpadoch, ktorý predpokladá 
zavedenie takýchto poplatkov. 

Recyklačný fond (RF), Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) a Združenie miest 
a obcí Slovenska (ZMOS) sú autormi pozmeňujúceho návrhu predloženého k  vládnej novele zákona 
o odpadoch (223/2001 Z.z.), ktorého cieľom je dodatočne spoplatniť každý zabalený výrobok 
predaný na Slovensku.  Zavedenie nových poplatkov, ktoré majú výrobcovia, dovozcovia 
a distribútori povinne  odvádzať do neštátneho RF spôsobia rast nákladov, ktoré následne 
ovplyvnia i konečnú cenu tovarov. Najviac zaťažené novými poplatkami budú tovary, pri ktorých 
náklad na obal tvorí významnú časť konečnej spotrebiteľskej ceny. Takýmito výrobkami sú hlavne 
základné potraviny a tovary každodennej potreby (drogéria, hygienické potreby).  

Dôvodom zavedenia nových ekologických poplatkov má byť potreba zvýšenia príjmu prostriedkov pre 
RF, ktoré by mali byť využité na vybudovanie systému separovaného zberu odpadov.  

Podnikateľom sa už teraz predpisuje účasť na zbere, zhodnocovaní a recyklácii odpadov z obalov 
zákonom č. 529/2002 Z. z. o obaloch. Tieto povinnosti zväčša zabezpečujú pomocou oprávnenej 
organizácie, ktorá ich združuje.  

Schválenie pozmeňovacích návrhov RF, AZZZ a ZMOS  zavádza povinnosť platiť nové príspevky 
do neštátneho RF za každý výrobok uvedený na trh v obale bez akejkoľvek zodpovednosti 
a povinnosti pre RF za zber, zhodnotenie a recykláciu odpadov z obalov. Všetky povinnosti 
týkajúce sa zberu, zhodnotenia a recyklácie a finančné náklady súvisiace s uvedenými 
činnosťami zostávajú v plnom rozsahu na výrobcoch a dovozcoch.  

Prijatie pozmeňujúceho návrhu spôsobí , že  Slovensko bude prvým štátom EÚ, kde sa namiesto 
podpory separovania odpadov na obciach a u obyvateľov budú podporovať spracovatelia, ktorí si 
dovážajú lacný odpad zo zahraničia. A to napriek tomu, že obce majú povinnosť zaviesť separovaný 
zber k 1.1.2010 ! K tejto situácii príde preto, že schválením predloženej novely  sa odstráni 
požiadavka na preukazovania pôvodu spracovaného odpadu. To spôsobí, že financie z RF 
budú smerovať k vybranej skupine podnikateľov a nie na podporu separovaného zberu 
v obciach a mestách. Prideľovanie príspevkov z Recyklačného fondu pritom nepodlieha 
kontrole Najvyššieho kontrolného úradu. 

Prijatie pozmeňujúceho návrhu  a následne celej novely je v priamom rozpore s bodmi 2 a 4 článku 
I záväzku Vlády SR Memoranda o spolupráci pri riešení dopadov finančnej a hospodárskej krízy na 
slovenskú spoločnosť medzi vládou SR a zamestnávateľmi zastúpenými AZZZ SR a RÚZ zo dňa 
11.3.2009. 

Bližšie informácie Vám radi poskytnú: 

Kontaktná osoba: Mgr. Miroslav Jurkovič, výkonný riaditeľ SLICPEN, Mobil:0911 333010, jurkovic@slicpen.sk 
Kontaktná osoba:. Ing. Marián Pavelka, I. viceprezident PKS a podpredseda AVNM, Mobil: 0904 722 227 
Kontaktná osoba: Ing. Dušan Janíček, predseda ÚPS, Mobil: 0905 319 135 



Výzva pre poslancov

Združenia zastupujúce výrobcov, dovozcov 
a distribútorov výrobkov zabalených v obaloch 

prostredníctvom otvoreného listu vyzývajú poslancov NR 
SR, aby neprijali pozmeňujúci návrh k zákona 

o odpadoch, ktorý zavedie nové recyklačné poplatky na 
obaly



RF, AZZZ a ZMOS navrhujú zaviesť recyklačné 
poplatky na obaly  

Recyklačný fond (RF), Asociácia zamestnávateľských zväzov 
a združení (AZZZ) a Združenie miest a obcí Slovenska 
(ZMOS) navrhujú prostredníctvom pozmeňovacieho návrhu, 
k poslancami prejednávanému zákonu o odpadoch, 
zavedenie nových recyklačných poplatkov vzťahujúcich sa 
na obaly všetkých výrobkov. Základné potraviny 
nevynímajúc. 
Dňa 15.6.2009 AZZZ dementovala správy, že bola jedným z 
iniciátorov a predkladateľov menovaného 
pozmeňovacieho návrhu.



Čo spôsobí prijatie predloženého pozmeňujúceho 
návrhu pre občanov ‐ spotrebiteľov

Zaťaženie každého výrobku predaného na Slovensku novým
recyklačným poplatkom.

Najviac zaťažené budú výrobky ako základné potraviny a tovary 
každodennej potreby (drogéria a hygienické potreby). 

Zvýšenie cien pre spotrebiteľov!!





Koľko zaplatia firmy a spotrebitelia na 
recyklačných poplatkoch?
100 000 000 euro/ ročne

z toho nové recyklačné poplatky za obaly:

14 000 000 euro 
= 

421 764 000 Sk
Ročne !!!!



Čo spôsobí prijatie pozmeňujúceho návrhu 
podnikateľom a rozpočtu?

• zníženie konkurencieschopnosti slovenských podnikateľských 
subjektov ich neopodstatneným dodatočným finančným 
zaťažením

• zníženie tržieb zvýšením spotrebiteľských cien,
• pokles odvedenej dane z príjmu do štátneho rozpočtu
• pokles odvedenej DPH do štátneho rozpočtu
• zníženie počtu pracovných miest obmedzením výroby
• zaťaženie duplicitnými platbami a nákladmi podnikateľov, ktorí 

vyrábajú a zároveň balia výrobky do obalov na území SR 
v porovnaní s podnikateľmi, ktorí na územie SR dovážajú už 
zabalené výrobky



Netransparetnosť postupu predkladateľov

Pozmeňujúci návrh k novele zákona o odpadoch:
= vyhnutie sa štandardnému legislatívnemu procesu
= absencia odbornej diskusie ‐ zavedenie povinností pre subjekty, ktoré 
nemali právo vyjadriť sa

=  absencia verejnej diskusie – budú spotrebitelia akceptovať nové 
recyklačné poplatky?

= v priamom rozpore s bodmi 2 a 4 článku I záväzku Vlády SR 
Memoranda o spolupráci pri riešení dopadov finančnej 
a hospodárskej krízy na slovenskú spoločnosť medzi vládou SR 
a zamestnávateľmi zastúpenými AZZZ SR a RÚZ zo dňa 11.3.2009.



Čo sa stane s financiami z nových recyklačných 
poplatkov?

Argument predkladateľov: 
Podpora separovaného zberu odpadu ??????

Poplatky skončia v Recyklačnom ‐ neštátnom účelovom fonde, ktorý:
‐ je bez akejkoľvek vonkajšej kontroly, (prijatie pozmeňujúceho návrhu ešte 

posilňuje vplyv politikov v dozornej rade fondu)

‐ nemá povinnosti súvisiace so zabezpečím zberu, spracovania a 
recyklácie odpadov.

Povinnosti zabezpečiť zber, spracovanie a recykláciu odpadov z 
obalov majú podnikatelia – výrobcovia a dovozcovia 
zabalených výrobkov. Na tejto povinnosti sa nič nemení.



Zavedenie nových recyklačných poplatkov nezvýši množstvo 
vyseparovaného odpadu ani nezmierni dopady hospodárskej a 
finančnej krízy na separovaný zber.

Problémom hospodárskej krízy nie je nedostatok recyklačných 
kapacít, ale slabý dopyt po zrecyklovaných surovinách a 
výrobkoch pochádzajúcich z recyklátov.

Po prijatí pozmeňujúceho návrhu bude SR prvým štátom EÚ, kde 
sa namiesto podpory separovania odpadov na obciach a u 
obyvateľov budú podporovaní spracovatelia, ktorí si dovážajú 
lacný odpad zo zahraničia. 

Záver



Kontakt:

Mgr. Miroslav Jurkovič – výkonný riaditeľ SLICPEN, Mobil: 0911 333 010

Ing. Marián Pavelka – 1. viceprezident PKS, podpredseda AVNM, Mobil: 0904 722 227

Ing. Dušan Janíček – predseda ÚPS, Mobil: 0905 319 135

Ďakujeme za pozornosť
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