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METODICKÁ POMÔCKA 

 

k možnosti použitia príjmov z poplatkov za uloženie odpadov na skládku 

odpadov alebo na odkalisko podľa § 7 ods. 1 písm. c) 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 v znení zákona č. 67/2021 Z. z.  
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Schválil: Ing. Pavol Graňák, riaditeľ odboru 

Vypracovali: Ing. Miroslava Masničáková, Mgr. Janette Smažáková 

Označenie Reg. číslo Účinnosť Poznámky 

MP-PzP_BRKO_1/2021 57567/2021 21.10.2021  

    

1. aktualizácia 56346/2022 3.10.2022 formálne úpravy 



 
 

Touto metodickou pomôckou Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 

(ďalej len „ministerstvo“) vydáva usmernenie k možnosti použitia príjmov z poplatkov za 

uloženie odpadov na skládku odpadov alebo na odkalisko podľa § 7 ods. 1 písm. c) 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 v znení zákona č. 67/2021 Z. z. (ďalej len zákon o poplatkoch“).  

Uvedená metodická pomôcka bude priebežne aktualizovaná.  

V prípade ďalších otázok viažucich sa k tejto problematike, tieto smerujte na 

odpady@enviro.gov.sk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V čl. 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky je vyjadrený princíp legality (zákonnosti), podľa 

ktorého „štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a 

spôsobom, ktorý ustanoví zákon“. Z ústavného rámca vychádza aj zákon č. 575/2001 Z. z. o 

organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, 

ktorý nepriznáva ministerstvu kompetenciu v oblasti podávania záväzných výkladov zákonov a 

iných všeobecne záväzných právnych predpisov.  

Ministerstvo preto nie je podľa Ústavy Slovenskej republiky, ako základného zákona štátu, 

oprávnené poskytovať záväzné výklady zákonov a iných všeobecne záväzných právnych 

predpisov na úseku životného prostredia. Výklad zákonov a iných všeobecne záväzných 

právnych predpisov podľa § 8 ods. 3 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vykonáva Najvyšší súd Slovenskej republiky 

svojou rozhodovacou činnosťou a tým, že prijíma stanoviská k zjednocovaniu výkladu zákonov 

a iných všeobecne záväzných právnych predpisov. Usmernenia, výklady, stanoviská alebo 

vyjadrenia ministerstva, bez ohľadu na ich slovné označenie, ako orgánu vecne príslušného na 

prípravu zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov v jeho pôsobnosti, nemajú 

právnu záväznosť a slúžia ako metodická pomôcka pre aplikačnú prax. 

 

 

Použité právne predpisy  

A. Zákon o poplatkoch.  

B. Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“). 

 

Obec podľa § 7 ods. 1 písm. c) zákona o poplatkoch môže použiť príjmy z poplatkov za 

uloženie odpadov na skládku odpadov alebo na odkalisko v súlade s ustanovením § 7 ods. 12 

zákona o poplatkoch len na účely zabezpečenia triedeného zberu a zhodnotenia biologicky 

rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností. 

 

 

I. Možné použitie príjmov z poplatkov za uloženie odpadov na skládku odpadov alebo z 

poplatkov za uloženie odpadov na odkalisko (ďalej len „príjem z poplatkov“): 

 zabezpečenie a vykonávanie triedeného zberu vrátane zhodnocovania biologicky 

rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností. 

 

Prednostne je obec povinná hradiť náklady na vyššie uvedené položky z miestneho 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v súlade s § 81 ods. 10 zákona o 

odpadoch. Príjem z poplatkov je možné použiť len v rozsahu rozdielu medzi výškou nákladov 

na vyššie uvedené položky a výškou miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady, vybratého obcou podľa osobitného zákona (zákon č. 582/2004 Z. z. o 

miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení 

neskorších predpisov). 

 

II. Odporúčania na použitie príjmu z poplatkov na účely zabezpečenia triedeného zberu 

a zhodnotenia biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností: 



 
 

 nákup strojov, technických prostriedkov, údržbu a nákup náhradných dielov na tieto 

technické prostriedky na zabezpečovanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného 

kuchynského odpadu, pohonné hmoty do týchto technických prostriedkov, ich poistenie, 

STK, iné technické kontroly v tom prípade, ak tieto technické prostriedky obec výlučne 

využíva v súvislosti s triedeným zberom biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu; 

 nákup strojov, technických prostriedkov, údržbu a nákup náhradných dielov na tieto 

technické prostriedky na zabezpečovanie zhodnotenia biologicky rozložiteľného 

kuchynského odpadu, pohonné hmoty do týchto technických prostriedkov, ich poistenie, 

STK, iné technické kontroly v tom prípade, ak tieto technické prostriedky obec výlučne 

využíva v súvislosti so zhodnotením biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu; 

 na zakúpenie zberných nádob na triedený zber biologicky rozložiteľného kuchynského 

odpadu z domácností vrátane košíkov, resp. zberných nádob na zber biologicky 

rozložiteľného kuchynského odpadu umiestňovaných do domácnosti a kompostovateľných 

vreciek; 

 na zakúpenie hygienizačných jednotiek/fermentorov slúžiacich na spracovanie biologicky 

rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností; 

 vybudovanie zariadení na zhodnotenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu 

vrátane jeho strojného vybavenia, ktoré sa bude používať na účel zhodnotenia biologicky 

rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností; 

 zabezpečenie hygieny zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu, napr. 

umývanie nádob, a to nákupom hnuteľných vecí na jeho vykonávanie, zabezpečením 

služby na jeho vykonávanie atď.; 

 náklady na vypracovanie projektových zámerov súvisiacich výlučne s triedeným zberom 

biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu alebo zhodnotením biologicky 

rozložiteľného kuchynského odpadu. 

 

III. Neodporúčame použiť príjem z poplatkov: 

 na zabezpečenie nákladov na vypracovanie štúdií, napr. štúdia zameraná na zhodnotenie 

prínosu vlastnej kompostárne, atď. 

Zákon o poplatkoch neustanovuje termín, dokedy je možné použiť príjmy z poplatkov 

za uloženie odpadov na skládku odpadov alebo na odkalisko, resp. nerieši ekonomické aspekty 

použitia príjmov z poplatkov za uloženie odpadov na skládku odpadov alebo na odkalisko. 

Obec môže príspevok, resp. časť príspevku použiť v nasledujúcom rozpočtovom roku, ale musí 

vedieť jednoznačne preukázať, v ktorom rozpočtovom roku použila príspevok, resp. časť 

príspevku, za ktorý kalendárny rok a na aký účel. 


