
Informácia k fakturácii recyklačných poplatkov v druhom polroku 2016 

 

Vzhľadom na zásadnú zmenu režimu výpočtov cieľov zberu (resp. zberových podielov) 
a recyklácie (zhodnotenia) po vstúpení do platnosti nového zákona o odpadoch a prechodu 
od pôvodného režimu na nový počnúc obdobím začínajúcim 01.01.2016, resp. 01.07.2016 
a vzhľadom na zložitosť a komplikovanosť aktuálnej legislatívnej úpravy, vydávame túto 
informáciu. V prípade akýchkoľvek ďalších nejasností sa treba na nás obrátiť na 
zverejnených kontaktoch.  

V prvom rade treba konštatovať, že si spôsob výpočtu rozsahu zodpovednosti výrobcu 
vyhradeného výrobku (množstevný a aj finančný) vždy treba najprv nechať riadne vysvetliť 
od príslušnej OZV. 

Ďalej, odpadová legislatíva určuje kvalitatívne a kvantitatívne ciele na určenie rozsahu 
zodpovednosti (aj zdrojové údaje pre výpočty), vrátane finančnej, výrobcu vyhradeného 
výrobku a už nie to, čo a ako má byť a v akom rozsahu uvedené na faktúre a už vôbec 
nezasahuje a ani nemôže zasahovať do spôsobu fakturácie a cenotvorby jednotlivých OZV 
(všeobecné pravidlá pre fakturáciu určuje výhradne dotknutá ekonomická legislatíva SR). 

Treba mať samozrejme zo strany klienta OZV dobre načítanú zmluvu o spolupráci s 
príslušnou OZV a tiež príslušný cenník, z čoho vyplýva, čo a ako sa fakturuje. 

OZV SLOVMAS, a. s. vypočítava rozsah množstevnej a následne aj finančnej zodpovednosti 
výrobcov vyhradených výrobkov striktne v súlade s platnou legislatívou. 

Tým sú konkrétne pre prúdy vyhradených výrobkov obaly, neobalové výrobky a pneumatiky 
výšky zberových podielov pre rok 2016 (resp. druhý polrok 2016) zodpovedajúce množstvám 
týchto vyhradených výrobkov uvedených na trh dotknutým výrobcom vyhradeného výrobku v 
roku 2014 (§ 135 ods. 33 zákona o odpadoch v platnom znení); rozsah zodpovednosti pre 
elektrozariadenia sa vypočítava v zmysle časti I. Prílohy č. 3 zákona o odpadoch a pre batérie 
a akumulátory v zmysle časti II. Prílohy č. 3 zákona o odpadoch. Pre výpočet týkajúci sa 
relevantných prúdov vyhradených výrobkov sú použité údaje o uvedení vyhradených 
výrobkov na trh SR a o zbere odpadov z týchto vyhradených výrobkov v SR za rok 2014 
zverejnené MŽP SR na jeho webovom sídle. Prepočet podielov podľa týchto pravidiel a 
údajov je zahrnutý do kalkulácie jednotkovej ceny uvedenej v platnom cenníku a je popísaný 
v zmluve o spolupráci.  

OZV SLOVMAS, a. s. má možno ako jediná OZV, alebo jedna z mála OZV, svoju zmluvu a aj 
cenník zverejnený na svojom webovom sídle. 

Jednotková cena je súčasne kalkulovaná tak, aby celkový rozsah finančnej zodpovednosti 
dotknutého výrobcu vyhradeného výrobku vo vzťahu k jeho zberovému podielu, resp. cieli 
zberu (v roku 2016 počítaného z údajov roku 2014, resp. relevantných predchádzajúcich 
rokov) bol ľahko vypočítateľný a jednoducho skontrolovateľný jednotlivými výrobcami 
vyhradených výrobkov, a to ako súčin množstva použitého pre výpočet trhového a následne 
zberového podielu (resp. cieľa zberu) jednotlivých výrobcov (t. j. množstva uvedeného na trh 
za príslušné obdobie, z ktorého sa podiel (resp. cieľ) vypočítava v zmysle platnej legislatívy) 



a príslušnej cenovej položky aktuálneho cenníka. Keďže zberový podiel (resp. cieľ zberu) sa 
stanovuje na obdobie jedného kalendárneho roka, fakturuje sa priebežne, rovnomerne (t. j. 
jednou štvrtinou), a to vždy na začiatku príslušného kalendárneho štvrťroka (pre obdobie 
druhého polroka 2016 je fakturácia posunutá, aby nedošlo k nadmernej finančnej záťaži 
výrobcov vyhradených výrobkov v krátkom časovom úseku: fakturácia za 2.Q podľa starého 
režimu a fakturácia 3.Q podľa nového režimu (súčasne v júli 2016). 

Zberové podiely a nadväzná finančná zodpovednosť v roku 2017 bude v súlade s platnou 
legislatívou pre prúdy odpadov obaly, neobalové výrobky a pneumatiky počítaná z údajov 
ohlásených v roku 2016, pre elektrozariadenia a pre batérie a akumulátory v súlade 
s Prílohou č. 3 zákona o odpadoch, podľa rovnakých pravidiel ako je uvedené vyššie. 

Vnímame, že v prípade výrobcov vyhradeným výrobkov, ktorým výrazne poklesli množstvá 
vyhradených výrobkov uvedených na trh SR v roku 2016 oproti roku 2014 (resp. dotknutým 
predchádzajúcim rokom), je tento systém nespravodlivý, ale ide o dočasné, prechodné 
obdobie týkajúce sa len obdobia druhého polroka roku 2016 a OZV toto nemôže zmeniť. 

OZV SLOVMAS, a. s. nepristúpila a ani nepristúpi ku krížovému financovaniu rozsahu 
zodpovednosti medzi jednotlivými zastúpenými výrobcami vyhradených výrobkov, navyše 
toto by spôsobilo porušenie zásady nediskriminácie uvedenej v zákone o odpadoch a tiež by 
došlo i k porušeniu príslušnej EÚ odpadovej legislatívy, ktorá krížové financovanie rozšírenej 
zodpovednosti medzi jednotlivými výrobcami výslovne zakazuje. 

Naša fakturácia je vecne správna, korektná a transparentná a samozrejme trváme na úhrade 
vystavených faktúr. V prípade neuhradenia faktúr v lehote splatnosti budeme v ďalšom 
postupovať v súlade so zákonom o odpadoch a jednotnou zmluvou o spolupráci. 

V Bratislave dňa 20.10.2016 

 

Ing. Jiří Mikulenka, 
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ, 
SLOVMAS, a. s., 
v.r. 


