
Plánujete stavať?

Stavebný odpad
a selektívna demolácia

Nezabudnite na požiadavky novej vyhlášky MŽP SR č.  344/2022 Z. z. o stavebných 
odpadoch a odpadoch z demolácií účinnej od 25. októbra 2022 a zvýšené poplatky

za uloženie niektorých priemyselných odpadov.

Kľúčové oblasti: 

A Vyhláška prináša oddelené zhromažďovanie 3 skupín stavebných odpadov (§ 1) 
B Určujú sa potrebné časti zmluvy so subjektom zabezpečujúcim nakladanie s odpadom (§ 2)
C Stanovujú sa vzory tlačív pre ohlásenie realizácie a ukončenie demolačných prác (§ 8)  

A                 Aké stavebné odpady sa majú
zhromažďovať oddelene?

 1 Stavebné a demolačné odpady vhodné pre prípravu na opätovné použitie
 alebo recykláciu, ktoré sú uvedené tu:      Príloha 1
 2 Stavebné materiály spĺňajúce podmienky pre vedľajší produkt:      Príloha 2
 3 Stavebné a demolačné odpady obsahujúce alebo znečistené nebezpečnými 

látkami:     Príloha 3

Pre zaradenie materiálov ako vedľajších produktov (§ 5 - 7) sa určujú tieto podmienky:

Pri nekontaminovanej 
zemine a inom prirodzene 

sa vyskytujúcom 
materiáli vykopanom 

počas stavebných prác:

  je spravený geologický 
prieskum územia a spĺňa 
limity pre zaradenie ako 
inertný odpad

  územie pôvodu nefi-
guruje v informačnom 
systéme environmentál-
nych záťaží

 

Pri asfaltovej zmesi: 

  potrebné je vyhlásenie 
o parametroch zmesi 
použitej pri výstavbe

  nie je znečistená 
látkou, ktorá ohrozuje 
jej využitie bežným 
spôsobom ani dechtom

  je vykonaná laboratórna 
analýza 

Pri stavebných 
materiáloch:

  sú prírodného charak-
teru

  neobsahujú nebezpečné 
látky a ani nie sú nimi 
znečistené

  sú priamo použiteľné 
ako nekonštrukčné časti 
stavby
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B                     Čo musí obsahovať zmluva
o nakladaní s odpadmi?

 Druhy odpadov, s ktorými bude nasledujúci držiteľ nakladať
 Spôsob nakladania s odpadmi u nasledujúceho držiteľa
 Plánovaný spôsob spracovania odpadov v prvom zariadení na spracovanie 

odpadov (ak nejde o spracovateľa odpadu)
 Oprávnenie na nakladanie s odpadmi platné počas zmluvného vzťahu

* Zoznam stavebných odpadov v položke 3 nájdete tu:        Zoznam

UPOZORNENIE

Na základe nariadenia č. 330/2018 Z. z. dochádza od roku 2023 k zvýšeniu poplatkov
za uloženie niektorých druhov priemyselných odpadov odvádzaných štátu nasledovne:

C              Akým tlačivom ohlásim realizáciu 
a skončenie demolačných prác?

 Ohlásenie realizácie demolačných prác:       Tlačivo 1
 Ukončenie demolačných prác:       Tlačivo 2

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

2022 2023 2024 a nasledujúce

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

8 10 15

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

8 10 15

3 Stavebný odpad* 25 30 35

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 odpad 30 30 30

8 Priemyselný nebezpečný odpad 40 40 40
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