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Príloha è. 6
k vyhláke è. 366/2015 Z. z.

VZOR

EVIDENČNÝ LIST ZARIADENIA NA ZHODNOCOVANIE/ZNEŠKODNOVANIE
ODPADOV
VYPLNÍ ÚRAD

Rok:

Odtlačok pečiatky úradu:

Evidenčné číslo:
Dátum doručenia:
Doklad za úrad overil:

List č.:
Počet listov:

ORGANIZÁCIA

PREVÁDZKAREŇ/ZÁVOD

IČO
Obchodné meno:

Názov:

Adresa
Ulica:
Obec:
Štatutárny orgán
Meno a priezvisko:
Telefón:
e-mail:
Dátum

Adresa
Ulica:
Obec:
Zodpovedná osoba
Meno a priezvisko:
Telefón:
e-mail:
Dátum

PSČ:
Fax:
URL:

------------------------------------------------------Odtlačok pečiatky, meno, priezvisko a podpis

PSČ:
Fax:
URL:

------------------------------------------------------Odtlačok pečiatky, meno, priezvisko a podpis

OPIS ZARIADENIA
Číslo rozhodnutia:
Kód zariadenia:
Názov technológie:
Rok začatia prevádzky:
Kapacita zariadenia:

Hmotnosť odpadu (t/rok):

POZOROVANIE VPLYVU NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Názov sledovaného parametra
Povolená hodnota

Skutočná hodnota

Pozn.

hmotnosť mer.jednotka hmotnosť mer.jednotka
1

2

3

4

5

6
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List č.:
Počet listov:
Kód odpadu podľa
Katalógu odpadov
1

ZOZNAM ZHODNOTENÝCH/ZNEŠKODNENÝCH ODPADOV
Kateg.
Hmotnosť odpadu
Názov odpadu podľa Katalógu odpadov
odpadu
(t/rok)
2

3

4
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Spôsob vypĺňania tlačiva EVIDENČNÝ LIST ZARIADENIA NA ZHODNOCOVANIE/
ZNEŠKODŇOVANIE ODPADOV
Evidenčný list zariadenia na zhodnocovanie/zneškodňovanie odpadov nevypĺňa prevádzkovateľ
skládky odpadov.
Rok – uvedie sa rok, za ktorý sa zasiela Evidenčný list zariadenia na zhodnocovanie/zneškodňovanie
odpadov.
Evidenčné číslo – pridelí a vyplní príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva.
Dátum doručenia – uvedie sa dátum doručenia tlačiva na príslušný orgán štátnej správy odpadového
hospodárstva.
Doklad za úrad overil – uvedie sa pracovník príslušného orgánu štátnej správy odpadového
hospodárstva , ktorý skontroloval úplnosť vyplnenia tlačiva.
ORGANIZÁCIA
IČO – uvedie sa identifikačné číslo organizácie; ak má organizácia identifikačné číslo menšie ako
osemmiestne, zľava sa doplnia nuly na celkový počet ôsmich miest.
Obchodné meno – uvedie sa obchodné meno organizácie (právnickej osoby alebo fyzickej osobypodnikateľa) tak, ako je zapísaná v príslušnom registri.
Ulica, obec, PSČ – uvedie sa presná a úplná adresa sídla organizácie.
Štatutárny orgán uvedie sa meno, priezvisko, telefón, fax, e-mail, adresa URL osoby tak, ako je
zapísaná v príslušnom registri. Ak sú viacerí členovia štatutárneho orgánu, v prílohe sa uvedie ich
meno, priezvisko, dátum a podpis.
Dátum – uvedie sa dátum podpísania tlačiva.
PREVÁDZKAREŇ/ZÁVOD
Nasledujúca časť, týkajúca sa samostatnej prevádzkarne/závodu, sa vypĺňa, ak nie je totožná
s organizáciou.
Názov – uvedie sa, ak je zavedený vnútri organizácie.
Ulica, obec, PSČ – uvedie sa presná a úplná adresa prevádzkarne.
Zodpovedná osoba – uvedie sa poverená osoba, ktorá je zodpovedná za prevádzkovanie zariadenia, jej
telefón, fax, e-mail, adresa URL.
Dátum – uvedie sa dátum podpísania tlačiva.
OPIS ZARIADENIA
Číslo rozhodnutia – uvedie sa číslo rozhodnutia na prevádzkovanie danej činnosti vydaného
príslušným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva
Kód zariadenia – druh zariadenia na zber, zhodnocovanie/zneškodňovanie odpadov sa označuje
kódom podľa spôsobu nakladania s odpadom (podľa tabuliek 1, 2, 3).
Tabuľka 1
Kód

Zariadenie na zber, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu

V

Zariadenie na zber, ktorá vykonáva ich zhromažďovanie, triedenie alebo zmiešavanie na
účely ich prepravy na miesto ďalšieho nakladania s nimi
Zariadenie na zhodnocovanie odpadov niektorou z činností R1 až R13 uvedených
v tabuľke 2
Zariadenie na zneškodňovanie odpadov niektorou z činností D1 až D15 uvedených
v tabuľke 3

R1 – R13
D1 – D15
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Tabuľka 2
Kód

Zhodnocovanie odpadov

R1
R2
R3

Využitie najmä ako palivo alebo na získavanie energie iným spôsobom
Spätné získavanie alebo regenerácia rozpúšťadiel
Recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré sa nepoužívajú ako rozpúšťadlá
(vrátane kompostovania a iných biologických transformačných procesov) (*)
R4
Recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín
R5
Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov (**)
R6
Regenerácia kyselín a zásad
R7
Spätné získavanie komponentov používaných pri odstraňovaní znečistenia
R8
Spätné získavanie komponentov z katalyzátorov
R9
Prečisťovanie oleja alebo jeho iné opätovné použitie
R10
Úprava pôdy na účel dosiahnutia prínosov pre poľnohospodárstvo alebo na zlepšenie životného
prostredia
R11
Využitie odpadov vzniknutých pri činnostiach R1 až R10
R12
Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11 (***)
R13
Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12 (okrem dočasného uloženia
pred zberom na mieste vzniku) (****)
(*) Patrí sem aj splyňovanie a pyrolýza využívajúce zložky ako chemické látky.
(**) Patrí sem aj čistenie pôdy, ktorého výsledkom je jej obnova, a recyklácia anorganických stavebných
materiálov.
(***) Ak neexistuje iný vhodný R-kód, môžu sem patriť predbežné činnosti pred zhodnocovaním vrátane
predbežnej úpravy, okrem iného napríklad rozoberanie, triedenie, drvenie, stláčanie, peletizácia, sušenie,
šrotovanie, kondicionovanie, opätovné balenie, triedenie, miešanie a zmiešavanie pred podrobením sa
ktorejkoľvek z činností R1 až R11.
(****) ( § 3 ods. 5 zákona)

Tabuľka 3
Kód

Zneškodňovanie odpadov

D1
D2
D3

Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (napr. skládka odpadov)
Úprava pôdnymi procesmi (napr. biodegradácia kvapalných alebo kalových odpadov v pôde)
Hĺbková injektáž (napr. injektáž čerpateľných odpadov do vrtov, soľných baní alebo
prirodzených úložísk atď.)
Ukladanie do povrchových nádrží (napr. umiestnenie kvapalných alebo kalových odpadov do
jám, odkalísk atď.)
Špeciálne vybudované skládky odpadov (napr. umiestnenie do samostatných buniek s
povrchovou úpravou stien, ktoré sú zakryté a izolované jedna od druhej a od životného
prostredia)
Vypúšťanie a vhadzovanie do vodného recipienta okrem morí a oceánov
Vypúšťanie a vhadzovanie do morí a oceánov vrátane uloženia na morské dno
Biologická úprava nešpecifikovaná v tejto prílohe, pri ktorej vznikajú zlúčeniny alebo zmesi,
ktoré sú zneškodnené niektorou z činností D1 až D12
Fyzikálno-chemická úprava nešpecifikovaná v tejto prílohe, pri ktorej vznikajú zlúčeniny alebo
zmesi, ktoré sú zneškodnené niektorou z činností D1 až D12 (napr. odparovanie, sušenie,
kalcinácia)
Spaľovanie na pevnine
Spaľovanie na mori (*)
Trvalé uloženie (napr. umiestnenie kontajnerov v baniach
Zmiešavanie alebo miešanie pred použitím niektorej z činností D1 až D12 (**)

D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10
D11
D12
D13
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Kód

Zneškodňovanie odpadov

D14
D15

Uloženie do ďalších obalov pred použitím niektorej z činností D1 až D13
Skladovanie pred použitím niektorej z činností D1 až D14 (okrem dočasného uloženia pred
zberom na mieste vzniku) (***)
(*) Táto činnosť je zakázaná právne záväznými aktmi Európskej únie a medzinárodnými dohovormi.
(**) Ak sa nehodí iný D-kód, môže to zahŕňať predbežné činnosti pred zneškodnením vrátane predbežnej
úpravy, ako aj okrem iného napríklad triedenie, drvenie, stláčanie, peletizácia, sušenie, šrotovanie,
kondicionovanie alebo triedenie pred akoukoľvek činnosťou D1 až D12.
(***) § 3 ods. 5 zákona

Názov technológie – uvedie sa stručný názov technológie.
Rok začatia prevádzky – uvedie sa rok začatia prevádzky.
Kapacita zariadenia – uvedie sa kapacita zariadenia v príslušných merných jednotkách, povolená v
súhlase orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva.
Hmotnosť odpadu – uvedie sa celková hmotnosť odpadov zhodnocovaných/zneškodňovaných
v tonách za rok, za ktorý sú údaje spracované.
POZOROVANIE VPLYVU NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Názov sledovaného zariadenia – uvedie sa názov sledovaného parametra určeného podľa
prevádzkového poriadku zariadenia.
Povolená hodnota – uvedie sa hmotnosť povolenej hodnoty sledovaného parametra určeného podľa
prevádzkového poriadku zariadenia a merná jednotka.
Skutočná hodnota – uvedie sa hmotnosť skutočnej hodnoty sledovaného parametra určeného podľa
prevádzkového poriadku zariadenia a merná jednotka.
Poznámka – uvedie sa odkaz na poradové číslo poznámky, ktorá sa uvedie v prílohe k tlačivu.
ZOZNAM ZHODNOTENÝCH/ZNEŠKODNENÝCH ODPADOV
Kód odpadu podľa Katalógu odpadov – uvedie sa kód zhodnoteného/zneškodneného odpadu.
Názov odpadu podľa Katalógu odpadov – uvedie sa názov zhodnoteného/zneškodneného odpadu.
Kateg. odpadu – uvedie sa kategória zhodnoteného/zneškodneného odpadu.
Hmotnosť odpadov – uvedie sa hmotnosť zhodnoteného/zneškodneného odpadu v tonách za rok. Pri
zneškodňovaní polychlórovaných bifenylov sa uvedie aj údaj o obsahu polychlórovaných bifenylov
v nich obsiahnutých.
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