
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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.  

 

Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva 
Odbor odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie 
 

Spôsob platby poplatkov za uloženie komunálneho odpadu na skládky odpadov v období 

01.01. – 28.02. príslušného roka. 

 

Zákon 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. 111/2019 Z. z. (ďalej len „zákon o poplatkoch“). 

 § 4 ods. 1 zákona o poplatkoch cit. „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.“ 

 § 4 ods. 3 zákona o poplatkoch cit. „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.“ 

 

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 330/2018 Z. z. ktorým sa ustanovuje výška sadzieb 

poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov 

za uloženie odpadov (ďalej len „nariadenie vlády“). 

 

Príloha č. 1 k nariadeniu vlády  

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 



 
 

 

 

01.01.2019 -
28.02.2019

• Obec ako poplatník zaradila komunálny odpad do
príslušnej sadzby podľa nariadenia vlády; ak ide o
zmesový komunálny odpad a objemný odpad, po
vypočítaní úrovne vytriedenia komunálnych odpadov

• Obec ako poplatník oznámila prevádzkovateľovi
skládky odpadov údaj o príslušnej sadzbe na obdobie
01.03.2019 - 31.12.2019 podľa nariadenia vlády

01.03.2019 -
31.12.2019

• Prevádzkovateľ skládky odpadov v období 01.03.2019
- 31.12.2019 poplatok za uloženie komunálnych
odpadov na skládku odpadov vypočítal ako súčin
množstva odpadu a sadzby oznámenej obcou za
položku odpadu podľa nariadenia vlády

01.01.2020 -
28.02.2020

• Prevádzkovateľ skládky odpadov v období
01.01.2020 - 28.02.2020 poplatok za uloženie
komunálnych odpadov na skládku odpadov
vypočíta ako súčin množstva odpadu a sadzby
oznámenej obcou v období 01.01.2019 - 28.02.2019
za položku odpadu podľa nariadenia vlády

01.01.2020 -
28.02.2020

• Obec ako poplatník zaradí komunálny odpad do
príslušnej sadzby podľa nariadenia vlády; ak ide o
zmesový komunálny odpad a objemný odpad, po
vypočítaní úrovne vytriedenia komunálnych odpadov

• Obec ako poplatník oznámi prevádzkovateľovi skládky
odpadov údaj o príslušnej sadzbe na obdobie
29.02.2020 - 31.12.2020 podľa nariadenia vlády

29.02.2020 -
31.12.2020

• Prevádzkovateľ skládky odpadov v období 29.02.2020
- 31.12.2020 poplatok za uloženie komunálnych
odpadov na skládku odpadov vypočíta ako súčin
množstva odpadu a sadzby oznámenej obcou za
položku odpadu podľa nariadenia vlády



 
 

 

Príklad 

 

 

01.01.2019 -
28.02.2019 

• Obec oznámila prevádzkovateľovi skládky 
odpadov sadzbu - 8 eur

01.03.2019 -
31.12.2019

• Prevádzkovateľ skládky odpadov používal pre 
výpočet poplatku za uloženie komunálnych 
odpadov sadzbu - 8 eur

01.01.2020 -
28.02.2020

• Prevádzkovateľ skládky odpadov bude 
používať pre výpočet poplatku za uloženie 
komunálnych  odpadov sadzbu - 8 eur

01.01.2020 -
28.02.2020

• Obec oznámi prevádzkovateľovi skládky 
odpadov sadzbu - 12 eur

29.02.2020 -
31.12.2020

• Prevádzkovateľ skládky odpadov bude 
používať pre výpočet poplatku za uloženie 
komunálnych odpadov sadzbu - 12 eur


