
 

 

 

ZOZNAM 

PRIEMYSELNÝCH OSTATNÝCH ODPADOV, ZA KTORÉ SA PLATÍ POPLATOK  

ZA ULOŽENIE ODPADOV NA SKLÁDKU ODPADOV  

 

Kód 

odpadu 

Názov odpadu 

020101 Kaly z prania a čistenia 

020102 Odpadové živočíšne tkanivá 

020103 Odpadové rastlinné tkanivá 

020104 Odpadové plasty (okrem obalov) 

020106 Zvierací trus, moč a hnoj (vrátane znečistenej slamy), kvapalné odpady, oddelene zhromažďované                              

a spracúvané mimo miesta ich vzniku 

020107 Odpady z lesného hospodárstva 

020109 Agrochemické odpady iné ako uvedené v 020108 

020203 Materiál nevhodný na spotrebu alebo spracovanie 

020301 Kaly z prania, čistenia, lúpania, odstreďovania a separovania 

020302 Odpady z konzervačných činidiel 

020303 Odpady z extrakcie rozpúšťadlami 

020304 Látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie 

020305 Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku 

020403 Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku 

020501 Látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie 

020502 Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku 

020601 Materiály nevhodné na spotrebu alebo spracovanie 

020602 Odpady z konzervačných činidiel 

020603 Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku 

020701 Odpad z prania, čistenia a mechanického spracovania surovín 

020702 Odpad z destilácie liehu 

020703 Odpad z chemického spracovania 

020704 Materiály nevhodné na spotrebu alebo spracovanie 



 

 

020705 Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku 

030101 Odpadová kôra a korok 

030301 Odpadová kôra a drevo 

030307 Mechanicky oddelené výmety z recyklácie papiera a lepenky 

030308 Odpady z triedenia papiera a lepenky určených na recykláciu 

030310 Výmety z vlákien, plnív a náterov z mechanickej separácie 

030311 Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 030310 

040101 Odpadová glejovka a štiepenka 

040107 Kaly najmä zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku neobsahujúce chróm 

040109 Odpady z vypracúvania a apretácie 

040209 Odpad z kompozitných materiálov (impregnovaný textil, elastomér, plastomér) 

040210 Organické látky prírodného pôvodu (napríklad tuky, vosky) 

040215 Odpad z apretácie iný ako uvedený v 040214 

040217 Farbivá a pigmenty iné ako uvedené v 040216 

040220 Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 040219 

040221 Odpady z nespracovaných textilných vlákien 

040222 Odpady zo spracovaných textilných vlákien 

050110 Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 050109 

060503 Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 060502 

070112 Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 070111 

070212 Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 070211 

070215 Odpadové prísady iné ako uvedené v 070214 

070312 Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 070311 

070412 Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 070411 

070512 Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 070511 

070514 Tuhé odpady iné ako uvedené v 070513 

070612 Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 070611 

080114 Kaly z farby alebo laku iné ako uvedené v 080113 

080118 Odpady z odstraňovania farby alebo laku iné ako uvedené v 080117 

080313 Odpadová tlačiarenská farba iná ako uvedená v 080312 

080315 Kaly z tlačiarenskej farby iné ako uvedené v 080314 

080318 Odpadový toner do tlačiarne iný ako uvedený v 080317 

080412 Kaly z lepidiel a tesniacich materiálov iné ako uvedené v 080411 



 

 

090108 Fotografický film a papiere neobsahujúce striebro alebo zlúčeniny striebra 

090110 Jednorazové kamery bez batérií 

120115 Kaly z obrábania iné ako uvedené v 120114 

150101 Obaly z papiera a lepenky 

150102 Obaly z plastov 

150103 Obaly z dreva 

150105 Kompozitné obaly 

150109 Obaly z textilu 

150203 Absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné odevy iné ako uvedené v 150202 

160103 Opotrebované pneumatiky, ktoré možno použiť ako konštrukčný materiál pri budovaní skládky, pneumatiky 

z bicyklov a pneumatiky s väčším vonkajším priemerom ako 1 400 mm 

160119 Plasty 

160306 Organické odpady iné ako uvedené v 160305 

160509 Vyradené chemikálie iné ako uvedené v 160506, 160507 alebo 160508 

170201 Drevo 

180104 Odpady, ktorých zber a zneškodňovanie nepodliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy 

(napríklad obväzy, sadrové odtlačky a obväzy, posteľná bielizeň, jednorazové odevy, plienky) 

180203 Odpady, ktorých zber a zneškodňovanie nepodliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy 

180206 Chemikálie iné ako uvedené v 180205 

190203 Predbežne zmiešaný odpad zložený len z odpadov neoznačených ako nebezpečné 

190206 Kaly z fyzikálno-chemického spracovania iné ako uvedené v 190205 

190210 Horľavé odpady iné ako uvedené v 190208 a 190209 

190501 Nekompostované zložky komunálnych odpadov a podobných odpadov 

190502 Nekompostované zložky živočíšneho a rastlinného odpadu 

190604 Zvyšky kvasenia z anaeróbnej úpravy komunálnych odpadov 

190809 Zmesi tukov a olejov z odlučovačov oleja z vody obsahujúce jedlé oleje a tuky 

190812 Kaly z biologickej úpravy priemyselných odpadových vôd iné ako uvedené v 190811 

190903 Kaly z dekarbonizácie 

190904 Použité aktívne uhlie 

191106 Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 191105 

191201 Papier a lepenka 

191202 Železné kovy 

191203 Neželezné kovy 



 

 

191204 Plasty a guma 

191205  Sklo 

191207 Drevo iné ako uvedené v 191206 

191208 Textílie 

191210 Horľavý odpad (palivo z odpadov) 

191212 Iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu iné ako uvedené v 191211 

191304 Kaly zo sanácie pôdy iné ako uvedené v 191303 

191306 Kaly zo sanácie podzemnej vody iné ako uvedené v 191305 

 

Poznámka: 

Položka 191212 nezahŕňa odpady, ktoré nie je možné vzhľadom na ich charakter zhodnotiť iným spôsobom. Odpady, ktoré vzniknú po 

vytriedení zložiek komunálnych odpadov spadajúcich pod rozšírenú zodpovednosť výrobcov a ktoré predstavujú tzv. ťažkú frakciu, ktorú nie je 

možné vzhľadom na jej charakter ďalej zhodnotiť, pod túto položku nespadajú. 
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