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V Y H L Á � K A
Ministerstva �ivotného prostredia Slovenskej republiky

z 11. júna 2001

o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch

Ministerstvo �ivotného prostredia Slovenskej repub-
liky pod¾a § 68 ods. 3 písm. a), f), h) a n) zákona
è. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ïalej len �zákon�) ustanovuje:

§ 1

Predmet úpravy

Táto vyhlá�ka upravuje
a) podrobnosti o obsahu programov odpadového hos-

podárstva (ïalej len �program�) a o spôsobe vypra-
cúvania programu kraja, programu okresu, progra-
mu pôvodcu odpadu a programu obce,

b) obsah a spôsob vedenia a uchovávania evidencie
odpadov dr�ite¾a odpadu, prepravcu nebezpeèných
odpadov, prevádzkovate¾a zariadenia na zhodnoco-
vanie odpadov a prevádzkovate¾a zariadenia na
zne�kodòovanie odpadov a èas jej uchovávania, ale
aj obsah a spôsob vedenia a uchovávania evidencie
objemu výroby a dovozu výrobkov pod¾a piatej èasti
zákona a odpadov z nich a èas jej uchovávania, ako
aj obsah a spôsob vedenia zoznamu registrovaných
osôb,

c) podrobnosti o spôsobe oznaèovania batérií a aku-
mulátorov,

d) podrobnosti o nakladaní s odpadmi, po�iadavky na
zariadenia na nakladanie s odpadmi, podrobnosti
o prevádzkovaní zariadenia na nakladanie s odpad-
mi, podrobnosti o obsahu �iadostí o vydanie roz-
hodnutia a vyjadrenia orgánu �tátnej správy odpa-
dového hospodárstva.

PRVÁ ÈAS�

PROGRAMY ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA

§ 2

Obsah programu

(1) Program sa vypracúva s prihliadnutím na jeho
environmentálnu úèinnos�, ekonomickú efektívnos�
a sociálnu akceptovate¾nos�.

(2) Program obsahuje
a) základné údaje,
b) charakteristiku aktuálneho stavu odpadového hos-

podárstva,
c) záväznú èas�,
d) smernú èas�,
e) rozpoèet odpadového hospodárstva.

(3) Program kraja a program okresu sa zostavuje
pod¾a osnovy uvedenej v prílohe è. 1.

(4) Program pôvodcu odpadu a program obce sa zo-
stavuje pod¾a osnovy uvedenej v prílohe è. 2.

§ 3

Základné údaje

(1) Základné údaje programu kraja a programu ok-
resu obsahujú identifikaèné údaje o orgáne, ktorý
program vydáva, a základné údaje o území, pre ktoré
sa program vydáva.

(2) Základné údaje programu pôvodcu odpadu obsa-
hujú identifikaèné údaje o pôvodcovi odpadu a cha-
rakteristiku jeho èinnosti.

(3) Základné údaje programu obce obsahujú identi-
fikaèné údaje o obci a údaje o rozlohe obce a o poète
jej obyvate¾ov.

§ 4

Charakteristika aktuálneho stavu
odpadového hospodárstva

(1) Charakteristika aktuálneho stavu odpadového
hospodárstva kraja a okresu obsahuje údaje o mno�-
stve odpadov za urèené obdobie, o prevádzkovaných
zariadeniach na zhodnocovanie odpadov a o prevádz-
kovaných zariadeniach na zne�kodòovanie odpadov
s osobitným vyèlenením skládok odpadov a údaje
o preprave odpadov.

(2) Charakteristika aktuálneho stavu odpadového
hospodárstva pôvodcu odpadu a obce obsahuje údaje
o mno�stve odpadov za urèené obdobie a údaje o po-
u�ívaných zariadeniach na zhodnocovanie odpadov
a o pou�ívaných zariadeniach na zne�kodòovanie od-
padov.

§ 5

Záväzná èas� programu

(1) Záväzná èas� programu kraja a programu okresu
obsahuje
a) údaje o prúdoch odpadov v èlenení na tieto komo-

dity:
1. opotrebované batérie a akumulátory,
2. odpadové oleje,
3. opotrebované pneumatiky,
4. odpady z viacvrstvových kombinovaných mate-

riálov,
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5. elektronický �rot,
6. odpady z polyetyléntereftalátu,
7. odpady z polyetylénu,
8. odpady z polypropylénu,
9. odpady z polystyrénu,

10. odpady z polyvinylchloridu,
11. odpady zo �iariviek s obsahom ortuti,
12. odpady z papiera,
13. odpady zo skla,
14. staré vozidlá,

b) údaje o biologicky rozlo�ite¾ných odpadoch,
c) organizaèné, technologické a výrobné opatrenia na

obmedzenie vzniku odpadov,
d) opatrenia na zni�ovanie mno�stva biologicky rozlo-

�ite¾ných odpadov ukladaných na skládky odpadov
vyjadreného v  jednotkách hmotnosti vo východis-
kovom a cie¾ovom roku s cie¾om dosiahnu� zni�o-
vanie mno�stva ukladaných odpadov na skládky
odpadov takto:
1. do 9 rokov od nadobudnutia úèinnosti tejto vy-

hlá�ky sa zní�i mno�stvo skládkovaných biologic-
ky rozlo�ite¾ných komunálnych odpadov na 75 %
z celkového mno�stva (hmotnosti) biologicky roz-
lo�ite¾ných komunálnych odpadov vzniknutých
v roku 1995,

2. do 12 rokov od nadobudnutia úèinnosti tejto
vyhlá�ky sa zní�i mno�stvo skládkovaných biolo-
gicky rozlo�ite¾ných komunálnych odpadov na
50 % z celkového mno�stva (hmotnosti) biologic-
ky rozlo�ite¾ných komunálnych odpadov vznik-
nutých v roku 1995,

3. do 19 rokov od nadobudnutia úèinnosti tejto
vyhlá�ky sa zní�i mno�stvo skládkovaných biolo-
gicky rozlo�ite¾ných komunálnych odpadov na
35 % z celkového mno�stva (hmotnosti) biologic-
ky rozlo�ite¾ných komunálnych odpadov vznik-
nutých v roku 1995.

(2) Záväzná èas� programu pôvodcu odpadu a prog-
ramu obce obsahuje
a) údaje o predpokladanom vzniku odpadov a podiele

ich zhodnocovania a zne�kodòovania vo východis-
kovom a cie¾ovom roku programu v èlenení na ko-
modity pod¾a odseku 1 písm. a) a b),

b) organizaèné, technologické a výrobné opatrenia na
obmedzenie vzniku nebezpeèných odpadov, ak ich
pôvodca odpadov produkuje roène viac ako 50 kg,
a opatrenia na obmedzenie vzniku ostatných odpa-
dov, ak ich pôvodca produkuje viac ako jednu tonu
za kalendárny rok,

c) opatrenia pod¾a odseku 1 písm. c).

§ 6

Smerná èas� programu

Smerná èas� programu obsahuje údaje o zámeroch
na vybudovanie nových zariadení na zhodnocovanie

odpadov, zariadení na zne�kodòovanie odpadov alebo
zariadení na iné nakladanie s odpadmi.

§ 7

Rozpoèet odpadového hospodárstva

Rozpoèet odpadového hospodárstva obsahuje
a) preh¾ad rozpoètu odpadového hospodárstva za

predchádzajúce obdobie s údajmi o vynalo�ených
nákladoch a zdrojoch, z ktorých boli pokryté,

b) rozpoèet na plánované obdobie s údajmi o celko-
vých plánovaných nákladoch v èlenení na náklady
na zhodnocovanie odpadov, zne�kodòovanie odpa-
dov a na inú èinnos� pri nakladaní s odpadmi
a o zdrojoch na pokrytie nákladov.

DRUHÁ ÈAS�

VEDENIE EVIDENCIÍ

§ 8

Základné ustanovenia

(1) Na úèely vedenia evidencií sa odpady zaraïujú
pod¾a Katalógu odpadov. 1)

(2) Evidencie mo�no vies� v písomnej forme alebo
v elektronickej forme.

(3) Hlásenia na základe evidencie sa podávajú na
tlaèivách, ktorých vzory sú uvedené v prílohách è. 4,
6 a� 9 alebo na zhodných tlaèových výstupoch z elek -
tronického spracovania dát.

§ 9

Evidencia odpadov

(1) Evidencia odpadov2) sa pre v�etky kategórie od-
padov vedie pod¾a druhov odpadov na Evidenènom
liste odpadu, ktorého vzor je uvedený v prílohe è. 3,
bez obmedzenia mno�stva; evidencia sa vedie samo-
statne za ka�dú prevádzkareò.3)

(2) Ak sa v Evidenènom liste odpadu uvádza nebez-
peèný odpad, priradí sa ku ka�dému druhu nebezpeè-
ného odpadu aj ypsilonový kód pod¾a Katalógu odpa-
dov. Ak mo�no k jednému druhu nebezpeèného
odpadu priradi� viac ypsilonových kódov, priradí sa
ten ypsilonový kód, ktorý je rozhodujúci vzh¾adom na
nebezpeèné vlastnosti odpadu.

(3) Evidenèný list odpadu sa vypåòa priebe�ne za
obdobie kalendárneho roka.

(4) Dr�ite¾ odpadu uchováva Evidenèný list odpadu
pä� rokov.

1) § 68 ods. 3 písm. e) zákona è. 223/2001 Z. z.
2) § 19 ods. 1 písm. g), § 21 ods. 1 písm. f), § 41 ods. 18 písm. a), § 42 ods. 5 písm. a), § 43 ods. 7 písm. a), § 44 ods. 7 písm. a), § 45 ods. 6

písm. a), § 46 ods. 7 písm. a), § 47 ods. 6 písm. a), § 48 ods. 9 písm. a) a § 52 ods. 1 písm. e) zákona è. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.

3) § 17 ods. 1 zákona è. 455/1991 Zb. o �ivnostenskom podnikaní (�ivnostenský zákon) v znení zákona è. 132/1994 Z. z.
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§ 10

Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním

(1) Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním4)
podáva dr�ite¾ odpadu na tlaèive, ktorého vzor je uve-
dený v prílohe è. 4, ak nakladá roène v súhrne s viac
ako 50 kg nebezpeèných odpadov alebo s viac ako
jednou tonou ostatných odpadov; ak ide o vznik odpa-
dov uvedených v prílohe è. 5, hlásenie o vzniku odpa-
du a nakladaní s ním sa podáva bez oh¾adu na ich
mno�stvo.

(2) Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním sa
podáva za obdobie kalendárneho roka a zasiela sa
príslu�nému úradu a Recyklaènému fondu5) do 31. ja-
nuára nasledujúceho kalendárneho roka.

(3) Okrem hlásenia o vzniku odpadu a nakladaní
s ním pod¾a odsekov 1 a 2 sa za obdobie kalendárneho
�tvr�roka podáva na tlaèive, ktorého vzor je uvedený
v prílohe è. 4, aj hlásenie o vzniku a nakladaní s
a) opotrebovanými batériami a akumulátormi a opotre-

bovanými batériami a akumulátormi zo zariadení, do
ktorých sú batérie a akumulátory zabudovávané,

b) odpadovými olejmi,
c) opotrebovanými pneumatikami,
d) odpadmi z viacvrstvových kombinovaných materiá-

lov,
e) elektronickým �rotom,
f) odpadmi z polyetyléntereftalátu,
g) odpadmi z polyetylénu,
h) odpadmi z polypropylénu,
i) odpadmi z polystyrénu,
j) odpadmi z polyvinylchloridu,
k) odpadmi zo �iariviek s obsahom ortuti,
l) odpadmi z papiera,

m) odpadmi zo skla,
n) starými vozidlami.

(4) Hlásenie pod¾a odseku 3 sa zasiela príslu�nému
úradu a Recyklaènému fondu5) do desiateho dòa me-
siaca nasledujúceho po uplynutí kalendárneho �tvr�-
roka.

(5) Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním
uchováva dr�ite¾ odpadu v písomnej forme pä� rokov.

§ 11

Evidenèný list skládky odpadov a evidenèný list
zariadenia na zhodnocovanie odpadov a zariadenia

na zne�kodòovanie odpadov

(1) Evidenèný list skládky odpadov vedie prevádzko-

vate¾ skládky odpadov pod¾a vzoru uvedeného v prílo-
he è. 6.

(2) Evidenèný list zariadenia na zhodnocovanie od-
padov a evidenèný list zariadenia na zne�kodòovanie
odpadov vedie prevádzkovate¾ zariadenia pod¾a vzoru
uvedeného v prílohe è. 7.

(3) Evidenèný list skládky odpadov, evidenèný list
zariadenia na zhodnocovanie odpadov a evidenèný list
zariadenia na zne�kodòovanie odpadov sa vypåòajú za
obdobie kalendárneho roka a zasielajú sa príslu�nému
úradu do 31. januára nasledujúceho roka.

(4) Evidenèný list skládky odpadov uchováva pre-
vádzkovate¾ skládky odpadov poèas 30 rokov od uzav-
retia skládky odpadov.

(5) Evidenèný list zariadenia na zhodnocovanie od-
padov a evidenèný list zariadenia na zne�kodòovanie
odpadov uchováva prevádzkovate¾ zariadenia po celý
èas prevádzky zariadenia a e�te 10 rokov po jej skon-
èení.

§ 12

Evidencia
o prepravovaných nebezpeèných odpadoch

(1) Evidencia o prepravovaných nebezpeèných od-
padoch sa vedie na Sprievodnom liste nebezpeèných
odpadov6) (ïalej len �sprievodný list�), ktorého vzor je
uvedený v prílohe è. 8.

(2) Sprievodný list je neoddelite¾nou súèas�ou pre-
pravných dokladov vedených pod¾a osobitných pred-
pisov.7)

(3) Odosielate¾ odpadu a príjemca odpadu uchová-
vajú sprievodný list pä� rokov.

(4) Hlásenie o prepravovaných nebezpeèných odpa-
doch8) podáva odosielate¾ odpadu a príjemca odpadu
na kópii sprievodného listu. Hlásenie zasiela odosiela-
te¾ odpadu príslu�ným úradom do desiatich dní po
zaèatí prepravy nebezpeèného odpadu.

§ 13

Evidencia a hlásenie o objeme výroby,
dovozu, vývozu a reexportu

(1) Evidenciu o objeme výroby, dovozu, vývozu a re-
exportu urèených výrobkov9) vedie výrobca a dovozca
priebe�ne.

(2) Hlásenie o objeme výroby, dovozu, vývozu a reex-
portu podáva výrobca a dovozca na tlaèive, ktorého
vzor je uvedený v prílohe è. 9, �tvr�roène príslu�nému

 4) § 19 ods. 1 písm. h), § 21 ods. 1 písm. g), § 41 ods. 18 písm. b), § 42 ods. 5 písm. b), § 43 ods. 7 písm. b), § 44 ods. 7 písm. b), § 45 ods. 6
písm. b), § 46 ods. 7 písm. b), § 47 ods. 6 písm. b), § 48 ods. 9 písm. b), § 52 ods. 1 písm. g) zákona è. 223/2001 Z. z.

 5) § 41 ods. 18 písm. b), § 42 ods. 5 písm. b), § 43 ods. 7 písm. b), § 44 ods. 7 písm. b), § 45 ods. 6 písm. b), § 46 ods. 7 písm. b), § 47 ods. 6
písm. b), § 48 ods. 9 písm. b), § 52 ods. 1 písm. g) zákona è. 223/2001 Z. z.

 6) § 20 ods. 2 písm. a) zákona è. 223/2001 Z. z.
 7) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskor�ích predpisov.
 8) § 20 ods. 2 písm. b) zákona è. 223/2001 Z. z.
 9) § 41 ods. 17 písm. a), § 42 ods. 12 písm. a), § 43 ods. 5 písm. a), § 44 ods. 6 písm. a), § 45 ods. 5 písm. a), § 46 ods. 6 písm. a), § 47 ods. 5

písm. a), § 48 ods. 8 písm. a) zákona è. 223/2001 Z. z.
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úradu a Recyklaènému fondu10) do desiateho dòa me-
siaca nasledujúceho po uplynutí kalendárneho �tvr�-
roka.

(3) Hlásenie o objeme výroby, dovozu, vývozu a reex-
portu uchováva v písomnej forme výrobca a dovozca
pä� rokov.

§ 14

Zoznam registrovaných osôb

Zoznam registrovaných osôb11) obsahuje
a) registraèné èíslo,
b) dátum registrácie,
c) meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné èíslo

a trvalý pobyt12) (ïalej len �osobné údaje�) registro-
vanej fyzickej osoby-podnikate¾a; ak bol ustanove-
ný zodpovedný zástupca,13) aj jeho osobné údaje;
osobné údaje �tatutárneho orgánu alebo èlenov
�tatutárneho orgánu registrovanej právnickej oso-
by,

d) obchodné meno a miesto podnikania registrovanej
fyzickej osoby-podnikate¾a; obchodné meno a sídlo
registrovanej právnickej osoby,

e) identifikaèné èíslo (IÈO),
f) èinnos�, ktorú zaèala registrovaná osoba vykoná-

va�, a druhy odpadov, ktoré sú predmetom tejto
èinnosti.

§ 15

Evidencia o zbere vrátane výkupu niektorých odpadov

(1) Evidencia o zbere vrátane výkupu niektorých od-
padov14) obsahuje
a) osobné údaje fyzickej osoby alebo zástupcu práv-

nickej osoby, od ktorej sa odpad preberá,
b) obchodné meno a miesto podnikania fyzickej oso-

by-podnikate¾a, od ktorej sa odpad preberá; ob-
chodné meno a sídlo právnickej osoby, od ktorej sa
odpad preberá,

c) druh prevzatého alebo vykúpeného odpadu,
d) mno�stvo prevzatého alebo vykúpeného odpadu.

(2) Evidenciu o zbere vrátane výkupu farebných ko-
vov uchováva zberate¾ odpadu pä� rokov.

TRETIA  ÈAS�
BATÉRIE A AKUMULÁTORY

§ 16

Oznaèovanie batérií a akumulátorov

(1) Batérie a akumulátory15) sa oznaèujú
a) jedným zo symbolov zákazu zmie�avania s odpa-

dom z domácností, ktorých vzory sú uvedené v prí-
lohe è. 10,

b) symbolom upozoròujúcim na obsah �a�kých kovov,
ktorý pozostáva z chemickej znaèky príslu�ného
kovu (ortu� � Hg, kadmium � Cd, olovo � Pb)
a z údaja o jeho obsahu pod¾a typu batérie alebo
akumulátora.

(2) Symbol pod¾a odseku 1 písm. a) musí zabera�
najmenej 3 % plochy najväè�ej strany batérie alebo
akumulátora a jeho ve¾kos� je najviac 5 cm × 5 cm.

(3) Na cylindrických èlánkoch musí symbol pod¾a
odseku 1 písm. a) zabera� najmenej 3 % polovice plo-
chy batérie alebo akumulátora a jeho ve¾kos� je najviac
5 cm × 5 cm.

(4) Ak by mal by� symbol pod¾a odseku 2 men�í ako
0,5 cm × 0,5 cm, zobrazí sa na obale batérie alebo
akumulátora a jeho ve¾kos� je 1 cm × 1 cm.

(5) Symbol pod¾a odseku 1 písm. b) musí by� umiest -
nený pod symbolom pod¾a odseku 1 písm. a) a musí
pokrýva� plochu ve¾kosti najmenej jednej �tvrtiny ve¾-
kosti symbolu pod¾a odseku 2.

(6) Symboly sa musia vyznaèi� vidite¾ne, èitate¾ne
a nezmazate¾ne.

�TVRTÁ ÈAS�

NAKLADANIE S ODPADMI

PRVÁ HLAVA

PODROBNOSTI O NAKLADANÍ S ODPADMI

§ 17

Úprava odpadov

(1) Úprava odpadov vrátane ich triedenia je fyzikál-
ny, chemický alebo biologický proces, ktorým sa me-
nia vlastnosti odpadov na úèel ïal�ieho nakladania
s nimi.

(2) Odpady s vysokým podielom organickej hmoty,
najmä rastlinné odpady, exkrementy zvierat, biologic-
ké kaly z èistiarní odpadových vôd, zlo�ky komunálne-
ho odpadu s vysokým podielom organickej hmoty a iné
im podobné odpady sa upravujú najprv biologicky.

(3) Pri úprave odpadu spevòovaním sa odpad spev-
òuje anorganickým alebo organickým pojivom tak, aby
sa zabránilo úniku �kodlivín do prostredia.

10) § 41 ods. 17 písm. b), § 42 ods. 12 písm. b), § 43 ods. 5 písm. b), § 44 ods. 6 písm. b), § 45 ods. 5 písm. b), § 46 ods. 6 písm. b), § 47 ods. 5
písm. b), § 48 ods. 8 písm. b) zákona è. 223/2001 Z. z.

11) § 15 ods. 5 zákona è. 223/2001 Z. z.
12) Zákon è. 135/1982 Zb. o hlásení a evidencii pobytu obèanov.

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 73/1995 Z. z. o pobyte cudzincov na území Slovenskej republiky v znení neskor�ích predpisov.
13) § 11 a 12 zákona è. 455/1991 Zb. v znení zákona è. 132/1994 Z. z.
14) § 19 ods. 3 písm. c) zákona è. 223/2001 Z. z.
15) § 41 ods.1 zákona è. 223/2001 Z. z.
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§ 18

Zhodnocovanie odpadov

(1) Zhodnocovanie odpadov sa vykonáva ako
a) materiálové zhodnocovanie,
b) energetické zhodnocovanie.

(2) Materiálové zhodnocovanie je vyu�ívanie odpadu
ako druhotnej suroviny na výrobu vyu�ite¾ného pro-
duktu
a) spätným získavaním, a to oddelením èasti odpadu

vhodnej na ïal�ie priame vyu�itie,
b) regeneráciou, a to obnovením pôvodných ú�itko-

vých vlastností materiálu tak, aby bol pou�ite¾ný na
pôvodný úèel,

c) recykláciou, a to vrátením odpadu do výrobného
cyklu na výrobu spoloèensky po�adovaného výrob-
ku s cie¾om �etri� primárne surovinové zdroje.

(3) Materiálové zhodnocovanie odpadu je aj vy-
u�ívanie akejko¾vek èasti odpadu.

(4) Energetické zhodnocovanie je vyu�ívanie odpadu
na výrobu energie.

§ 19

Analytická kontrola nebezpeèných odpadov

(1) Dr�ite¾ nebezpeèného odpadu, ktorý dodáva od-
pad do zariadenia na nakladanie s nebezpeènými od-
padmi, zabezpeèí vykonanie analytickej kontroly od-
padu v rozsahu urèenom v prevádzkovom poriadku
tohto zariadenia. O vykonaní analýzy odpadu dr�ite¾
odpadu predlo�í prevádzkovate¾ovi zariadenia proto-
kol z analytickej kontroly odpadov, vypracovaný pod¾a
vzoru a v rozsahu uvedenom v prílohe è. 11.

(2) Prevádzkový poriadok zariadenia na nakladanie
s nebezpeènými odpadmi obsahuje urèenie rozsahu
analýzy jednotlivých druhov odpadov, s ktorými sa
v zariadení nakladá. Prevádzkový poriadok urèí rozsah
analýzy odpadu osobitne prvej dodávky odpadu do
zariadenia a zvlá�� opakovanej dodávky odpadu do
zariadenia, ako aj prípady, keï sa pri zmene zlo�enia
odpadu vykoná nová analýza v rozsahu zodpovedajú-
com analýze pri prvej dodávke odpadu.

(3) Prvá dodávka odpadu do zariadenia je prvé doda-
nie urèitého druhu odpadu na ïal�ie nakladanie
s ním.

(4) Opakovaná dodávka odpadu do zariadenia je
opakované dodanie rovnakého druhu odpadu ako dru-
hu odpadu dodaného pri prvej dodávke odpadu na
ïal�ie nakladanie s ním.

(5) Ak ide o nebezpeèné odpady tvorené kompaktný-
mi celkami zhodnými s pôvodným výrobkom (�iarivky,
akumulátory a pod.), pova�ujú sa za analytickú kon-
trolu odpadu údaje zo sprievodnej dokumentácie vý-
robku o jeho zlo�ení. Ak ide o nebezpeèné odpady s ne-
bezpeènými vlastnos�ami, ktoré vyplývajú z celkového
zlo�enia odpadov, za analytickú kontrolu odpadov sa

pova�ujú údaje o relevantných nebezpeèných vlast-
nostiach z dostupnej odbornej literatúry.

(6) Dr�ite¾ odpadu mô�e do zariadenia na nakladanie
s odpadmi doda� len odpad, ktorý zodpovedá ním
predlo�enej analytickej kontrole odpadu.

(7) Analytickú kontrolu odpadu a urèenie nebezpeè-
ných vlastností odpadu vykonávajú osoby ustanovené
pod¾a osobitného predpisu.16)

DRUHÁ HLAVA

PO�IADAVKY NA ZARIADENIA
NA NAKLADANIE S ODPADMI

§ 20

Oznaèovanie zariadenia na nakladanie s odpadmi

(1) Zariadenie na nakladanie s odpadmi sa musí
oznaèi� informaènou tabu¾ou vidite¾nou z verejného
priestranstva, ktorá obsahuje najmä
a) názov zariadenia,
b) obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania

prevádzkovate¾a zariadenia,
c) prevádzkový èas zariadenia,
d) zoznam druhov odpadov, s ktorými sa v zariadení

nakladá,
e) názov orgánu �tátnej správy, ktorý vydal súhlas na

prevádzkovanie zariadenia,
f) meno a priezvisko osoby zodpovednej za prevádzku

zariadenia a jej telefónne èíslo.

(2) Nebezpeèné odpady, ako aj sklad, v ktorom sa
skladujú nebezpeèné odpady, musia sa oznaèi� iden-
tifikaèným listom nebezpeèného odpadu, ktorého vzor
je uvedený v prílohe è. 12.

§ 21

Technológia nakladania s nebezpeènými odpadmi

Prvé uvedenie novej technológie na nakladanie s ne-
bezpeènými odpadmi na trh17) je mo�né, len ak je táto
technológia environmentálne vhodná a predstavuje
z technického a ekonomického h¾adiska najlep�iu do-
stupnú technológiu, ktorá bola overená v poloprevádz-
kových alebo v prevádzkových podmienkach.

§ 22

Zhroma�ïovanie odpadov

(1) Priestory na zhroma�ïovanie odpadov sa navr-
hujú, budujú a prevádzkujú tak, aby nemohlo dôjs�
k ne�iaducemu vplyvu na �ivotné prostredie a  k po-
�kodzovaniu hmotného majetku. Ako priestory na
zhroma�ïovanie odpadov mô�u slú�i� najmä vo¾né
plochy, prístre�ky, budovy a podzemné a nadzemné
nádr�e.

(2) Sklad odpadov je priestor alebo objekt urèený na
skladovanie odpadov pred ich zhodnotením alebo

16) Zákon è. 264/1999 Z. z. o technických po�iadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
17) § 7 ods. 1 písm. i) zákona è. 223/2001 Z. z.
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zne�kodnením, umo�òujúci ich kontrolu a zabezpeèu-
júci ochranu �ivotného prostredia.

(3) Na skladovanie nebezpeèných odpadov mo�no
vyu�i� aj sklady výrobkov a  prípravkov s rovnakými
nebezpeènými vlastnos�ami, ako majú skladované ne-
bezpeèné odpady, prièom nebezpeèné odpady musia
by� ulo�ené tak, aby nedo�lo k zámene.

(4) Skladovacie priestory na skladovanie nebezpeè-
ných odpadov musia spåòa� rovnaké technické a bez-
peènostné po�iadavky ako skladovacie priestory na
skladovanie chemických látok, prípravkov a výrobkov
s rovnakými nebezpeènými vlastnos�ami, ako majú
skladované nebezpeèné odpady.

(5) Nádoby, sudy a iné obaly, v ktorých sú nebezpeè-
né odpady ulo�ené, musia
a) by� odlí�ené od zariadení nepou�ívaných a neurèe-

ných na nakladanie s odpadmi, napr. odlí�enie tva-
rom, opisom alebo farebne,

b) zabezpeèi� ochranu odpadov pred takými vonkaj�í-
mi vplyvmi, ktoré by mohli spôsobi� vznik ne�iadu-
cich reakcií v odpadoch (napr. vznik po�iaru, vý-
buch),

c) by� odolné proti mechanickému po�kodeniu,
d) by� odolné proti chemickým vplyvom,
e) zodpoveda� po�iadavkám pod¾a osobitných predpi-

sov.18)

(6) Na nakladanie s nebezpeènými odpadmi platia aj
predpisy platné pre chemické látky a prípravky a vý-
robky s rovnakými nebezpeènými vlastnos�ami.19)

TRETIA HLAVA

SKLÁDKA ODPADOV

§ 23

Základné ustanovenia

(1) Podzemné ulo�enie odpadov je trvalé ulo�enie
odpadov do zariadenia na zne�kodnenie odpadov v hl-
bokých podzemných priestoroch, ako sú  bane na so¾
alebo pota�.

(2) Priesaková kvapalina je kvapalina, ktorá presiak-
ne ulo�eným odpadom a vyteká zo skládky odpadov
alebo zostáva zadr�aná v skládke odpadov.

(3) Skládkový plyn je plyn, ktorý sa vyvíja z odpadu
ulo�eného na skládke odpadov.

(4) Výluh odpadu je roztok, ktorý sa získa pri labo-

ratórnych vylúhovacích testoch za ustanovených pod-
mienok.20)

(5) Biologicky rozlo�ite¾né odpady sú odpady, ktoré
sú schopné rozlo�i� sa anaeróbnym alebo aeróbnym
spôsobom, ako sú napríklad odpady z potravín, odpa-
dy z papiera a lepenky, odpady zo záhrad, parkov
a pod.

(6) Kvapalné odpady sú akéko¾vek odpady v kvapal-
nej forme okrem kalov.

§ 24

Výber lokality na skládku odpadov

Pri výbere lokality na skládku odpadov sa zoh¾adòu-
jú najmä tieto kritériá:
a) bezpeèná vzdialenos�21) hranice budúcej skládky

odpadov od obytných a rekreaèných oblastí, vod-
ných tokov, vodných nádr�í a vodných zdrojov,

b) geologické, hydrologické, hydrogeologické a in�i-
niersko-geologické podmienky v oblasti,

c) ochrana prírody a krajiny a kultúrneho dedièstva
v oblasti,

d) únosné za�a�enie územia,22)
e) mo�né extrémne meteorologické vplyvy a ich dô-

sledky,
f) závery z procesu posudzovania vplyvov na �ivotné

prostredie. 23)

§ 25

Triedy skládok odpadov

(1) Skládky odpadov sa èlenia na tieto triedy:
a) skládky odpadov na inertný odpad,
b) skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpeè-

ný,
c) skládky odpadov na nebezpeèný odpad.

(2) Inertný odpad je odpad, pri ktorom nedochádza
k �iadnym významným fyzikálnym, chemickým alebo
biologickým premenám. Inertný odpad sa nerozpú��a,
nehorí ani inak fyzicky alebo chemicky nereaguje,
nepodlieha biologickému rozkladu ani �kodlivo neov-
plyvòuje iné látky, s ktorými prichádza do styku tak,
aby mohlo dôjs� k  zneèisteniu ovzdu�ia alebo k po�ko-
deniu zdravia ¾udí. Celková vylúhovate¾nos� a zneèis-
tenie obsiahnuté v odpade a ekotoxicita výluhu musí
by� zanedbate¾ná a nesmie ohrozova� kvalitu povrcho-
vých alebo podzemných vôd. Hranièné koncentrácie

18) Napríklad § 26 zákona è. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch, § 8b ods. 1 písm. c) zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 330/1996 Z. z. o bezpeènosti a ochrane zdravia pri práci v znení zákona è. 158/2001 Z. z., § 9 vyhlá�ky
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky è. 109/1995 Z. z. o po�iadavkách na prevádzku zdravotníckych zariadení z h¾adiska
ochrany zdravia, § 4 a� 6 vyhlá�ky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky è. 86/1999 Z. z., ktorou sa ustanovujú zásady po�iarnej
bezpeènosti pri manipulácii a skladovaní hor¾avých kvapalín, �a�kých vykurovacích olejov a rastlinných a �ivoèí�nych tukov a olejov.

19) Zákon è. 163/2001 Z. z.
20) § 68 ods. 3 písm. l) zákona è. 223/2001 Z. z.
21) Napríklad § 143 písm. d) zákona è. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskor�ích

predpisov, § 25 ods. 1 zákona è. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon), § 4 nariadenia vlády Slovenskej socialistickej republiky
è. 13/1987 Zb. o niektorých chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd, § 3 ods. 3 písm. b) nariadenia vlády Slovenskej socialis-
tickej republiky è. 46/1978 Zb. o chránenej oblasti prirodzenej akumulácie vôd na �itnom ostrove, § 23 vyhlá�ky Ministerstva zdravotníctva
Slovenskej socialistickej republiky è. 15/1972 Zb. o ochrane a rozvoji prírodných lieèivých kúpe¾ov a prírodných lieèivých zdrojov.

22) § 5 zákona è. 17/1992 Zb. o �ivotnom prostredí.
23) § 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na �ivotné prostredie.
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látok vo vodných výluhoch nesmú prekroèi� hodnoty
uvedené v prílohe è. 13.

(3) Odpad, ktorý nie je nebezpeèný, je na úèely
skládkovania odpad, ktorý nemá �iadnu nebezpeènú
vlastnos�.24)

§ 26

Po�iadavky na tesnenie skládky odpadov

(1) Skládka odpadov sa musí utesni� tak, aby sa
geologickou bariérou alebo umelým tesnením podlo�ia
skládky odpadov a tesnením a prekrytím skládky od-
padov po jej uzatvorení dosiahla ochrana pôdy, povr-
chovej vody a podzemnej vody.

(2) Podlo�ie skládky odpadov a jej boèné steny tvorí
geologická bariéra hrúbky a priepustnosti pod¾a tých-
to po�iadaviek:
a) skládky odpadov na inertný odpad: 

      kf ≤ 1,0 . 10-7, hrúbka ≥ 1 m,
b) skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpeè-

ný:      kf ≤ 1,0 . 10-9, hrúbka ≥ 1 m,
c) skládky odpadov na nebezpeèný odpad: 

      kf ≤ 1,0 . 10-9, hrúbka ≥ 5 m.

(3) Ak geologická bariéra nevyhovuje po�iadavkám
pod¾a odseku 2, umelo sa doplní. Umelo doplnená geo-
logická bariéra (minerálna vrstva) musí ma� hrúbku
najmenej 0,5 m s priepustnos�ou pre skládky odpadov
na nebezpeèný odpad kf ≤ 1,0 . 10-10, pre skládky odpa-
dov na odpad, ktorý nie je nebezpeèný, k

f
 ≤ 1,0 . 10-9

a pre skládky odpadov na inertný odpad k
f
 ≤ 1,0 . 10-7.

Tesnenie skládky odpadov sa doplní najmenej jednou
vrstvou fólie z vysoko hustotného polyetylénu (HDPE)
s hrúbkou 2,5 mm pre skládky odpadov na nebezpeè-
ný odpad a s hrúbkou 1,5 mm pre skládky odpadov na
odpad, ktorý nie je nebezpeèný.

(4) Umelá minerálna tesniaca vrstva musí ma� také
vlastnosti, aby vplyvom skládkovania nedochádzalo
k �iadnym nepriaznivým zmenám podlo�ia a  aby bola
schopná prispôsobova� sa deformácii podlo�ia; ukladá
sa v dvoch vrstvách po 0,25 m.

(5) Ak ide o zeminu, ktorá sa má pou�i� ako umelá
minerálna tesniaca vrstva, zis�ujú sa tieto charakte-
ristiky materiálu: zrnitos�, vlhkos�, konzistenèné me-
dze a odvodené hodnoty, nasiakavos�, organické po-
diely, obsah vápnika, ílovité minerály, hustota pod¾a
Proctora, hydraulická priepustnos�, modul tuhosti
a pevnos� v �myku.

(6) Medzi plastovú fóliu a drená�nu vrstvu sa s cie-
¾om ochráni� plastovú fóliu pred jej mechanickým
poru�ením ukladá ochranná vrstva najmenej 0,2 m
hrubá; tvorí ju piesok alebo �trk s ve¾kos�ou zrna do
priemeru 8 mm. Ako prídavnú ochrannú vrstvu mo�no
pou�i� aj rôzne typy vhodných geotextílií.

§ 27

Odvádzanie a zachytávanie priesakových kvapalín
a zachytávanie skládkového plynu

(1) Na skládke odpadov sa musia vykona� opatrenia
na kontrolu priesakových kvapalín a riadenie priesa-
kového re�imu zabezpeèujúce najmä
a) kontrolu prienikov zrá�kových vôd do telesa sklád-

ky odpadov,
b) zabránenie prieniku povrchových a podzemných

vôd do odpadov ulo�ených na skládke odpadov,
c) odvádzanie a zachytávanie priesakovej kvapaliny,
d) èistenie zachytených priesakových kvapalín zo

skládky odpadov tak, aby sa dosiahli hodnoty na
ich vypustenie do kanalizácie alebo recipientu,25)
prípadne odvoz priesakových kvapalín na vyhovu-
júcu èistiareò odpadových vôd.

(2) Drená�na vrstva skládky odpadov musí ma�
hrúbku najmenej 0,5 m; skládky odpadov vybudované
pred úèinnos�ou tejto vyhlá�ky musia ma� hrúbku
drená�nej vrstvy najmenej 0,3 m. Ako materiál na
vybudovanie drená�nej vrstvy sa pou�íva �trk s prie-
merom 16/32 mm, ktorý neobsahuje vápenaté príme-
si. Drená�ne potrubie má priemer najmenej 200 mm.
�trbinové otvory majú �írku najmenej 2 mm a då�ku
najmenej 30 mm. Potrubie s kruhovými otvormi má
otvor s priemerom najmenej 12 mm. Proti vniknutiu
jemných èastíc sa potrubie oba¾uje vhodnou geotextí-
liou.

(3) Drená�ne potrubie musí zaús�ova� do akumulaè-
nej nádr�e priesakových kvapalín. Na kontrolu a èis-
tenie drená�neho potrubia sa vybudujú revízne �achty
s  vnútorným priemerom najmenej 1,0 m, vzdialené od
seba najviac 150 m. Drená�ne potrubie sa musí naj-
menej dvakrát do roka preèisti� prepláchnutím.

(4) Pozdå�ny spád drená�neho potrubia musí by�
najmenej 1 % a sklony vnútornej drená�e (prieèny
spád) najmenej 2 %.

(5) Ustanovenia odsekov 1 a� 4 sa nevz�ahujú na
skládky odpadov na inertný odpad.

(6) Na odvedenie povrchových vôd z okolia skládky
odpadov sa musí vybudova� dostatoène dimenzovaný
obvodový odvodòovací systém.

(7) Skládkový plyn sa musí zachytáva� zo v�etkých
skládok odpadov, na ktoré sa ukladajú biologicky
rozlo�ite¾né odpady. Zachytený skládkový plyn sa mu-
sí upravi� a vyu�i� na výrobu energie; ak sa zachytený
skládkový plyn nemô�e vyu�i� na výrobu energie, musí
sa spáli�.

(8) Zachytávanie, úprava a vyu�itie skládkového
plynu sa musí uskutoèni� spôsobom, ktorý minimali-
zuje alebo nemá negatívny vplyv na �ivotné prostredie
a zdravie ¾udí.

24) § 2 ods. 13 a príloha è. 4 k zákonu è. 223/2001 Z. z.
25) Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 242/1993 Z. z., ktorým sa ustanovujú ukazovatele prípustného stupòa zneèistenia vôd.

Strana 3056 Zbierka zákonov è. 283/2001 Èiastka 118



§ 28

Stavebné a technické po�iadavky
na vybudovanie skládky odpadov

(1) Na skládke odpadov musí by� vybudovaná
a) informaèná tabu¾a,
b) príjazdová komunikácia26) ku skládke odpadov

a spevnené komunikácie v areáli skládky odpadov,
c) oplotenie a uzamykate¾ná brána,
d) váha,
e) prevádzkový objekt s potrebným vybavením,
f) protipo�iarne zariadenie,27)
g) tesniaci systém skládky odpadov v závislosti od trie-

dy skládky odpadov,
h) drená�ny systém so zbernou nádr�ou priesakových

kvapalín okrem skládky odpadov na inertný odpad,
i) drená�ny systém skládkových plynov a zariadenie na

ich vyu�itie alebo zne�kodnenie okrem skládky od-
padov, v ktorej nie je predpoklad vzniku skládkových
plynov,

j) monitorovací systém podzemných vôd okrem sklád-
ky odpadov na inertný odpad,

k) monitorovací systém skládkových plynov okrem
skládky odpadov, v ktorej nie je predpoklad vzniku
skládkových plynov,

l) odvodòovací systém pre povrchové vody,
m) zariadenie na èistenie dopravných prostriedkov,
n) ïal�ie zariadenia, ak to prevádzka skládky odpadov

vy�aduje.

(2) Skládka odpadov sa musí zabezpeèi� oplotením
tak, aby sa zabránilo vo¾nému prístupu na skládku
odpadov. Brána musí by� mimo prevádzky skládky
odpadov zamknutá. Systém kontroly a prístupu na
skládku odpadov musí obsahova� opatrenia na zabrá-
nenie ukladania odpadov na skládku odpadov bez
súhlasu prevádzkovate¾a skládky odpadov.

(3) Na skládke odpadov, na ktorej je vybudovaná
umelá tesniaca bariéra, musí sa zabezpeèi�, aby geo-
logické podlo�ie skládky odpadov s oh¾adom na mor-
fológiu skládky bolo dostatoène stabilné a aby nedo-
chádzalo k sadaniu, ktoré by mohlo po�kodi� umelé
tesnenie.

�TVRTÁ HLAVA

PODROBNOSTI O PREVÁDZKOVANÍ ZARIADENIA
NA NAKLADANIE S ODPADMI

§ 29

Preberanie odpadov do zariadenia
na nakladanie s odpadmi

(1) Do zariadenia na nakladanie s odpadmi mo�no
odpad prevzia�, len ak sa zároveò s ka�dou dodávkou
odpadu predlo�í prevádzkovate¾ovi zariadenia
a) doklad o mno�stve a druhu dodaného odpadu,

b) ak ide o nebezpeèné odpady, aj sprievodný list
a identifikaèný list nebezpeèného odpadu,

c) údaj o vlastnostiach a zlo�ení odpadu v rozsahu
pod¾a § 19 (protokol z analytickej kontroly odpa-
dov).

(2) Pri výkupe odpadov od fyzických osôb, ktoré nie
sú podnikate¾mi, sa postup pod¾a odseku 1 neuplat -
òuje.

(3) Pri dodávke odpadu do zariadenia na nakladanie
s odpadmi sa
a) skontroluje kompletnos� a správnos� po�adova-

ných dokladov a údajov uvedených v odsekoch 1
a 2 a iných dohodnutých podmienok preberania
odpadu,

b) vykoná kontrola mno�stva dodaného odpadu,
c) vykoná vizuálna kontrola dodávky odpadu s cie¾om

overi� deklarované údaje o pôvode, vlastnostiach
a zlo�ení odpadu,

d) pod¾a potreby zabezpeèia kontrolné náhodné odbe-
ry vzoriek odpadu a skú�ky a analýzy odpadu s cie-
¾om overi� deklarované údaje dr�ite¾a odpadu o pô-
vode, vlastnostiach a zlo�ení odpadu,

e) zaeviduje prevzatý odpad.

(4) Prevádzkovate¾ zariadenia na nakladanie s od-
padmi potvrdí dr�ite¾ovi odpadu prevzatie odpadu
s vyznaèením dátumu a èasu jeho prevzatia.

(5) Prevádzkovate¾ovi spa¾ovne odpadov a zariade-
nia na spoluspa¾ovanie odpadov28) poskytne dr�ite¾
odpadu aj
a) údaje o fyzikálnych vlastnostiach odpadu, a ak je to

mo�né, aj o chemickom zlo�ení odpadu a nevyhnut -
né údaje na  posúdenie vhodnosti spa¾ovacieho
procesu z h¾adiska ochrany �ivotného prostredia
(napr. výsledky spa¾ovacej skú�ky),

b) ak ide o nebezpeèný odpad, údaje o nebezpeèných
vlastnostiach a o obsahu významných �kodlivín
z h¾adiska emisií zneèis�ujúcich látok29) do ovzdu-
�ia a o látkach a odpadoch, s ktorými sa nesmie
odpad zmie�a�, ale aj informácie o bezpeènostných
opatreniach, ktoré je nevyhnutné dodr�a� pri na-
kladaní s ním.

§ 30

Vedenie a obsah prevádzkovej dokumentácie
zariadenia na zhodnocovanie odpadov

a zariadenia na zne�kodòovanie odpadov

(1) Prevádzkovate¾ zariadenia na zhodnocovanie od-
padov a zariadenia na zne�kodòovanie odpadov vedie
prevádzkovú dokumentáciu zariadenia.30)

(2) V�eobecné po�iadavky na technicko-organizaèné
opatrenia sa uplatòujú v závislosti od druhu zariade-
nia na zhodnocovanie odpadov alebo zne�kodòovanie
odpadov.

26) § 22 zákona è. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskor�ích predpisov.
27) Zákon Slovenskej národnej rady è. 126/1985 Zb. o po�iarnej ochrane v znení neskor�ích predpisov.
28) § 4 ods. 1 písm. g) a� i) zákona è. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdu�ia pred zneèis�ujúcimi látkami (zákon o ovzdu�í) v znení neskor�ích

predpisov.
29) § 2 a § 5 ods. 4 zákona è. 309/1991 Zb. v znení neskor�ích predpisov.
30) § 21 ods. 1 písm. e) zákona è. 223/2001 Z. z.
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(3) K prevádzkovej dokumentácii o technicko-orga-
nizaènom zabezpeèení riadneho chodu zariadenia
a minimalizácie vplyvu zariadenia na �ivotné prostre-
die patrí
a) technologický reglement,
b) prevádzkový poriadok,
c) prevádzkový denník,
d) obchodné a dodávate¾ské zmluvy týkajúce sa na-

kladania s odpadmi,
e) vydané súhlasy, vyjadrenia a stanoviská orgánov

�tátnej správy a samosprávy.

(4) Technologický reglement obsahuje najmä
a) základné technické údaje o zariadení vrátane me-

racích a regulaèných obvodov, zoznam blokovacích
a signalizaèných hodnôt,

b) opis technologického procesu úpravy, zhodnocova-
nia alebo zne�kodòovania odpadov ako celku s uve-
dením jeho jednotlivých stupòov (materiálové
a energetické toky), najmä opis princípov a reakcií
uplatòovaných v technologických operáciách
a podmienky technologického procesu, najmä èas,
teplota, tlak a koncentrácie,

c) spotrebné a kapacitné normy procesu vz�ahujúce
sa na jednotkové mno�stvo produkcie, najmä spo-
trebné normy materiálov, odpadov, pomocných lá-
tok, prísad a energií,

d) údaje o kvalitatívnych charakteristikách a po�ia-
davkách na vstupné materiály prevádzkovaných
procesov (odpady, pomocné látky, prísady, zlo�e-
nie),

e) údaje o vypú��aných tuhých odpadoch a kvapal-
ných odpadoch a plynných emisiách,

f) postup a podmienky zabezpeèenia preberania od-
padov, skladovania odpadov a nakladania s nimi
pred vstupom do procesu,

g) spôsob zabezpeèenia vstupnej kontroly, medziope-
raènej kontroly a výstupnej kontroly materiálov
a produktov procesu (analytickými metódami
a meracími zariadeniami),

h) preh¾ad skú�obných, analytických a testovacích
metód a postupov na urèenie vlastností a zlo�enia
vstupných a výstupných materiálov s uvedením
zodpovedajúcich technických noriem a predpisov
skú�ania,

i) údaje o kvalitatívnych charakteristikách a po�ia-
davkách na výstupné produkty procesu,

j) zoznam strojov a zariadení,
k) preh¾ad technickej dokumentácie strojov,
l) urèenie osôb zodpovedných za pravdivos� údajov

obsiahnutých v prevádzkovom poriadku.

(5) Technologický reglement schva¾uje prevádzkova-
te¾ zariadenia.

(6) Technologický reglement musí by� ulo�ený na
prístupnom mieste zariadenia.

(7) Prevádzkový poriadok zariadenia obsahuje naj-
mä
a) názov a sídlo prevádzkovate¾a zariadenia vrátane

mien zamestnancov zodpovedných za prevádzku
zariadenia,

b) údaje o zaèatí prevádzky, èase �ivotnosti zariadenia
a o jeho kapacite,

c) technický opis zariadenia,
d) organizaèné a technologické zabezpeèenie prevádz-

ky a ochrany zariadenia,
e) podmienky bezpeènosti práce pri prevádzke zaria-

denia,
f) povinnosti pri obsluhe a údr�be zariadenia,
g) opatrenia pre prípad havárie,
h) zoznam druhov odpadov, na ktorých zhodnocova-

nie alebo zne�kodòovanie je prevádzkovate¾ opráv-
nený,

i) rozsah analýzy preberaných druhov odpadov vo
vz�ahu k technológii v zariadení okrem komunál-
nych odpadov,

j) aj urèenie spôsobu vykonávania vstupnej kontroly
a spôsob ukladania odpadov, ak ide o skládku od-
padov,

k) spôsob obsluhy a vyhodnocovanie pozorovacieho
systému zariadenia, a ak ide o skládku odpadov, aj
spôsob plnenia povinnosti pod¾a § 30 ods. 3
písm. c).

 (8) V prípade zmien v prevádzke zariadenia pre-
vádzkovate¾ zariadenia prispôsobí prevádzkový poria-
dok zariadenia týmto zmenám.

 (9) Prevádzkový denník zariadenia obsahuje najmä
údaje o
a) menách zamestnancov zodpovedných za prevádzku

zariadenia v uvedený deò,
b) mno�stve a druhoch odpadov prijatých denne na

úpravu, zhodnotenie alebo zne�kodnenie odpadov
vrátane oznaèenia ich pôvodcov, prípadne dr�ite¾ov,

c) mno�stve a druhoch denne zne�kodnených odpadov,
d) neprevzatom odpade so zdôvodnením jeho neprevza-

tia,
e) nakladaní s tuhými a kvapalnými odpadmi, ktoré

vznikajú v zariadení,
f) odobratých vzorkách odpadov a výsledkoch ich ana-

lýz,
g) technickom stave zariadenia,
h) prevádzkových poruchách a haváriách zariadenia

a o spôsobe ich odstránenia,
i) èasovom vyu�ití zariadenia,
j) prípadnom odstavení zariadenia,
k) vykonaných údr�bách a opravách zariadenia,
l) vykonaných kontrolách,

m) dodr�iavaní limitov a osobitných technických pod-
mienok urèených na prevádzku zariadenia.

(10) Ak ide o skládku odpadov, prevádzkový denník
sa uchováva do skonèenia monitorovania po uzavretí
skládky odpadov, a ak ide o ostatné zariadenia, desa�
rokov od skonèenia prevádzky zariadenia.

§ 31

Prevádzkovanie zariadenia
na zne�kodòovanie odpadov spa¾ovaním

(1) Prevádzkovate¾ zariadenia na zne�kodòovanie
odpadov spa¾ovaním zriadi oddelené skladové priesto-
ry na odpady
a) tuhé,
b) pastovité,
c) kvapalné,
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d) s obsahom halogénových zlúèenín.

(2) Zvy�ok po spa¾ovaní znamená ka�dý kvapalný
alebo tuhý materiál vrátane popola, �kváry, popolèeka
a kotlového prachu, kalu z èistenia odpadových vôd,
pou�itých katalyzátorov a pou�itého aktívneho uhlia,
ktorý je odpadom pod¾a zákona a vzniká pri procese
spa¾ovania a spoluspa¾ovania a pri èistení spalín a od-
padových vôd v zariadení na spa¾ovanie odpadov alebo
spoluspa¾ovanie odpadov.

(3) Proces spa¾ovania sa vykonáva tak, aby sa èo
najviac zní�ilo mno�stvo vznikajúcich zvy�kov po spa-
¾ovaní a obmedzili sa ich nebezpeèné vlastnosti. Zvy�-
ky zo spa¾ovania sa upravujú tak, aby sa zní�ilo ich
mno�stvo a nebezpeènos�. Preprava a medziskladova-
nie prá�kových odpadov, ako je prach z kotlov a su-
ché zvy�ky z úpravy dymových plynov, sa musí
uskutoèni� tak, aby sa predi�lo rozpty¾ovaniu do
prostredia, napr. v uzavretých kontajneroch. Pred
rozhodnutím o spôsobe zne�kodnenia sa vykoná ana-
lýza zvy�kov zo spa¾ovania a spoluspa¾ovania na úèely
zistenia ich fyzikálnych a chemických vlastností
a mo�nosti zneèistenia �ivotného prostredia. Analýzou
sa zis�uje hlavne celkový rozpustný podiel a obsah
�a�kých kovov v rozpustnom podiele.

Prevádzka skládky odpadov

§ 32

Prevádzkovanie skládky odpadov

(1) Pri prevádzke skládky odpadov je potrebné za-
bezpeèi� opatrenia na minimalizáciu vplyvu skládky
odpadov na �ivotné prostredie spôsobovaného
a) emisiami zápachu a prachu,
b) vetrom odviatymi odpadmi,
c) hlukom a dopravou,
d) vtákmi, hmyzom a inými �ivoèíchmi,
e) tvorbou aerosolu,
f) po�iarmi.

(2) Skládka odpadov musí by� vybavená a prevádz-
kovaná tak, aby sa zneèistenie z nej, spôsobené najmä
dopravnými prostriedkami, nerozpty¾ovalo na verejné
cesty a do okolitého územia.

(3) Na úèel zne�kodòovania odpadov ulo�ením na
skládky odpadov sa odpady prijímajú a ukladajú po-
d¾a druhov a kategórií pod¾a Katalógu odpadov tak,
aby nedochádzalo k ich ne�iaducim vplyvom na �ivot-
né prostredie a zdravie ¾udí.

(4) Na skládke odpadov na inertný odpad mo�no
skládkova� iba inertný odpad.

(5) Na skládke odpadov na odpad, ktorý nie je nebez-
peèný, mo�no skládkova� len 
a) odpady zaradené v Katalógu odpadov v kategórii

ostatný odpad,
b) stabilizované nebezpeèné odpady (napr. vitrifikova-

né), ktorých hranièné koncentrácie látok vo vod-
ných výluhoch neprekroèia hodnoty uvedené v prí-
lohe è. 14,

c) komunálne odpady okrem vyseparovaných nebez-
peèných zlo�iek.

 (6) Na skládke odpadov na nebezpeèné odpady
mo�no skládkova� iba nebezpeèné odpady zaradené
v Katalógu odpadov v kategórii nebezpeèný odpad
a odpady, ktoré obsahujú jednu alebo viac �kodlivín
a spåòajú aspoò jedno kritérium na posudzovanie ne-
bezpeèných vlastností.31)

 (7) Odpad mo�no skládkova� iba po úprave, okrem
odpadu, ktorého úprava nie je technicky mo�ná alebo
ktorého úprava nezabezpeèí zní�enie mno�stva odpa-
du ani nezamedzí ohrozeniu zdravia ¾udí alebo �ivot-
ného prostredia; inertný odpad mo�no skládkova� bez
predchádzajúcej úpravy.

 (8) Pri ukladaní na skládku odpadov sa
a) odpad ukladá po vrstvách o hrúbke 0,3 � 0,5 m,

ktoré sa zhutòujú; pracovná vrstva dosahuje po
zhutnení hrúbku maximálne 2,0 m,

b) odpad zhutní najneskôr deò po jeho ulo�ení, ak nie
je ustanovené inak,

c) pri ukladaní prvej vrstvy odpadov na dno skládky
odpadov odpad ukladá tak, aby sa nepo�kodil tes-
niaci a drená�ny systém skládky odpadov; prvú
vrstvu ulo�eného odpadu mo�no zhutni�, a� keï
dosiahne hrúbku 2 m,

d) v prvej vrstve nesmie uklada� taký odpad, ktorý by
mohol po�kodi� dno skládky odpadov,

e) objemný odpad pred ulo�ením upraví drvením,
f) komunálne odpady a biologicky rozlo�ite¾né odpa-

dy pri zhutòovaní prekrývajú vhodným inertným
materiálom (napr. zeminou).

 (9) Umiestòovanie odpadu na skládke odpadov sa
musí vykonáva� tak, aby sa zabezpeèila stabilita ulo-
�eného odpadu a s òou súvisiacich �truktúr skládky
odpadov a na to potrebných stavebných zariadení,
najmä s oh¾adom na zabránenie zosuvov.

(10) Odpady uvedené v odseku 5 písm. b) sa uklada-
jú v osobitných èastiach skládky odpadov.

§ 33

Postupy kontroly a monitorovania skládky odpadov
poèas jej prevádzky a poèas následnej starostlivosti

o skládku odpadov po jej uzatvorení

(1) Na sledovanie kvality podzemných vôd v okolí
skládky odpadov je potrebné vybudova� dostatoèný
poèet monitorovacích objektov, najmenej v�ak tri, a to
jeden nad skládkou odpadov a dva pod skládkou od-
padov v smere prúdenia podzemných vôd. Pred zaèiat -
kom prevádzkovania skládky odpadov je potrebné po-
zna� vstupné hodnoty kvality podzemných vôd.

(2) Ak je skládka odpadov situovaná v takom vhod-
nom geologickom prostredí, �e v mieste lokalizácie
skládky odpadov a v jej okolí sú horniny, ktoré spåòajú
po�iadavky na tesnenie skládky odpadov, a ani do
30,0 m pod základovou �károu skládky odpadov nebo-
la zistená hladina podzemnej vody a nie je ani predpo-
klad jej výskytu v budúcnosti, mo�no od vybudovania

31) § 40 ods. 8 zákona è. 223/2001 Z. z.
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monitorovacích sond podzemných vôd upusti�, av�ak
takéto skládky odpadov musia by� jedenkrát roène
monitorované geofyzikálnymi metódami.

(3) Odseky 1 a 2 sa nevz�ahujú na skládky odpadov
na inertný odpad.

(4) Podrobné po�iadavky na monitorovací systém
skládky odpadov sú uvedené v prílohe è. 15.

§ 34

Postupy uzatvárania skládky odpadov
a následná starostlivos� o skládku odpadov

(1) Pri uzatváraní skládky odpadov sa musí vybudo-
va� povrchové tesnenie, ktoré musí obsahova�
a) odplyòovaciu vrstvu na skládke odpadov na odpad,

ktorý nie je nebezpeèný,
b) umelú tesniacu vrstvu na skládke odpadov na ne-

bezpeèný odpad,
c) tesniacu minerálnu vrstvu s charakteristikami ako

tesniaca vrstva v podlo�í skládky odpadov,
d) drená�nu vrstvu o hrúbke najmenej 0,5 m,
e) pokryvnú vrstvu o hrúbke najmenej 1,0 m.

(2) Vydaním potvrdenia o uzatvorení skládky od-
padov32) sa pova�uje skládka odpadov za definitívne
uzatvorenú a prevádzkovate¾ skládky odpadov musí
zabezpeèova� monitorovanie a kontrolu skládky odpa-
dov poèas najmenej 30 a najviac 50 rokov od vydania
potvrdenia o uzatvorení skládky odpadov.

(3) Pri uzatváraní skládok odpadov, ktorých pre-
vádzkovanie má by� skonèené pod¾a § 81 ods. 5 záko-
na,
a) povrch skládky odpadov musí by� uzavretý spôso-

bom, ktorý zabezpeèí rovnakú tesniacu úèinnos�
ako tesnenie dna skládky odpadov,

b) musí by� zabezpeèené odvádzanie priesakovej kva-
paliny a skládkových plynov zo skládky odpadov,

c) tesnenie povrchu skládky odpadov musí vylúèi�
prenikanie povrchovej vody do telesa skládky odpa-
dov a musí by� odolné proti vplyvu sadania skládky
odpadov,

d) musí sa rekultivova� skládka odpadov tak, aby pri
zaèlenení do okolitej krajiny nepôsobila ru�ivo,

e) pri rekultivácii sa nesmú vysádza� dreviny, ktoré by
svojím koreòovým systémom mohli po�kodi� funkè-
nos� povrchového tesnenia skládky odpadov,

f) na monitorovanie skládky odpadov sa vz�ahuje § 33
ods. 4.

§ 35

Spoloèné ustanovenia

Ustanovenia § 23 a� 28 a § 32 a� 34 sa nevz�ahujú na
a) aplikáciu kalov vrátane èistiarenských kalov, dno-

vých sedimentov a podobných látok na pôdu na
úèel zúrodòovania,

b) pou�itie inertných odpadov vhodných na asanaèné,
rekon�trukèné, zásypové práce a stavebné úèely na
skládkach na iný ako inertný odpad,

c) ukladanie dnových sedimentov, ktoré neboli klasi-
fikované ako nebezpeèné odpady, pozdå� malých
vodných tokov, z ktorých boli vy�a�ené.

PIATA ÈAS�
PODROBNOSTI O OBSAHU �IADOSTÍ

O VYDANIE ROZHODNUTIA A VYJADRENIA
ORGÁNOV �TÁTNEJ SPRÁVY

ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA

§ 36

�iados� o súhlas na prevádzkovanie zariadenia
na zne�kodòovanie odpadov a zariadenia na

zhodnocovanie odpadov a na niektoré prípady
nakladania s odpadmi

�iados� o súhlas na prevádzkovanie zariadenia na
zne�kodòovanie odpadov33) okrem skládky odpadov,
�iados� o súhlas na prevádzkovanie zariadenia na
zhodnocovanie odpadov34) a �iados� o súhlas na zne�-
kodòovanie odpadov35) okrem nále�itostí pod¾a záko-
na36) obsahujú
a) identifikaèné údaje �iadate¾a,
b) sídlo zariadenia na nakladanie s odpadmi,
c) zoznam druhov odpadov, s ktorými sa v zariadení

bude naklada�,
d) rozsah analýz jednotlivých druhov nebezpeèných

odpadov, s ktorými sa v zariadení bude naklada�,
e) zoznam vykonávaných èinností,37)
f) opis technologického postupu nakladania s odpad-

mi,
g) technické údaje o zariadení,
h) spôsob zabezpeèenia odbornej technickej kontroly

prevádzky zariadenia,
i) opatrenia pre prípad havárie,
j) dátum zaèatia prevádzky.

§ 37

�iados� o súhlas na zmenu a rekon�trukcie zariadení
na zhodnocovanie odpadov a zariadení

na zne�kodòovanie odpadov

�iados� o súhlas na zmenu a rekon�trukcie zariade-
ní na zhodnocovanie odpadov, �iados� o súhlas na
zmenu a rekon�trukcie zariadení na zne�kodòovanie
odpadov a �iados� o súhlas na zmenu a rekon�trukcie
zariadení na zber odpadov38) okrem nále�itostí pod¾a
zákona36) a nále�itostí uvedených v § 36 písm. a) a� d),
f), h) a i) obsahujú

32) § 7 ods. 8 zákona è. 223/2001 Z. z.
33) § 7 ods. 1 písm. a) zákona è. 223/2001 Z. z.
34) § 7 ods. 1 písm. c) zákona è. 223/2001 Z. z.
35) § 7 ods. 1 písm. b) zákona è. 223/2001 Z. z.
36) § 74 ods. 8 zákona è. 223/2001 Z. z.
37) Prílohy è. 2 a 3 k zákonu è. 223/2001 Z. z. 
38) § 7 ods. 1 písm. e) zákona è. 223/2001 Z. z. 
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a) kópiu súhlasu, na základe ktorého sa zariadenie
prevádzkuje v súèasnosti,

b) predmet zmeny,
c) technické údaje o zariadení po vykonaní zmeny,
d) dátum zaèatia prevádzky po vykonaní zmeny.

§ 38

�iados� o vydanie prevádzkového poriadku

�iados� o vydanie prevádzkového poriadku zariade-
nia na zne�kodòovanie odpadov a �iados� o vydanie
prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie
nebezpeèných odpadov39) okrem nále�itostí pod¾a zá-
kona36) a nále�itostí uvedených v § 36 písm. a), b) a j)
obsahujú aj návrh prevádzkového poriadku.

§ 39

�iados� o súhlas
na pou�itie technológie na mobilných zariadeniach

�iados� o súhlas na pou�itie technológie na nakla-
danie s nebezpeèným odpadom na mobilných zariade-
niach vrátane v�eobecných podmienok prevádzkova-
nia mobilného zariadenia,40) okrem nále�itostí pod¾a
zákona36) a nále�itostí uvedených v § 36 obsahuje aj
spôsob in�talácie mobilného zariadenia na mieste pre-
vádzky a po�iadavky na vybavenie miesta prevádzky.

§ 40

�iados� o súhlas na prevádzkovanie skládky odpadov

�iados� o súhlas na prevádzkovanie skládky odpa-
dov33) okrem nále�itostí pod¾a zákona36) obsahuje
a) identifikaèné údaje �iadate¾a a prevádzkovate¾a, ak

ide o rozdielne osoby,
b) zoznam druhov a mno�stiev odpadov, ktoré majú

by� na skládke odpadov ulo�ené,
c) navrhovanú kapacitu skládky odpadov,
d) charakteristiku územia skládky odpadov vrátane

hydrogeologických a in�inierskogeologických cha-
rakteristík,

e) navrhované metódy na zabezpeèenie eliminácie ne-
gatívnych vplyvov zo skládkovania na �ivotné pro-
stredie a ¾udské zdravie,

f) navrhovaný prevádzkový poriadok, plán monitoro-
vania a kontroly skládky odpadov poèas jej pre-
vádzky,

g) projekt uzavretia a rekultivácie skládky odpadov
a monitorovania skládky odpadov po jej uzavretí,

h) závereèné stanovisko z posudzovania vplyvov pred-
metnej skládky odpadov na �ivotné prostredie,

i) preukázanie zriadenia osobitného úètu41) na nákla-
dy spojené s uzatvorením, rekultiváciou a monito-
rovaním skládky odpadov po jej uzavretí.

§ 41

�iados� o súhlas na nakladanie
s nebezpeènými odpadmi

(1) �iados� o súhlas na nakladanie s nebezpeènými
odpadmi42) okrem nále�itostí pod¾a zákona36) obsahuje
a) identifikaèné údaje �iadate¾a,
b) zoznam druhov nebezpeèných odpadov, s ktorými

sa bude naklada�,
c) spôsob prepravy nebezpeèných odpadov,
d) jednotlivé spôsoby úpravy a zne�kodòovania ne-

bezpeèných odpadov a ich materiálovú bilanciu,
e) preukázanie vhodnosti zvoleného spôsobu nakla-

dania s nebezpeènými odpadmi,
f) zabezpeèenie vykonania analýz v potrebnom rozsa-

hu,
g) opatrenia pre prípad havárie.

(2) �iados� o predå�enie súhlasu na nakladanie s ne-
bezpeènými odpadmi43) obsahuje
a) identifikaèné údaje �iadate¾a,
b) sídlo zariadenia na nakladanie s odpadmi,
c) zoznam druhov odpadov, s ktorými sa nakladá,
d) zmeny, ktoré nastali od vydania posledného súhla-

su,
e) údaje o výsledku kontrol vykonávaných orgánmi

�tátnej správy,
f) dôle�ité skutoènosti, ktoré mô�u ovplyvni� doteraj�í

spôsob nakladania s odpadmi.

(3) K �iadosti pod¾a odseku 2 sa prilo�í kópia súhla-
su, na základe ktorého sa s odpadmi nakladá v súèas-
nosti.

§ 42

�iados� o súhlas na prvé uvedenie novej technológie
na nakladanie s nebezpeènými odpadmi

�iados� o súhlas na prvé uvedenie novej technológie
na nakladanie s nebezpeènými odpadmi na trh17) ok-
rem nále�itostí pod¾a zákona36) obsahuje
a) opis novej technológie,
b) materiálovú schému procesu a energetickú sché-

mu procesu,
c) druhy odpadov, s ktorými sa bude naklada�,
d) dodávate¾a novej technológie,
e) referencie,
f) preukázanie spôsobu, akým bola nová technológia

overená.

§ 43

�iados� o súhlas na zhroma�ïovanie odpadu
bez predchádzajúceho triedenia

(1) �iados� o súhlas na zhroma�ïovanie odpadu bez
predchádzajúceho triedenia44) okrem nále�itostí pod¾a
zákona36) obsahuje

39) § 7 ods. 1 písm. f) zákona è. 223/2001 Z. z. 
40) § 7 ods. 1 písm. h) zákona è. 223/2001 Z. z. 
41) § 22 ods. 5 zákona è. 223/2001 Z. z.
42) § 7 ods. 1 písm. g) zákona è. 223/2001 Z. z.
43) § 7 ods. 6 zákona è. 223/2001 Z. z.
44) § 7 ods. 1 písm. j) zákona è. 223/2001 Z. z.
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a) identifikaèné údaje �iadate¾a,
b) druh a kategóriu odpadu,
c) opis spôsobu nakladania s odpadom,
d) zdôvodnenie opodstatnenosti, �e odpad nebude

triedený a oddelene zhroma�ïovaný.

(2) K �iadosti pod¾a odseku 1 sa prilo�í
a) zmluva na zabezpeèenie následného spôsobu zhod-

nocovania odpadu alebo zne�kodòovania odpadu,
b) havarijný plán, ak ide o nebezpeèné odpady.

§ 44

�iados� o súhlas na uzavretie skládky odpadov,
vykonanie jej rekultivácie

a jej následné monitorovanie

�iados� o súhlas na uzavretie skládky odpadov ale-
bo jej èasti, �iados� o súhlas na vykonanie rekultivácie
skládky odpadov a �iados� o súhlas na monitorovanie
skládky odpadov po jej uzavretí45) okrem nále�itostí
pod¾a zákona36) obsahujú
a) vyhodnotenie doteraj�ieho prevádzkovania a dote-

raj�ieho monitorovania skládky odpadov,
b) aktualizovaný projekt uzatvorenia a rekultivácie

skládky odpadov a následnej starostlivosti o sklád-
ku odpadov (monitorovania).

§ 45

�iados� o súhlas
na zber a spracovanie starých vozidiel

�iados� o súhlas na zber a spracovanie starých vo-
zidiel46) okrem nále�itostí uvedených v § 37 obsahuje
aj spôsob zabezpeèenia zberu, prepravy a spracovania
starých vozidiel.

§ 46

�iados� o vyjadrenie k zriadeniu spa¾ovne odpadov
a zariadenia na spoluspa¾ovanie odpadov

�iados� o vyjadrenie k zriadeniu spa¾ovne odpadov
a �iados� o vyjadrenie k zriadeniu zariadenia na spo-
luspa¾ovanie odpadov okrem nále�itostí pod¾a záko-
na36) obsahujú
a) identifikaèné údaje �iadate¾a,
b) sídlo zariadenia na nakladanie s odpadmi,
c) zoznam druhov odpadov, ktoré sa budú spa¾ova�,
d) dodr�anie po�iadaviek vyplývajúcich z predpisov

o nakladaní s odpadmi.

�IESTA ÈAS�
ZÁVEREÈNÉ USTANOVENIA

§ 47

Prechodné ustanovenie

Na skládky odpadov na nebezpeèný odpad uvedené
do prevádzky pred 1. júlom 2001 sa ustanovenie § 32
ods. 6 vz�ahuje s úèinnos�ou od 1. januára 2004.

§ 48

Zru�ovacie ustanovenie

Zru�uje sa vyhlá�ka Slovenskej komisie pre �ivotné
prostredie è. 76/1992 Zb. o programoch odpadového
hospodárstva.

§ 49

Úèinnos�

Táto vyhlá�ka nadobúda úèinnos� odo dòa vyhláse-
nia okrem § 16, ktorý nadobúda úèinnos� 1. decembra
2001.

László Miklós v. r.

45) § 7 ods. 1 písm. k) zákona è. 223/2001 Z. z.
46) § 7 ods. 1 písm. l) zákona è. 223/2000 Z. z.
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OSNOVA
programu kraja a programu okresu

1 ZÁKLADNÉ ÚDAJE PROGRAMU KRAJA A OKRESU
1.1 Názov orgánu (orgánov), ktorý program vydal
1.2 Sídlo orgánu (orgánov), ktorý program vydal
1.3 Poèet obyvate¾ov územia, pre ktoré sa program vydáva
1.4 Rozloha územia
1.5 Ekologická charakteristika územia (napr. národný park, ochranné pásma vodných zdrojov a pod.)
1.6 �truktúra hospodárstva v území, pre ktoré sa program vydáva, najmä so zrete¾om na vznik odpadov

2 CHARAKTERISTIKA SÚÈASNÉHO STAVU ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA
2.1 Vznik odpadov v období urèenom v Programe Slovenskej republiky

V tabu¾kovej forme sa uvedú tieto údaje:
2.1.1 Kód odpadu
2.1.2 Názov odpadu
2.1.3 Kategória odpadu (N,O)
2.1.4 Odpad nebezpeèný
2.1.5 Odpad ostatný
2.1.6 Odpad spolu
2.1.7 Odpad zhodnocovaný

� materiálovo
� energeticky
v èlenení pod¾a prílohy è. 2 k zákonu

2.1.8 Odpad zne�kodòovaný
� spa¾ovaním
� skládkovaním
� inak
v èlenení pod¾a prílohy è. 3 k zákonu

   (mno�stvá odpadov sa udávajú v tonách za rok)

2.2 Prevádzkované zariadenia na zhodnocovanie alebo zne�kodòovanie odpadov (okrem skládok odpadov)
2.2.1 Typ zariadenia
2.2.2 Názov a sídlo prevádzkovate¾a
2.2.3 Adresa prevádzky
2.2.4 Kontaktná osoba
2.2.5 Katastrálne územie a lokalita
2.2.6 Rok zaèatia prevádzky
2.2.7 Druhy zhodnocovaného odpadu
2.2.8 Druhy zne�kodòovaného odpadu
2.2.9 Kapacita zariadenia
2.2.10 Mno�stvo zhodnocovaného odpadu za rok v tonách
2.2.11 Mno�stvo zne�kodòovaného odpadu za rok v tonách

2.3 Skládky odpadov
Údaje sa uvádzajú v tomto èlenení pre skládky odpadov v prevádzke a skládky odpadov vo výstavbe:
2.3.1 Kraj
2.3.2 Okres
2.3.3 Názov skládky odpadov
2.3.4 Prevádzkovate¾ skládky odpadov
2.3.5 Katastrálne územie a lokalita
2.3.6 Trieda skládky odpadov
2.3.7 Predpokladaný termín zaèatia prevádzkovania skládky odpadov
2.3.8 Predpokladaný termín skonèenia prevádzkovania skládky odpadov

Príloha è. 1
k vyhlá�ke è. 283/2001 Z. z.
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2.3.9 Predpoklad uzatvorenia a rekultivácie skládky odpadov, ktorých prevádzka sa skonèila do 31. júla 2000
2.3.10 Rozloha skládky odpadov a jej úlo�ná plocha v m2

2.3.11 Celková kapacita skládky odpadov v m3

2.3.12 Mno�stvo ulo�eného odpadu za rok 2000 v m3

2.3.13 Vo¾ná kapacita skládky odpadov v m3

2.3.14 Druhy odpadov
2.3.15 Údaje o zvozovej oblasti

2.4 Dopravcovia odpadu pôsobiaci v rámci kraja/okresu
Údaje sa uvádzajú v tomto èlenení:
2.4.1 Názov dopravcu
2.4.2 Druh oprávnenia
2.4.3 Termín zaèatia èinnosti
2.4.4 Sídlo
2.4.5 Adresa
2.4.6 Kontaktná osoba
2.4.7 Druh prepravovaných odpadov
2.4.8 Orientaèná kapacita prepraveného mno�stva odpadov za kalendárny rok v tonách

3 ZÁVÄZNÁ ÈAS� PROGRAMU
3.1 Komodity pre záväznú èas� programu kraja a programu okresu

Uvádzajú sa komodity odpadov pod¾a § 5 ods. 1 písm. a) tejto vyhlá�ky, komunálne odpady a biologicky
rozlo�ite¾né odpady, ktoré sa v kraji a okrese vyskytujú. V programe kraja a v programe okresu mô�u by�
osobitne uvedené aj iné komodity pod¾a potreby kraja alebo okresu.

3.2 Predpokladaný vznik odpadov a podiel ich zhodnocovania a zne�kodòovania vo východiskovom roku
programu a podiel ich zhodnotenia a zne�kodnenia v cie¾ovom roku programu (prúdy odpadov) pre
ustanovené komodity pod¾a bodu 3.1
Údaje sa uvádzajú v tomto èlenení:
3.2.1 Kód odpadu
3.2.2 Názov odpadu
3.2.3 Kategória odpadu (N,O)
3.2.4 Odpad nebezpeèný
3.2.5 Odpad ostatný
3.2.6 Odpad spolu
3.2.7 Odpad zhodnocovaný

� materiálovo
� energeticky
v èlenení pod¾a prílohy è. 2 k zákonu

3.2.8 Odpad zne�kodòovaný
� spa¾ovaním
� skládkovaním
� inak
v èlenení pod¾a prílohy è. 3 k zákonu

Údaje pre východiskový rok programu sa v polo�kách è. 3.2.4 a� 3.2.8 uvádzajú v  tonách a percentuálnom
podiele z celkového výskytu odpadov, prípadne zhodnocovaného alebo zne�kodòovaného mno�stva odpadov;
údaje pre cie¾ový rok programu sa uvádzajú v percentuálnom podiele z celkového výskytu odpadov, prípadne
zhodnocovaného alebo zne�kodòovaného mno�stva odpadov.

3.3 Organizaèné, technologické a výrobné opatrenia na zní�enie vzniku odpadov
Uvádzajú sa konkrétne opatrenia a ich oèakávaný úèinok na zní�enie vzniku odpadov.

3.4 Opatrenia na zni�ovanie biologicky rozlo�ite¾ných odpadov ukladaných na skládky odpadov
Uvádza sa postup zni�ovania mno�stva biologicky rozlo�ite¾ných odpadov ukladaných na skládky odpadov.
Údaje sa uvádzajú pre východiskový a cie¾ový rok programu. Údaje pre východiskový rok programu sa
uvádzajú v tonách a percentuálnom podiele. Údaje pre cie¾ový rok sa uvádzajú v percentuálnom podiele
v súlade s § 5 ods. 1 písm. d) tejto vyhlá�ky.

4 SMERNÁ ÈAS� PROGRAMU
Zámery na vybudovanie nových zariadení na zhodnocovanie odpadov, zne�kodòovanie odpadov alebo zariadení
na iné nakladania s odpadmi v rozsahu pôsobnosti kraja a okresu obsahujú tieto údaje:
4.1 Názov zariadenia
4.2 Názov investora
4.3 Kapacita
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4.4 Katastrálne územie a lokalita
4.5 Druhy odpadov, s ktorými sa bude naklada�
4.6 Predpokladaný termín realizácie

Údaje sa spracúvajú v súlade s koncepènými zámermi odpadového hospodárstva, s vyhodnotením programu za
predchádzajúce obdobie a s prihliadnutím na zámery pôvodcov odpadov a ïal�ie podnikate¾ské zámery
v odpadovom hospodárstve na území kraja a okresu.

5 ROZPOÈET ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA
5.1 Preh¾ad rozpoètu odpadového hospodárstva za predchádzajúce obdobie

Uvádzajú sa údaje o vynalo�ených nákladoch na odpadové hospodárstvo a zdroje, z ktorých boli pokryté
súhrnne za obdobie platnosti predchádzajúceho programu.

5.2 Rozpoèet pre obdobie nového programu
Uvádzajú sa údaje o celkovej vý�ke plánovaných nákladov v èlenení na náklady na zhodnocovanie odpadov,
zne�kodòovanie odpadov a na inú èinnos� pri nakladaní s odpadmi a zdroje pokrytia nákladov.

6 INÉ
6.1 Vyhodnotenie pripomienok verejnosti podávaných pod¾a § 5 ods. 7 zákona
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OSNOVA
programu pôvodcu odpadu a programu obce

1 ZÁKLADNÉ ÚDAJE PROGRAMU PÔVODCU ODPADU A OBCE

Pôvodca odpadu:
1.1 Názov pôvodcu odpadu
1.2 Identifikaèné èíslo pôvodcu odpadu
1.3 Sídlo pôvodcu odpadu (katastrálne územie)
1.4 Identifikaèné èíslo katastrálneho územia
1.5 Okres
1.6 Druh výroby (èinnosti) pôvodcu odpadu
1.7 Rozsah výroby (èinnosti) pôvodcu odpadu

Obec:
1.1 Názov obce
1.2 Identifikaèné èíslo obce
1.3 Okres
1.4 Poèet obyvate¾ov obce
1.5 Rozloha obce

2 CHARAKTERISTIKA SÚÈASNÉHO STAVU ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA
2.1 Vznik odpadov v období urèenom v Programe Slovenskej republiky

V tabu¾kovej forme sa uvedú tieto údaje:
2.1.1 Kód odpadu
2.1.2 Názov odpadu
2.1.3 Kategória odpadu (N,O)
2.1.4 Odpad nebezpeèný
2.1.5 Odpad ostatný
2.1.6 Odpad spolu
2.1.7 Odpad zhodnocovaný

� materiálovo
� energeticky
v èlenení pod¾a prílohy è. 2 k zákonu

2.1.8 Odpad zne�kodòovaný
� spa¾ovaním
� skládkovaním
 � inak
v èlenení pod¾a prílohy è. 3 k zákonu

(mno�stvá odpadov sa uvádzajú v tonách za rok)

2.2 Pou�ívané zariadenia na zhodnocovanie, úpravu a zne�kodòovanie odpadov
2.2.1 Typ zariadenia
2.2.2 Názov a sídlo prevádzkovate¾a
2.2.3 Adresa prevádzky
2.2.4 Kontaktná osoba
2.2.5 Katastrálne územie a lokalita
2.2.6 Rok zaèatia prevádzky
2.2.7 Druhy zhodnocovaného odpadu
2.2.8 Druhy zne�kodòovaného odpadu
2.2.9 Kapacita zariadenia

Príloha è. 2
k vyhlá�ke è. 283/2001 Z. z.
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2.2.10 Mno�stvo zhodnocovaného odpadu za rok v tonách
2.2.11 Mno�stvo zne�kodòovaného odpadu za rok v tonách

3 ZÁVÄZNÁ ÈAS� PROGRAMU
3.1 Komodity pre záväznú èas� programu pôvodcu odpadu a programu obce

Uvádza sa názov komodity pod¾a § 5 ods. 2 písm. a) tejto vyhlá�ky, ak odpady produkované ich pôvodcom
patria do týchto komodít. V programe pôvodcu odpadu sa osobitne uvádzajú aj iné komodity pod¾a záväznej
èasti programu kraja a záväznej èasti programu okresu a mo�no uvies� aj iné komodity pod¾a potreby
pôvodcu odpadu.

3.2 Predpokladaný vznik odpadov a podiel ich zhodnocovania a zne�kodòovania vo východiskovom roku
programu a podiel ich zhodnotenia a zne�kodnenia v cie¾ovom roku programu (prúdy odpadov) pre
ustanovené komodity pod¾a bodu 3.1
Údaje sa uvádzajú v tomto èlenení:
3.2.1 Kód odpadu
3.2.2 Názov odpadu
3.2.3 Kategória odpadu (N,O)
3.2.4 Odpad nebezpeèný
3.2.5 Odpad ostatný
3.2.6 Odpad spolu
3.2.7 Odpad zhodnocovaný

� materiálovo
� energeticky
v èlenení pod¾a prílohy è. 2 k zákonu

3.2.8 Odpad zne�kodòovaný
� spa¾ovaním
� skládkovaním
� inak
v èlenení pod¾a prílohy è. 3 k zákonu

Údaje pre východiskový rok programu sa v polo�kách è. 3.2.4 a� 3.2.8 uvádzajú v  tonách a percentuálnom
podiele z celkového výskytu odpadov, prípadne zhodnocovaného alebo zne�kodòovaného mno�stva odpadov;
údaje pre cie¾ový rok programu sa uvádzajú v percentuálnom podiele z celkového výskytu odpadov, prípadne
zhodnocovaného alebo zne�kodòovaného mno�stva odpadov.

3.3 Organizaèné, technologické a výrobné opatrenia na zní�enie vzniku odpadov
Uvádzajú sa konkrétne opatrenia a ich oèakávaný úèinok na zní�enie vzniku odpadov.

3.4 Opatrenia na zni�ovanie biologicky rozlo�ite¾ných odpadov ukladaných na skládky odpadov
Uvádza sa postup zni�ovania mno�stva biologicky rozlo�ite¾ných odpadov ukladaných na skládky odpadov.
Údaje sa uvádzajú pre východiskový a cie¾ový rok programu. Údaje pre východiskový rok programu sa
uvádzajú v tonách a percentuálnom podiele. Údaje pre cie¾ový rok sa uvádzajú v percentuálnom podiele
v súlade s § 5 ods. 1 písm. d) tejto vyhlá�ky.

4 SMERNÁ ÈAS� PROGRAMU
Zámery na vybudovanie nových zariadení na zhodnocovanie odpadov, zne�kodòovanie odpadov alebo zariadení
na iné nakladanie s odpadmi obsahujú tieto údaje:
4.1 Názov zariadenia
4.2 Názov investora
4.3 Kapacita
4.4 Katastrálne územie a lokalita
4.5 Druhy odpadov, s ktorými sa bude naklada�
4.6 Predpokladaný termín realizácie

Údaje sa spracúvajú v súlade s programom príslu�ného okresu alebo kraja s prihliadnutím na výsledky
realizácie programu pôvodcu odpadu a programu obce za predchádzajúce obdobie.

5 ROZPOÈET ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA
5.1 Preh¾ad rozpoètu odpadového hospodárstva za predchádzajúce obdobie

Uvádzajú sa údaje o vynalo�ených nákladoch na odpadové hospodárstvo a zdroje, z ktorých boli pokryté
súhrnne za obdobie platnosti predchádzajúceho programu.

5.2 Rozpoèet pre obdobie nového programu
Uvádzajú sa údaje o celkovej vý�ke plánovaných nákladov s èlenením na náklady na zhodnocovanie
odpadov, zne�kodòovanie odpadov a na inú èinnos� pri nakladaní s odpadmi a zdroje na pokrytie nákladov.
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6 INÉ
6.1 Údaj o tom, ako pôvodca odpadu vo svojom programe prihliadol na program obce v zmysle § 6 ods. 7 zákona,

ako aj o zladení programu pôvodcu odpadu so v�eobecne záväzným nariadením obce vo veci komunálnych
odpadov

6.2 Potvrdenie spracovate¾a údajov
Uvádzajú sa tieto údaje:
6.2.1 Meno (názov) spracovate¾a programu
6.2.2 Potvrdenie správnosti údajov podpisom oprávneného zástupcu

7 PRÍLOHOVÁ ÈAS�
7.1 Rozhodnutia správnych orgánov vydané pôvodcovi odpadu alebo obci vo veci odpadov
7.2 Protokoly o vykonaných kontrolách vo veciach odpadového hospodárstva
7.3 Vyjadrenia dotknutých obecných úradov k návrhu programu (okrem obcí)
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VZOR                             EVIDENÈNÝ LIST ODPADU

Kód odpadu pod¾a
Katalógu odpadov:

Kategória odpadu:

Y-kód:

Príloha è. 3
k vyhlá�ke è. 283/2001 Z. z.

FIRMA PREVÁDZKAREÒ/ZÁVOD

Obchodné meno Názov

Adresa Adresa

Ulica: Ulica:

Obec: PSÈ: Obec: PSÈ:

Tel.: Fax: Tel.: Fax:

E-mail: URL: E-mail: URL:

IÈO

Por.
èíslo Dátum Miesto vzniku

Odpad umiestnený Mno�stvo odpadu Kód IÈO, obchodné meno
nasledujúceho dr�ite¾a odpadu Poznámka

sklad nádoba vznik/príjem nakladanie èinnosti nakladania

Zodpovedná osoba:

È
iastk

a
 11

8
Z
b
ierka

 zák
on

ov è. 2
83

/
2
0
01

S
tran

a
 3

06
9



Por.
èíslo Dátum Miesto vzniku

Odpad umiestnený Mno�stvo odpadu Kód IÈO, obchodné meno
nasledujúceho dr�ite¾a odpadu Poznámka

sklad nádoba vznik/príjem nakladanie èinnosti nakladania

Zodpovedná osoba:

S
tra

n
a 3

0
7
0

Z
b
ierka

 zák
on

ov è. 2
83

/
2
0
01

È
iastk

a
 11

8



Tlaèivo EVIDENÈNÝ LIST ODPADU

Spôsob vypåòania tlaèiva EVIDENÈNÝ LIST ODPADU

Tlaèivo má tri èasti, prvá èas� sa týka nakladania s odpadmi vnútri prevádzky dr�ite¾a odpadu, druhá èas� sa týka
mno�stva odpadu, jeho vzniku, príjmu, odovzdania a spôsobu nakladania. Tretia èas� sa týka právnických osôb
a fyzických osôb, ktorým sa odpad odovzdáva alebo od ktorých sa prijíma.

Do Evidenèného listu odpadu sa vznik odpadu a nakladanie s ním zapisujú priebe�ne tak, ako vzniknú, ak ide
o jednorazový vznik odpadu. Ak odpad vzniká kontinuálne za urèité èasové obdobie (napr. za zmenu, za tý�deò),
jeho mno�stvo sa súhrnne zapisuje pod¾a mo�nosti zodpovednou osobou vedúcou evidenciu odpadov, minimálne
v�ak raz za tý�deò.

FIRMA

IÈO � uvedie sa identifikaèné èíslo organizácie; ak má organizácia IÈO men�ie ako osemmiestne, z¾ava sa doplnia
nuly na celkový poèet 8 miest.

Obchodné meno � uvedie sa obchodné meno firmy (právnickej osoby alebo fyzickej osoby) tak, ako je zapísané
v obchodnom registri alebo v �ivnostenskom liste, alebo názov obce.

Ulica, obec, PSÈ � uvádza sa presná a úplna adresa organizácie, jej telefón, fax, e-mail, adresa URL.

PREVÁDZKAREÒ/ZÁVOD

Nasledujúca èas� týkajúca sa samostatnej prevádzkarne/závodu sa vypåòa v prípade, �e nie je toto�ná s firmou.

Názov � uvádza sa, ak je zavedený vnútri organizácie.

Ulica, obec, PSÈ � uvádza sa presná a úplná adresa samostatnej prevádzkarne, jej telefón, fax, e-mail, adresa URL.

Kód odpadu � uvádza sa kód druhu odpadu pod¾a Katalógu odpadov.

Kategória odpadu � uvedie sa kategória odpadu pod¾a Katalógu odpadov.

Y-kód � pri nebezpeèných odpadoch sa uvedie Y-kód pod¾a prílohy è. 3 k vyhlá�ke è. 284/2001 Z. z.

Poradové èíslo � uvedie sa poradové èíslo záznamu.

Dátum nakladania � uvedie sa dátum vzniku odpadu alebo nakladania s ním.

Miesto vzniku � uvedie sa miesto vzniku odpadu alebo nakladania s ním v prevádzke pôvodcu odpadu a lebo miesto
prijatia a nakladania u dr�ite¾a odpadu. Pri skládke odpadov sa uvedie identifikácia miesta, kde bude odpad ulo�ený
(napr. vrstva a �tvorec ulo�enia).

Odpad umiestnený � uvádza sa názov skladu alebo nádoby, kde bude odpad umiestnený. Pri skládke nebezpeèných
odpadov sa uvedie napríklad identifikácia �peciálneho kontajnera, do ktorého sa odpad bude uklada�.

Mno�stvo odpadu � v ståpci vznik/príjem mo�no u pôvodcu uvies� odhadnuté mno�stvo vzniknutého odpadu
a upresni� ho a� po odvá�ení v sklade alebo v inej firme (príjemca odpadu) a� po jeho zistení; v ståpci nakladanie
sa uvádza presné mno�stvo odpadu vydaného z prevádzky pôvodcu. U dr�ite¾a odpadu sa uvedie mno�stvo buï
prijatého odpadu, alebo vydaného odpadu.

Kód èinnosti � uvádza sa kód èinnosti pod¾a tabu¾ky A.

P � pôvodca odpadu je ka�dý, koho èinnos�ou odpad vzniká.
M � dr�ite¾ odpadu je pôvodca odpadu alebo fyzická osoba, alebo právnická osoba, u ktorej sa odpad nachádza.
V � zber odpadov je zhroma�ïovanie, triedenie alebo zmie�avanie odpadov na úèely ich prepravy.
R � zhodnocovanie odpadov sú èinnosti vedúce k vyu�itiu fyzikálnych, chemických alebo biologických vlastností

odpadov, uvedené v tabu¾ke C.
D � zne�kodòovanie odpadov je také nakladanie s nimi, ktoré nespôsobuje po�kodzovanie �ivotného prostredia

ani ohrozovanie zdravia ¾udí a je uvedené v tabu¾ke D.
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Tabu¾ka A

Kód
èinnosti

Produkcia, zber, zhodnocovanie a zne�kodòovanie odpadov

P Pôvodca odpadu

M Dr�ite¾ odpadu

V Zber odpadov

R Zhodnocovanie odpadov

D Zne�kodòovanie odpadov

Kód nakladania � uvádza sa kód pod¾a nasledujúcich tabuliek B, C, D, kde sa rozli�ujú èinnosti, ktoré vedú
k zhodnocovaniu odpadov pod¾a prílohy è. 2  k zákonu alebo k zne�kodòovaniu odpadov pod¾a prílohy è. 3 k zákonu.

Tabu¾ka B

Kód Zhroma�ïovanie odpadov

Z Zhroma�ïovanie odpadov je doèasné ulo�enie odpadov pred ïal�ím nakladaním s nimi na mieste
vzniku

Tabu¾ka C

Kód Zhodnocovanie odpadov

R1 Vyu�itie najmä ako palivo alebo na získanie energie iným spôsobom

R2 Spätné získavanie alebo regenerácia rozpú��adiel

R3 Recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré sa nepou�ívajú ako rozpú��adlá 
(vrátane kompostovania a iných biologických transformaèných procesov)

R4 Recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúèenín

R5 Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov

R6 Regenerácia kyselín a zásad

R7 Spätné získavanie komponentov pou�ívaných pri odstraòovaní zneèistenia

R8 Spätné získavanie komponentov z katalyzátorov

R9 Preèis�ovanie oleja alebo jeho iné opätovné pou�itie

R10 Úprava pôdy na úèel dosiahnutia prínosov pre po¾nohospodárstvo alebo na zlep�enie �ivotného
prostredia

R11 Vyu�itie odpadov vzniknutých pri èinnostiach R1 a� R10

R12 Výmena odpadov urèených na spracovanie niektorou z èinností R1 a� R11

R13 Skladovanie odpadov pred pou�itím niektorej z èinností R1 a� R12 (okrem doèasného ulo�enia pred
zberom na mieste vzniku)

Tabu¾ka D

Kód Zne�kodòovanie odpadov

D1 Ulo�enie do zeme alebo na povrchu zeme (napr. skládka odpadov)

D2 Úprava pôdnymi procesmi (napr. biodegradácia kvapalných alebo kalových odpadov v pôde atï.)

D3 Håbková injektá� (napr. injektá� èerpate¾ných odpadov do vrtov, so¾ných baní alebo prirodzených
úlo�ísk atï.)
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Kód Zne�kodòovanie odpadov

D4 Ukladanie do povrchových nádr�í (napr. umiestnenie kvapalných alebo kalových odpadov do jám,
rybníkov alebo lagún atï.)

D5 �peciálne vybudované skládky odpadov (napr. umiestnenie do samostatných buniek s povrchovou
úpravou stien, ktoré sú zakryté a izolované jedna od druhej a od �ivotného prostredia atï.)

D6 Vypú��anie a vhadzovanie do vodného recipienta okrem morí a oceánov

D7 Vypú��anie a vhadzovanie do morí a oceánov vrátane ulo�enia na morské dno

D8 Biologická úprava ne�pecifikovaná v tejto prílohe, pri ktorej vznikajú zlúèeniny alebo zmesi, 
ktoré sú zne�kodnené niektorou z èinností D1 a� D12

D9 Fyzikálno-chemická úprava ne�pecifikovaná v tejto prílohe, pri ktorej vznikajú zlúèeniny alebo 
zmesi, ktoré sú zne�kodnené niektorou z èinností D1 a� D12 
(napr. odparovanie, su�enie, kalcinácia atï.)

D10 Spa¾ovanie na pevnine

D11 Spa¾ovanie na mori

D12 Trvalé ulo�enie (napr. umiestnenie kontajnerov v baniach atï.)

D13 Zmie�avanie alebo mie�anie pred pou�itím niektorej z èinností D1 a� D12

D14 Ulo�enie do ïal�ích obalov pred pou�itím niektorej z èinností D1 a� D12

D15 Skladovanie pred pou�itím niektorej z èinností D1 a� D14 
(okrem doèasného ulo�enia pred zberom na mieste vzniku)

IÈO, obchodné meno nasledujúceho dr�ite¾a odpadu � v ståpci sa uvedie IÈO a obchodné meno firmy, od ktorej
sa odpad prijíma alebo ktorej sa odovzdáva. Keï sa vykonáva zber odpadov, u fyzických osôb a právnických osôb
sa uvedie ich IÈO, obchodné meno a miesto podnikania. Keï sa vykonáva zber farebných kovov alebo iných odpadov,
ktoré ustanoví vláda nariadením, v ståpci Poznámka sa uvedie aj èíslo preukazu toto�nosti fyzickej osoby.

Poznámka � v  prípade zmeny kategórie odpadu sa v poznámke uvedie èíslo rozhodnutia a meno autorizovanej
osoby.

Zodpovedná osoba � uvádza sa poverený pracovník, ktorý je vo firme/prevádzkarni zodpovedný za vypåòanie
evidenèných listov odpadov na príslu�nom mieste (technológii) firmy/prevádzkarne.
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Príloha è. 4
k vyhlá�ke è. 283/2001 Z. z.
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Tlaèivo HLÁSENIE O VZNIKU ODPADU A NAKLADANÍ S NÍM

Spôsob vypåòania tlaèiva HLÁSENIE O VZNIKU ODPADU A NAKLADANÍ S NÍM

V tomto tlaèive sa uvádzajú sumárne údaje za uplynulý rok/�tvr�rok pod¾a jednotlivých druhov odpadu a spôsobu
nakladania s ním tak, �e sa jedna kolónka tlaèiva HLÁSENIE O VZNIKU ODPADU A NAKLADANÍ S NÍM vytvorí
sèítaním v�etkých údajov o mno�stvách odpadu v tlaèive EVIDENÈNÝ LIST ODPADU, ktorý má zhodný spôsob
(kód) nakladania a zhodnú firmu okrem zhroma�ïovania.

Typ dokladu � uvádza sa pod¾a spôsobu nakladania s odpadom písmeno:

P � pôvodca odpadu je právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorej èinnos�ou vzniká odpad.

M � dr�ite¾ odpadu je pôvodca odpadu alebo fyzická osoba, alebo právnická osoba, u ktorej sa odpad nachádza.

V � zber odpadov je zhroma�ïovanie, triedenie alebo zmie�avanie odpadov na úèely ich prepravy.

R � zhodnocovanie odpadov sú èinnosti vedúce k vyu�itiu fyzikálnych, chemických alebo biologických vlastností
odpadov, uvedené v tabu¾ke 2B.

D � zne�kodòovanie odpadov je také nakladanie s nimi, ktoré nespôsobuje po�kodzovanie �ivotného prostredia ani
ohrozovanie zdravia ¾udí a je uvedené v tabu¾ke 2C.

Za rok � uvedie sa rok, za ktorý sa podáva hlásenie.

Evidenèné èíslo � pridelí a vyplní miestne príslu�ný úrad.

Dátum doruèenia � uvedie sa dátum doruèenia tlaèiva na miestne príslu�ný úrad.

Doklad za úrad overil � uvedie sa pracovník miestne príslu�ného úradu, ktorý skontroloval úplnos� vyplnenia
tlaèiva.

FIRMA

IÈO � uvedie sa identifikaèné èíslo organizácie; ak má organizácia IÈO men�ie ako osemmiestne, z¾ava sa doplnia
nuly na celkový poèet 8 miest.

Obchodné meno � uvedie sa obchodné meno firmy (právnickej osoby alebo fyzickej osoby) tak, ako je zapísané
v obchodnom registri alebo v �ivnostenskom liste, alebo názov obce.

Ulica, obec, PSÈ � uvádza sa presná a úplná adresa organizácie.

�tatutárny orgán � uvádza sa pracovník, ktorý je zapísaný v obchodnom registri alebo v �ivnostenskom liste
a zastupuje organizáciu, jeho telefón, fax, e�mail, adresa URL.

Dátum podpisu � uvedie sa dátum podpísania tlaèiva.

Uvedené údaje sú/nie sú predmetom obchodného tajomstva � zakrú�kovaním podpisujúci vyznaèí, èi uvedené
údaje sú alebo nie sú predmetom obchodného tajomstva.

PREVÁDZKAREÒ/ZÁVOD

Nasledujúca èas� týkajúca sa samostatnej prevádzkarne/závodu sa vypåòa v prípade, �e nie je toto�ná s firmou.

Názov � uvádza sa, ak je zavedený vnútri organizácie.

Ulica, obec, PSÈ � uvádza sa presná a úplná adresa samostatnej prevádzkarne.

Zodpovedná osoba � uvedie sa poverená osoba, ktorá je vo firme zodpovedná za nakladanie s odpadmi, jej telefón,
fax, e-mail, adresa URL.

Dátum podpisu � uvedie sa dátum podpísania tlaèiva.

V ståpci 1 sa uvádza poradové èíslo záznamu.

V ståpci 2 sa uvedie kód odpadu pod¾a Katalógu odpadov.

V ståpci 3 sa uvádza názov odpadu pod¾a Katalógu odpadov (mô�e sa uvies� aj skrátený názov).

Pri zmene kategórie sa èas� prekategorizovaného odpadu uvedie do samostatného riadka.
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V ståpci 4 sa uvádza kategória odpadu pod¾a Katalógu odpadov. V prípade zmeny kategórie odpadu sa uvedie
v ståpci 9 poradové èíslo poznámky a pod týmto èíslom sa v prilo�enom komentári uvedie èíslo rozhodnutia a meno
autorizovanej osoby, ktorá vydala rozhodnutie o zmene kategórie odpadu.

V ståpci 5 sa pri nebezpeèných odpadoch uvedie Y-kód pod¾a prílohy è. 3 k vyhlá�ke è. 284/2001 Z. z. s kódmi
pod¾a tabuliek 1A a 1B. V prípade viacerých mo�ností sa z tabu¾ky 1B priradí kód len tej zlo�ky, ktorá je
najnebezpeènej�ia z h¾adiska vplyvu na zdravie ¾udí a �ivotné prostredie.

V ståpci 6 sa uvádza mno�stvo odovzdaného jedného druhu odpadu pod¾a jednotlivých spôsobov nakladania (pod¾a
ståpca 7), a to pre ka�dý spôsob nakladania do samostatného riadka.

V ståpci 7 sa uvádzajú kódy jednotlivých spôsobov nakladania s odpadmi pod¾a tabuliek 2A, 2B a 2C. Na tieto kódy
sa vz�ahujú príslu�né mno�stvá odpadu uvedené v ståpci 6.

V ståpci 8 sa uvádza IÈO a obchodné meno ka�dého príjemcu odpadu. V prípade odovzdania odpadu inému dr�ite¾ovi
odpadu na úèely ïal�ieho nakladania s ním sa neuvádza dopravca. V prípade prevzatia odpadu sa uvádza IÈO
a obchodné meno ka�dého dr�ite¾a odpadu, od ktorého bol odpad prevzatý. V prípade odovzdania alebo prevzatia
odpadu od fyzickej osoby sa uvedie IÈO obecného úradu a názov obce pod¾a miesta jej trvalého pobytu a v prípade
dovozu alebo vývozu odpadu sa uvedie obchodné meno firmy a názov �tátu dovozu alebo vývozu.

V ståpci 9 sa uvádza poznámka k nakladaniu s jednotlivými odpadmi vo forme poradových èísel. Text poznámok
sa prikladá vo forme príloh, ktoré sú súèas�ou tlaèiva. V prípade dovozu odpadu sa uvedie písmeno I a v prípade
vývozu písmeno E.

Producenti odpadov katalógových èísel 19 08 05 � kaly z èistenia komunálnych odpadových vôd, 19 08 11 � kaly
obsahujúce nebezpeèné látky z biologickej úpravy priemyselných odpadových vôd, 19 08 12 � kaly z biologickej
úpravy priemyselných odpadových vôd iné ako uvedené v polo�ke 19 08 11, 19 08 13 � kaly obsahujúce nebezpeèné
látky z inej úpravy priemyselných odpadových vôd a 19 08 14 � kaly z inej úpravy priemyselných odpadových vôd
iné ako uvedené v polo�ke 19 08 13 uvedú mno�stvo odpadu v su�ine.

V prípade, �e tabu¾ka nepostaèuje na uvedenie v�etkých vykazovaných odpadov, pokraèuje sa na ïal�ích stranách,
kde sa v hornej èasti ka�dej strany uvádza len obchodné meno firmy, jej IÈO, prípadne názov prevádzkarne/závodu,
za ktorú sa hlásenie podáva, a poradové èíslo strany. Miestne príslu�ný úrad vyplní evidenèné èíslo.

Súèas�ou tohto hlásenia musí by� príloha s textom poznámok v ståpci 9.

Ak subjet podávajúci hlásenie je pôvodcom odpadu aj výkupcom, prípadne prevádzkovate¾om zariadenia na
zhodnocovanie alebo zne�kodòovanie odpadov, podáva hlásenie za ka�dú èinnos� na samostatnom tlaèive.

Y � kód nebezpeèných odpadov pod¾a prílohy è. 3 k vyhlá�ke è. 284/2001 Z. z.

Tabu¾ka 1A

Kód Skupiny odpadov

Y1 Klinické odpady z nemocníc, zdravotných stredísk a zariadení

Y2 Odpady z výroby a prípravy farmaceutických výrobkov

Y3 Odpadové farmaceutické látky, drogy a lieky

Y4 Odpady z výroby, prípravy a pou�itia pesticídov a fytofarmák

Y5 Odpady z výroby, prípravy a pou�itia chemických prostriedkov na ochranu dreva

Y6 Odpady z výroby, prípravy a pou�itia organických rozpú��adiel

Y7 Odpady z tepelného spracovania a temperovacích operácií s obsahom kyanidov

Y8 Odpadové minerálne oleje nevhodné na pou�ívanie pod¾a pôvodného urèenia

Y9 Odpady typu olej vo vode, uh¾ovodíky vo vode, emulzie

Y10 Odpadové látky a predmety obsahujúce polychlórované bifenyly (PCB) a/alebo polychlórované terfenyly
(PCT) a/alebo polybrómované bifenyly (PBB) alebo nimi zneèistené

Y11 Odpadové dechtové zvy�ky vznikajúce pri èistení, destilácii a pyrolytickom spracúvaní

Y12 Odpady z výroby, prípravy a pou�itia atramentov, farbív, pigmentov, farieb, lakov a náterov

Y13 Odpady z výroby, prípravy a pou�itia �ivíc, latexov, zmäkèovadiel, glejov a lepidiel
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Y14 Odpadové chemické látky vznikajúce pri výskume a vývoji alebo pri výuèbe, ktoré nie sú zatia¾ urèené
a/alebo sú nové a ich úèinky na èloveka alebo �ivotné prostredie nie sú známe

Y15 Látky výbu�nej povahy, ktoré nepodliehajú iným právnym predpisom

Y16 Látky z výroby, prípravy a pou�itia fotochemikálií a fotografických materiálov

Y17 Odpady vznikajúce pri povrchovej úprave kovov a plastických materiálov

Y18 Zvy�ky vznikajúce pri priemyselnom zne�kodòovaní odpadov

Tabu¾ka 1B

Kód Odpady obsahujúce tieto �kodliviny:

Y19 Karbonyly kovov

Y20 Berýlium, zlúèeniny berýlia

Y21 Zlúèeniny �es�mocného chrómu

Y22 Zlúèeniny medi

Y23 Zlúèeniny zinku

Y24 Arzén, zlúèeniny arzénu

Y25 Selén, zlúèeniny selénu

Y26 Kadmium, zlúèeniny kadmia

Y27 Antimón, zlúèeniny antimónu

Y28 Telúr, zlúèeniny telúru

Y29 Ortu�, zlúèeniny ortuti

Y30 Tálium, zlúèeniny tália

Y31 Olovo, zlúèeniny olova

Y32 Anorganické zlúèeniny fluóru okrem fluoridu vápenatého

Y33 Anorganické kyanidy

Y34 Roztoky kyselín a kyseliny v tuhej forme

Y35 Roztoky zásad a zásady v tuhej forme

Y36 Azbest (prach a vlákna)

Y37 Organické zlúèeniny fosforu

Y38 Organické kyanidy

Y39 Fenoly, zlúèeniny fenolov vrátane chlórovaných fenolov

Y40 Étery

Y41 Halogénované organické rozpú��adlá

Y42 Organické rozpú��adlá okrem halogénovaných rozpú��adiel

Y43 V�etky materiály obsahujúce polychlórovaný dibenzofurán

Y44 V�etky materiály obsahujúce polychlórovaný dibenzo-p-dioxín

Y45 Organohalogénové zlúèeniny iné ako látky uvedené v tejto tabu¾ke (napr. Y39, Y41, Y42, Y43, Y44)
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Kódovanie spôsobov nakladania s odpadmi:
V tlaèive sa uvádzajú kódy nakladania pod¾a tabuliek 2A, 2B a 2C, v ktorých sa rozli�uje zhroma�ïovanie a èinnosti,
ktoré vedú k zhodnoteniu odpadov pod¾a prílohy è. 2 k zákonu alebo k zne�kodneniu odpadov pod¾a prílohy è. 3
k zákonu.

Tabu¾ka 2A

Kód Zhroma�ïovanie odpadov

Z Zhroma�ïovanie odpadov je doèasné ulo�enie odpadov pred ïal�ím nakladaním s nimi na mieste vzniku

Tabu¾ka 2B

Kód Zhodnocovanie odpadov

R1 Vyu�itie najmä ako palivo alebo na získanie energie iným spôsobom

R2 Spätné získavanie alebo regenerácia rozpú��adiel

R3 Recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré sa nepou�ívajú ako rozpú��adlá (vrátane
kompostovania a iných biologických transformaèných procesov)

R4 Recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúèenín

R5 Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov

R6 Regenerácia kyselín a zásad

R7 Spätné získavanie komponentov pou�ívaných pri odstraòovaní zneèistenia

R8 Spätné získavanie komponentov z katalyzátorov

R9 Preèis�ovanie oleja alebo jeho iné opätovné pou�itie

R10 Úprava pôdy na úèel dosiahnutia prínosov pre po¾nohospodárstvo alebo na zlep�enie �ivotného prostredia

R11 Vyu�itie odpadov vzniknutých pri èinnostiach R1 a� R10

R12 Výmena odpadov urèených na spracovanie niektorou z èinností R1 a� R11

R13 Skladovanie odpadov pred pou�itím niektorej z èinností R1 a� R12 (okrem doèasného ulo�enia pred zberom
na mieste vzniku)

Tabu¾ka 2C

Kód Zne�kodòovanie odpadov

D1 Ulo�enie do zeme alebo na povrchu zeme (napr. skládka odpadov)

D2 Úprava pôdnymi procesmi (napr. biodegradácia kvapalných alebo kalových odpadov v pôde atï.)

D3 Håbková injektá� (napr. injektá� èerpate¾ných odpadov do vrtov, so¾ných baní alebo prirodzených úlo�ísk
atï.)

D4 Ukladanie do povrchových nádr�í (napr. umiestnenie kvapalných alebo kalových odpadov do jám, rybníkov
alebo lagún atï.)

D5 �peciálne vybudované skládky odpadov (napr. umiestnenie do samostatných buniek s povrchovou
úpravou stien, ktoré sú zakryté a izolované jedna od druhej a od �ivotného prostredia atï.)

D6 Vypú��anie a vhadzovanie do vodného recipienta okrem morí a oceánov

D7 Vypú��anie a vhadzovanie do morí a oceánov vrátane ulo�enia na morské dno

D8 Biologická úprava ne�pecifikovaná v tejto prílohe, pri ktorej vznikajú zlúèeniny alebo zmesi, ktoré sú
zne�kodnené niektorou z èinností D1 a� D12
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D9 Fyzikálno�chemická úprava ne�pecifikovaná v tejto prílohe, pri ktorej vznikajú zlúèeniny alebo zmesi,
ktoré sú zne�kodnené niektorou z èinností D1 a� D12 (napr. odparovanie, su�enie, kalcinácia atï.)

D10 Spa¾ovanie na pevnine

D11 Spa¾ovanie na mori

D12 Trvalé ulo�enie (napr. umiestnenie kontajnerov v baniach atï.)

D13 Zmie�avanie alebo mie�anie pred pou�itím niektorej z èinností D1 a� D12

D14 Ulo�enie do ïal�ích obalov pred pou�itím niektorej z èinností D1 a� D12

D15 Skladovanie pred pou�itím niektorej z èinností D1 a� D14 (okrem doèasného ulo�enia pred zberom na
mieste vzniku)

Strana 3080 Zbierka zákonov è. 283/2001 Èiastka 118



ODPADY, PRI KTORÝCH SA HLÁSENIE O VZNIKU ODPADU A NAKLADANÍ
S NÍM PODÁVA BEZ OH¼ADU NA ICH MNO�STVO

Kód odpadu Názov odpadu Kategória odpadu

01 03 09 èervený kal z výroby hliníka iný ako odpady uvedené v 01 03 07 N

03 03 05 kaly z odstraòovania tlaèiarenských farieb pri recyklácii papiera (deinking) N

04 01 02 odpad z lúhovania N

04 01 03 odpady z odmas�ovania obsahujúce rozpú��adlá bez kvapalnej fázy N

04 01 04 èiniaca breèka obsahujúca chróm N

04 01 06 kaly najmä zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku
obsahujúce chróm 

N

04 01 08 odpadová vyèinená ko�a (holina, stru�liny, odrezky, brúsny prach)
obsahujúca chróm

N

05 07 01 odpady obsahujúce ortu� N

06 03 11 tuhé soli a roztoky obsahujúce kyanidy N

06 03 13 tuhé soli a roztoky obsahujúce �a�ké kovy N

06 03 14 tuhé soli a roztoky iné ako uvedené v  06 03 11 a 06 03 13 N

06 04 04 odpady obsahujúce ortu� N

06 04 05 odpady obsahujúce iné �a�ké kovy N

07 01 03 organické halogénované rozpú��adlá, premývacie kvapaliny a mateèné lúhy N

07 01 07 halogénované destilaèné zvy�ky a reakèné splodiny N

07 01 09 halogénované filtraèné koláèe a pou�ité absorbenty N

07 02 03 organické halogénované rozpú��adlá, premývacie kvapaliny a mateèné lúhy N

07 03 03 organické halogénované rozpú��adlá, premývacie kvapaliny a mateèné lúhy N

07 03 07 halogénované destilaèné zvy�ky a reakèné splodiny N

07 03 09 halogénované filtraèné koláèe a pou�ité absorbenty N

07 04 03 organické halogénované rozpú��adlá, premývacie kvapaliny a mateèné lúhy N

07 04 07 halogénované destilaèné zvy�ky a reakèné splodiny N

07 04 09 halogénované filtraèné koláèe a pou�ité absorbenty N

07 05 03 organické halogénované rozpú��adlá, premývacie kvapaliny a mateèné lúhy N

07 05 07 halogénované destilaèné zvy�ky a reakèné splodiny N

07 05 09 halogénované filtraèné koláèe a pou�ité absorbenty N

07 06 03 organické halogénované rozpú��adlá, premývacie kvapaliny a mateèné lúhy N

07 06 07 halogénované destilaèné zvy�ky a reakèné splodiny N

07 06 09 halogénované filtraèné koláèe a pou�ité absorbenty N

07 07 07 halogénované destilaèné zvy�ky a reakèné splodiny N

Príloha è. 5
k vyhlá�ke è. 283/2001 Z. z.
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Kód odpadu Názov odpadu Kategória odpadu

08 01 13 kaly z farby alebo laku obsahujúce organické rozpú��adlá alebo iné
nebezpeèné látky

N

08 03 14 kaly z tlaèiarenskej farby obsahujúce nebezpeèné látky N

08 04 11 kaly z lepidiel a tesniacich materiálov obsahujúce organické rozpú��adlá
alebo iné nebezpeèné látky

N

11 03 01 odpady obsahujúce kyanidy N

13 01 01 hydraulické oleje obsahujúce PCB N

13 03 01 izolaèné oleje alebo oleje obsahujúce PCB N

14 06 01 chlórfluórované uh¾ovodíky N

14 06 02 iné halogénované rozpú��adlá a zmesi rozpú��adiel N

14 06 04 kaly alebo tuhé odpady obsahujúce halogénované rozpú��adlá N

16 02 09 transformátory a kondenzátory obsahujúce PCB N

17 04 03 olovo N

18 01 03 odpady, ktorých zber a zne�kodòovanie podliehajú osobitným po�iadavkám
z h¾adiska prevencie nákazy

N

20 01 21 �iarivky a iný odpad obsahujúci ortu� N
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Príloha è. 6
k vyhlá�ke è. 283/2001 Z. z.
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Tlaèivo EVIDENÈNÝ LIST SKLÁDKY ODPADOV

Spôsob vypåòania tlaèiva EVIDENÈNÝ LIST SKLÁDKY ODPADOV
Za rok  � uvádza sa rok, za ktorý sa zasiela Evidenèný list skládky odpadov.

Evidenèné èíslo � uvedie sa evidenèné èíslo, ktoré pridelí miestne príslu�ný úrad.

Dátum doruèenia � uvedie sa dátum doruèenia tlaèiva na miestne príslu�ný úrad.

Doklad za úrad overil � uvádza sa pracovník miestne príslu�ného úradu, ktorý skontroloval úplnos� vyplnenia
tlaèiva.

PREVÁDZKOVATE¼ SKLÁDKY
IÈO � uvedie sa identifikaèné èíslo organizácie, ktorá prevádzkuje skládku odpadov; ak má organizácia IÈO men�ie
ako osemmiestne, doplnia sa z¾ava nuly na celkový poèet 8 miest.

Obchodné meno � uvedie sa obchodné meno organizácie, ktorá prevádzkuje skládku odpadov (právnickej osoby
alebo fyzickej osoby) tak, ako je zapísané v obchodnom registri alebo v �ivnostenskom liste, alebo názov obce.

Ulica, obec, PSÈ � uvedie sa presná a úplná adresa prevádzkovate¾a skládky odpadov.

�tatutárny orgán � uvedie sa pracovník, ktorý je zapísaný v obchodnom registri alebo v �ivnostenskom liste
a zastupuje prevádzkovate¾a, jeho telefón, fax, e-mail, adresa URL.

Dátum podpisu � uvedie sa dátum podpísania tlaèiva.

SKLÁDKA
Identifikácia skládky � uvedie sa èíslo skládky odpadov pridelené miestne príslu�ným úradom, názov obce, kde
sa nachádza preva�ná èas� skládky odpadov, názov a kód katastra a miestny názov skládky odpadov.

Zodpovedná osoba � uvedie sa poverená osoba, ktorá je zodpovedná za prevádzkovanie skládky odpadov
a nakladanie s odpadmi na skládke odpadov, jej telefón, fax, e-mail, prípadne adresa URL.

Dátum podpisu � uvedie sa dátum podpisu.

VECNÉ ÚDAJE O SKLÁDKE
Uvedie sa trieda skládky odpadov, rok  zaèatia prevádzky, predpokladaný rok skonèenia prevádzky a stav finanènej
rezervy v Sk.

Stav finanènej rezervy je finanèný stav úèelovej finanènej rezervy dolo�ený výpisom z bankového úètu k 31. 12.
príslu�ného roka.

VYU�ÍVANIE SKLÁDKY
Uvádza sa rozloha, celková a vo¾ná kapacita skládky odpadov ku koncu roka a mno�stvo odpadov ulo�ených za
rok v tonách.

MONITOROVANIE SKLÁDKY
Pre ka�dý sledovaný parameter pod¾a prevádzkového poriadku skládky odpadov uvedie sa názov v ståpci 1
a v ståpcoch 2 a 3 a v ståpcoch 4 a 5 jeho povolená a skutoèná hodnota daná mno�stvom a mernou jednotkou.
V ståpci 6 mo�no uvies� odkaz na poradové èíslo poznámky, ktorá bude uvedená v prílohe k tlaèivu.

ZOZNAM ODPADOV,  NA KTORÉ BOL UDELENÝ SÚHLAS
V ståpcoch 1, 2 a 3 sa uvádza kód, názov a kategória povoleného odpadu. V ståpci 4 sa uvádza dátum povolenia
od miestne príslu�ného úradu.

V osobitnej prílohe sa uvedie situaèný plán skládky odpadov s miestom ulo�enia nebezpeèného odpadu.
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Tlaèivo EVIDENÈNÝ LIST ZARIADENIA NA ZHODNOCOVANIE/ZNE�KODÒOVANIE ODPADOV

Spôsob vypåòania tlaèiva EVIDENÈNÝ LIST ZARIADENIA NA ZHODNOCOVANIE/ZNE�KODÒOVANIE ODPA-
DOV

Za rok � uvedie sa rok, za ktorý sa zasiela Evidenèný list zariadenia na zhodnocovanie/zne�kodòovanie odpadov.

Evidenèné èíslo � uvedie sa evidenèné èíslo, ktoré pridelí miestne príslu�ný úrad.

Dátum doruèenia � uvedie sa dátum doruèenia tlaèiva na miestne príslu�ný úrad.

Doklad za úrad overil � uvedie sa pracovník miestne príslu�ného úradu, ktorý skontroloval úplnos� vyplnenia
tlaèiva.

FIRMA
IÈO � uvedie sa identifikaèné èíslo organizácie; ak má organizácia IÈO men�ie ako osemmiestne, doplnia sa z¾ava
nuly na celkový poèet 8 miest.

Obchodné meno � uvedie sa obchodné meno firmy (právnickej osoby alebo fyzickej osoby) tak, ako je zapísané
v obchodnom registri alebo v �ivnostenskom liste, alebo názov obce.

Ulica, obec, PSÈ � uvedie sa presná a úplná adresa firmy.

�tatutárny orgán � uvedie sa pracovník, ktorý je zapísaný v obchodnom registri alebo v �ivnostenskom liste
a zastupuje prevádzkovate¾a, jeho telefón, fax, e�mail, adresa URL.

Dátum podpisu � uvedie sa dátum podpísania tlaèiva.

PREVÁDZKAREÒ/ZÁVOD � táto èas� sa vypåòa, ak nie je zhodná s firmou.

Názov � uvedie sa, ak je zavedený vnútri organizácie.

Ulica, obec, PSÈ � uvedie sa presná a úplná adresa samostatnej prevádzkarne.

Zodpovedná osoba � uvedie sa poverená osoba, ktorá je vo firme zodpovedná za prevádzkovanie zariadenia, jej
telefón, fax, e�mail, adresa URL.

Dátum podpisu � uvedie sa dátum podpisu.

OPIS ZARIADENIA
Èíslo zariadenia � uvedie sa èíslo zariadenia pridelené miestne príslu�ným úradom.

Kód zariadenia � druh zariadenia na zber, zhodnocovanie a zne�kodòovanie odpadov sa oznaèuje kódom pod¾a
spôsobu nakladania s odpadom (pod¾a tabuliek A, B, C).

Tabu¾ka A

Kód Zariadenie na zber,  zhodnocovanie a zne�kodòovanie odpadov

V Zberòa odpadov, ktorá vykonáva ich zhroma�ïovanie, triedenie alebo zmie�avanie na úèely ich
prepravy na miesto ïal�ieho nakladania s nimi

R1 a� R13 Zariadenie na zhodnocovanie odpadov niektorou z èinností R1 a� R13 uvedených v tabu¾ke B

D1 a� D15 Zariadenie na zne�kodòovanie odpadov niektorou z èinností D1 a� D15 uvedených v tabu¾ke C

Názov technológie � uvedie sa struèný názov technológie.

Rok zaèatia prevádzky � uvedie sa rok zaèatia prevádzky.

Projektovaná roèná kapacita � uvedie sa roèná projektovaná kapacita v merných jednotkách (v tonách).

Skutoèná roèná kapacita � uvedie sa skutoèná roèná kapacita v merných jednotkách (v tonách).

Mno�stvo odpadov zhodnocovaných/zne�kodòovaných za rok � uvedie sa celkové mno�stvo odpadov v tonách
zhodnocovaných/zne�kodòovaných za rok, za ktorý sú údaje spracované.
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POZOROVANIE VPLYVU NA �IVOTNÉ PROSTREDIE
V ståpci 1 sa uvedie názov sledovaného parametra urèeného pod¾a prevádzkového poriadku zariadenia, v ståpcoch 2
a 3 a v ståpcoch 4 a 5 jeho povolená a skutoèná hodnota dané mno�stvom a mernou jednotkou. V ståpci 6 mo�no
uvies� odkaz na poradové èíslo poznámky, ktorá sa uvedie v prílohe k tlaèivu.

ZOZNAM ODPADOV, NA KTORÉ BOL UDELENÝ SÚHLAS

V ståpcoch 1, 2 a 3 sa uvedie kód, názov a kategória povoleného odpadu. V ståpci 4 sa uvedie dátum povolenia od
miestne príslu�ného úradu, ak je toto povolenie potrebné.

Tabu¾ka B

Kód Zhodnocovanie odpadov

R1 Vyu�itie najmä ako palivo alebo na získanie energie iným spôsobom

R2 Spätné získavanie alebo regenerácia rozpú��adiel

R3 Recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré sa nepou�ívajú ako rozpú��adlá
(vrátane kompostovania a iných biologických transformaèných procesov)

R4 Recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúèenín

R5 Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov

R6 Regenerácia kyselín a zásad

R7 Spätné získavanie komponentov pou�ívaných pri odstraòovaní zneèistenia

R8 Spätné získavanie komponentov z katalyzátorov

R9 Preèis�ovanie oleja alebo jeho iné opätovné pou�itie

R10 Úprava pôdy na úèel dosiahnutia prínosov pre po¾nohospodárstvo alebo na zlep�enie �ivotného
prostredia

R11 Vyu�itie odpadov vzniknutých pri èinnostiach R1 a� R10

R12 Výmena odpadov urèených na spracovanie niektorou z èinností R1 a� R11

R13 Skladovanie odpadov pred pou�itím niektorej z èinností R1 a� R12
(okrem doèasného ulo�enia pred zberom na mieste vzniku)

Tabu¾ka C

Kód Zne�kodòovanie odpadov

D1 Ulo�enie do zeme alebo na povrchu zeme (napr. skládka odpadov)

D2 Úprava pôdnymi procesmi (napr. biodegradácia kvapalných alebo kalových odpadov v pôde atï.)

D3 Håbková injektá� (napr. injektá� èerpate¾ných odpadov do vrtov, so¾ných baní alebo prirodzených úlo�ísk
atï.)

D4 Ukladanie do povrchových nádr�í (napr. umiestnenie kvapalných alebo kalových odpadov do jám, rybníkov
alebo lagún atï.)

D5 �peciálne vybudované skládky odpadov (napr. umiestnenie do samostatných buniek s povrchovou
úpravou stien, ktoré sú zakryté a izolované jedna od druhej a od �ivotného prostredia atï.)

D6 Vypú��anie a vhadzovanie do vodného recipienta okrem morí a oceánov

D7 Vypú��anie a vhadzovanie do morí a oceánov vrátane ulo�enia na morské dno

D8 Biologická úprava ne�pecifikovaná v tejto prílohe, pri ktorej vznikajú zlúèeniny alebo zmesi, ktoré sú
zne�kodnené niektorou z èinností D1 a� D12
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D9 Fyzikálno�chemická úprava, ne�pecifikovaná v tejto prílohe, pri ktorej vznikajú zlúèeniny alebo zmesi,
ktoré sú zne�kodnené niektorou z èinností D1 a� D12 (napr. odparovanie, su�enie, kalcinácia atï.)

D10 Spa¾ovanie na pevnine

D11 Spa¾ovanie na mori

D12 Trvalé ulo�enie (napr. umiestnenie kontajnerov v baniach atï.)

D13 Zmie�avanie alebo mie�anie pred pou�itím niektorej z èinností D1 a� D12

D14 Ulo�enie do ïal�ích obalov pred pou�itím niektorej z èinností D1 a� D12

D15 Skladovanie pred pou�itím niektorej z èinností D1 a� D14 (okrem doèasného ulo�enia pred zberom na
mieste vzniku)
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Tlaèivo SPRIEVODNÝ LIST NEBEZPEÈNÝCH ODPADOV

Spôsob vypåòania tlaèiva SPRIEVODNÝ LIST NEBEZPEÈNÝCH ODPADOV

Èíslo súhlasu � uvedie sa èíslo rozhodnutia vydaného príslu�ným úradom na prepravu nebezpeèných odpadov.

Súhlas na prepravu vydal � do príslu�nej kolonky sa uvedie znaèka kraja alebo okresu, ktorý vydal rozhodnutie
na prepravu pod¾a èíselníka krajov a okresov SR.1)

Odosielate¾ � vypåòa v sprievodnom liste polo�ky oznaèené 1 a� 3, ståpce 11 a� 20, prípadne riadok 21 priepisom
do v�etkých ôsmich listov. V riadku 21 odosielate¾ uvedie vyhlásenie, �e nebezpeèné odpady odovzdávané na
prepravu je dovolené prepravova� cestnou dopravou pod¾a dohody ADR a �e ich stav, úprava, obal a bezpeènostné
znaèky zodpovedajú tejto dohode.

Dopravca 1 � vypåòa v sprievodnom liste polo�ky 7 a 8 priepisom do v�etkých ôsmich listov. Odosielate¾ si
ponecháva dopravcom 1 potvrdený list 1 pre svoju evidenciu. Dopravca 1 prevezme listy 2 a� 8 spolu so zásielkou.

Dopravca 2 � vypåòa v sprievodnom liste polo�ky 9 a 10 priepisom do listov 2 a� 8. Dopravca 1 si ponecháva
dopravcom 2 potvrdený list 2 pre svoju evidenciu. Dopravca 2 prevezme listy 3 a� 8 spolu so zásielkou.

Príjemca � vypåòa v sprievodnom liste polo�ku 4 a potvrdzuje prevzatie zásielky od dopravcu 2 v polo�kách 5 a 6
do listov 3 a� 8. Dopravca 2 si ponecháva list 3 potvrdený príjemcom pre svoju evidenciu.

Príjemca odpadu, ktorý je prevádzkovate¾om zariadenia na zhodnocovanie alebo zne�kodòovanie odpadov, potvr-
dzuje zhodnotenie alebo zne�kodnenie odpadov v polo�ke 22 na listoch 4 a� 8.

Príjemca odpadu za�le list 4 odosielate¾ovi odpadu do 10 dní po prevzatí zásielky nebezpeèných odpadov.

Príjemca odpadu zasiela list 5 okresnému úradu príslu�nému pod¾a sídla alebo miesta podnikania odosielate¾a
nebezpeèných odpadov.

Príjemca odpadu zasiela list 6 okresnému úradu príslu�nému pod¾a sídla alebo miesta podnikania príjemcu
nebezpeèných odpadov.

Príjemca odpadu zasiela list 7 krajskému úradu, ak súhlas na prepravu nebezpeèných odpadov vydal krajský úrad.

Príjemca odpadu si ponecháva list 8 pre svoju evidenciu.

1) Opatrenie �tatistického úradu Slovenskej republiky è. 299/1996 Z. z., ktorým sa ustanovujú èíselníky územných jednotiek Slovenskej
republiky.
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Tlaèivo HLÁSENIE O OBJEME VÝROBY, DOVOZU, VÝVOZU A REEXPORTU

Spôsob vypåòania tlaèiva HLÁSENIE O OBJEME VÝROBY, DOVOZU, VÝVOZU A REEXPORTU

Do tlaèiva sa výrobok zapisuje priebe�ne tak, ako vzniká v procese výroby (ak ide o jednorazový vznik výrobku). Ak
výrobok vzniká kontinuálne za urèité obdobie (napr. za zmenu, za tý�deò), zapisuje sa jeho mno�stvo súhrnne,
pod¾a mo�nosti zodpovednou osobou, vedúcou evidenciu výrobku, minimálne v�ak raz za tý�deò. V prípade dovozu,
vývozu a reexportu sa do tlaèiva zapisuje mno�stvo dovezeného, vyvezeného alebo reexportovaného výrobku.

Evidenèné èíslo � pridelí a vyplní miestne príslu�ný úrad, resp. Recyklaèný fond.

Dátum doruèenia � uvedie sa dátum doruèenia tlaèiva na miestne príslu�ný úrad, resp. na Recyklaèný fond.

Doklad za úrad overil � uvedie sa pracovník miestne príslu�ného úradu, resp. Recyklaèného fondu, ktorý
skontroloval úplnos� vyplnenia tlaèiva.

FIRMA

IÈO � uvedie sa identifikaèné èíslo organizácie; ak má organizácia IÈO men�ie ako osemmiestne, z¾ava sa doplnia
nuly na celkový poèet 8 miest.

Obchodné meno � uvedie sa obchodné meno firmy (právnickej osoby alebo fyzickej osoby) tak, ako je zapísané
v obchodnom registri alebo v �ivnostenskom liste, alebo názov obce.

Ulica, obec, PSÈ � uvedie sa presná a úplná adresa organizácie.

�tatutárny orgán � uvedie sa pracovník, ktorý je zapísaný v obchodnom registri alebo v �ivnostenskom liste
a zastupuje organizáciu, jeho telefón, fax, e�mail, adresa URL.

Dátum podpisu � uvedie sa dátum podpísania tlaèiva.

PREVÁDZKAREÒ/ZÁVOD

Táto èas� sa vypåòa, ak nie je toto�ná s firmou.

Názov samostatnej prevádzkarne/závodu � uvedie sa, ak je zavedený vnútri organizácie.

Ulica, obec, PSÈ � uvedie sa presná a úplná adresa samostatnej prevádzkarne.

Zodpovedná osoba � uvedie sa poverená osoba, ktorá je vo firme zodpovedná za vedenie evidencie, jej telefón, fax,
e-mail, adresa URL.

Dátum podpisu � uvedie sa dátum podpísania tlaèiva.

NÁZOV VÝROBKU

Názov výrobku � uvedie sa názov vyrobeného, dovezeného, vyvezeného alebo reexportovaného výrobku. Ak sa
vyrába, dová�a, vyvá�a alebo reexportuje viac druhov výrobkov, ka�dý druh výrobku sa uvedie v samostatnom
tlaèive.

Dátum � uvedie sa dátum výroby, dovozu, vývozu alebo reexportu výrobku.

Mno�stvo výrobku � uvedie sa v tonách.

V ståpci výroba/dovoz/vývoz sa uvedie mno�stvo vyrobeného/dovezeného/vyvezeného výrobku.

V ståpci reexport sa uvedie mno�stvo výrobku, ktoré bolo vyvezené z dovezeného výrobku.

Ståpce vývoz a reexport vypåòajú výrobca a dovozca

� viacvrstvových kombinovaných materiálov, ako aj dovozca výrobkov balených v týchto materiáloch,

� výrobkov spotrebnej elektroniky,

� plastov,

� �iariviek s obsahom ortuti.

IÈO, obchodné meno  � v prípade dovozu, vývozu a reexportu sa v ståpci uvedie IÈO a obchodné meno firmy, od
ktorej bol výrobok dovezený, do ktorej bol výrobok vyvezený, resp. reexportovaný. U fyzických osôb sa uvedie meno
a priezvisko a miesto ich trvalého pobytu.
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Protokol z analytickej kontroly odpadov

Èíslo protokolu: Poèet strán:

Identifikácia laboratória

Názov laboratória:                Èíslo osvedèenia o akreditácii/SLP:
Adresa:
IÈO:
Telefón/fax:

Identifikácia objednávate¾a

Názov organizácie:
Adresa:
IÈO:
Telefón/Fax:

Èíslo objednávky:
Dátum prevzatia vzorky do laboratória:
Dátum vykonania analytickej kontroly:

Údaje o analyzovanej vzorke
Odber vzoriek vykonal:
(odvolanie na protokol o odbere vzoriek)

Identifikaèné údaje o vzorke:

Oznaèenie vzorky:
Èíslo/názov (pod¾a katalógu odpadov):

Charakteristika vzorky:
Celková hmotnos�/objem vzorky:
Typ vzorky:
Spôsob uskladnenia a konzervácie vzorky:
Úprava vzorky pred analýzou:
�pecifické údaje o vzorke:

Pou�ité skú�obné metódy

Skú�ka: Metóda: Poznámka:
                        (norma/predpis)                (modifikácia metódy atï.)

Príloha è. 11
k vyhlá�ke è. 283/2001 Z. z.
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Výsledky skú�ok

Vzorka: Výsledok: Jednotka:
(oznaèenie)

                       ...............................................................
                        Osoba zodpovedná za dodr�anie kvality

     (podpis, peèiatka)

                      ................................................................................
                     Osoba zodpovedná za technickú stránku protokolu
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IDENTIFIKAÈNÝ LIST NEBEZPEÈNÉHO ODPADU

1. Názov odpadu:

2. Èíslo odpadu:

3. Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu:

4. Nebezpeèné vlastnosti odpadu:

5. Odporúèané spôsoby zne�kodòovania:

6. Opatrenia pri haváriách a po�iaroch:

6.1. Pri rozsypaní, rozliatí, úniku plynov a pod.:

6.2. Vhodné hasiace prostriedky:

6.3. Prvá pomoc:

7. Ïal�ie údaje:

8. Pôvodca odpadu (názov, sídlo): Telefón:
Fax:

9. Spracoval:
    Meno: Telefón:
    Adresa organizácie: Fax:

    Dátum:                                   Podpis:

Príloha è. 12
k vyhlá�ke è. 283/2001 Z. z.
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HRANIÈNÉ HODNOTY UKAZOVATE¼OV PRE VODNÝ VÝLUH INERTNÉHO ODPADU

Ukazovate¾ Jednotka Hranièná hodnota

1 pH � 5,5 � 10,0

2 vodivos� mS/m 100

3 zápach � �iadny

4 ekotoxicita � negatívna

5 rozpustený organický uhlík (DOC) mg/l 10,0

6 polycyklické aromatické uh¾ovodíky (PAU) mg/l 0,002

7 fenolový index mg/l 0,05

8 chemická spotreba kyslíka (CHSKcr)
1) mg/l 20

9 nepolárne extrahovate¾né látky (NEL) mg/l 0,1

10 adsorbovate¾né organické halogénované zlúèeniny (AOX) mg/l 0,03

11 aniónaktívne tenzidy2) mg/l 0,2

12 benzén, toluén, xylény (BTX) mg/l 0,3

13 vápnik mg/l 3)

14 horèík mg/l 3)

15 hliník mg/l 2,0

16 antimón mg/l 0,05

17 arzén mg/l 0,05

18 bárium mg/l 1,0

19 berýlium mg/l 0,005

20 bór mg/l 0,5

21 olovo mg/l 0,05

22 kadmium mg/l 0,005

23 chróm celkový mg/l 0,05

24 chróm VI mg/l 0,02

25 �elezo mg/l 1,0

26 kobalt mg/l 0,05

27 meï mg/l 0,1

28 bizmut mg/l 0,05

29 nikel mg/l 0,1

30 ortu� mg/l 0,001

31 selén mg/l 0,01

Príloha è. 13
k vyhlá�ke è. 283/2001 Z. z.
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32 striebro mg/l 0,1

33 tálium mg/l 0,01

34 vanád mg/l 0,05

35 zinok mg/l 3,0

36 cín mg/l 0,05

37 fluoridy mg/l 1,5

38 amónne ióny mg/l 0,5

39 chloridy mg/l 200

40 kyanidy celkové mg/l 0,05

41 kyanidy ¾ahko uvo¾nite¾né mg/l 0,01

42 dusiènany mg/l 50

43 dusitany mg/l 0,1

44 fosforeènany celkové mg/l 50

45 sírany mg/l 250

Poznámky:
1) oxidovate¾nos� s K2Cr2O7
2) aniónaktívne tenzidy prepoèítané na dodecylsulfónan sodný
3) ohranièené vodivos�ou

Èiastka 118 Zbierka zákonov è. 283/2001 Strana 3101



HRANIÈNÉ HODNOTY UKAZOVATE¼OV PRE VODNÝ VÝLUH ODPADU,
KTORÝ NIE JE NEBEZPEÈNÝ

Ukazovate¾ Jednotka Hranièná hodnota

1 pH � 5,5 � 10

2 vodivos� mS/m 1000

3 ekotoxicita ml/l 10

4 polycyklické aromatické uh¾ovodíky (PAU) mg/l 0,01

5 fenolový index mg/l 10

6 nepolárne extrahovate¾né látky (NEL) mg/l 100

7 adsorbovate¾né organické halogénované zlúèeniny
(AOX)

mg/l 5,0

8 rozpustený organický uhlík (DOC) mg/l 200

9 chemická spotreba kyslíka (CHSKCr)
1) mg/l 300

10 aniónaktívne tenzidy2) mg/l 2,0

11 vápnik mg/l 3)

12 horèík mg/l 3)

13 hliník mg/l 50

14 antimón mg/l 5,0

15 arzén mg/l 5,0

16 bárium mg/l 50,0

17 berýlium mg/l 0,5

18 bór mg/l 100

19 olovo mg/l 10

20 kadmium mg/l 0,5

21 chróm celkový mg/l 50,0

22 �elezo mg/l 3)

23 kobalt mg/l 10

24 meï mg/l 10

25 bizmut mg/l 50

26 nikel mg/l 50,0

27 ortu� mg/l 0,05

28 selén mg/l 5,0

29 striebro mg/l 5,0

30 tálium mg/l 2,0

Príloha è. 14
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31 vanád mg/l 20,0

32 zinok mg/l 100

33 cín mg/l 100

34 fluoridy mg/l 50,0

35 amónne ióny mg/l 3)

36 chloridy mg/l 3)

37 kyanidy celkové mg/l 20,0

38 kyanidy ¾ahko uvo¾nite¾né mg/l 10,0

39 dusiènany mg/l 3)

40 dusitany mg/l 3)

41 fosforeènany celkové mg/l 3)

42 sírany mg/l 3)

Poznámky:
1) oxidovate¾nos� s K2Cr2O7
2) aniónaktívne tenzidy prepoèítané na dodecylsulfónan sodný
3) ohranièené vodivos�ou
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MONITOROVACÍ SYSTÉM SKLÁDKY ODPADOV

  I. Meteorologické údaje
Údaje z monitorovania skládky odpadov alebo z najbli��ej meteorologickej stanice, ktorej údaje mo�no aplikova�
na príslu�nú skládku odpadov, ktoré je potrebné zbiera� a vyhodnocova� v intervaloch pod¾a tabu¾ky è. 1.

Uvedené údaje sa zbierajú a vyhodnocujú iba vtedy, ak ich po�aduje príslu�ný orgán �tátnej správy vo svojom
rozhodnutí alebo ak sú potrebné na hodnotenie vodnej bilancie na skládke odpadov.

Tabu¾ka è. 1

Poèas prevádzky Po uzatvorení skládky odpadov

Mno�stvo zrá�ok denne denne, mesaèné súèty

Teplota (min., max., o 14.00 h SEÈ) denne mesaèný priemer

Smer a sila prevládajúceho vetra denne nevy�aduje sa

Vyparovanie (lyzimeter/priesakomer)1) denne denne, mesaèné súèty

Vlhkos� vzduchu (14.00 h SEÈ) denne mesaèný priemer

 II. Emisné údaje
Odber vzoriek a meranie mno�stva a zlo�enia priesakových kvapalín a povrchových vôd, keï sú na skládke
odpadov prítomné, sa musí vykonáva� na reprezentaèných miestach.

Monitorovanie povrchových vôd, ak sú prítomné, sa vykonáva najmenej na dvoch miestach � nad skládkou
odpadov a pod òou.

Monitorovanie skládkového plynu musí by� reprezentaèné pre ka�dú èas� skládky odpadov.

Frekvencia odberu vzoriek a analýz je uvedená v tabu¾ke è. 2 a musí by� �pecifikovaná aj v súhlase na
prevádzkovanie skládky odpadov.

Tabu¾ka è. 2

Poèas prevádzky Po uzatvorení skládky odpadov

Mno�stvo priesakových kvapalín       mesaène2), 7)      ka�dých 6 mesiacov

Zlo�enie priesakových kvapalín3)       �tvr�roène2), 7)      ka�dých 6 mesiacov

Mno�stvo a zlo�enie povrchovej vody6)       �tvr�roène2)      ka�dých 6 mesiacov

Potenciálne emisie plynov a atm. tlak       mesaène2), 4)      ka�dých 6 mesiacov5)

III. Ochrana podzemných vôd
a) Odoberanie vzoriek

1. Merania sa musia vykonáva� tak, aby poskytovali informácie o podzemných vodách, ktoré by mohli by�
ovplyvnené skládkovaním, prièom minimálne jedno meracie miesto by malo by� v oblasti prítoku do skládky
odpadov a minimálne dve v oblasti výtoku zo skládky odpadov. Poèet meracích miest mô�e by� väè�í na základe
hydrogeologického prieskumu a s oh¾adom na potrebu vèasnej identifikácie havarijných priesakov do podzem-
ných vôd.

2. Odoberanie vzoriek podzemných vôd na analýzy sa musí vykona� najmenej na troch miestach aj pred zaèiatkom
skládkovania, aby boli k dispozícii referenèné hodnoty na budúce vzorkovanie.

Príloha è. 15
k vyhlá�ke è. 283/2001 Z. z.
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b) Monitorovanie
1. Parametre, ktoré sa majú analyzova� v odobratých vzorkách, musia by� odvodené od oèakávaného zlo�enia

priesakových kvapalín a kvality podzemnej vody v tejto oblasti. Pri výbere parametrov na analýzu treba vzia� do
úvahy prúdenie podzemnej vody v danom priestore.

2. Parametre mô�u tie� zahàòa� indikaèné parametre, ktoré zabezpeèujú vèasné zistenie zmeny kvality podzemnej
vody. Odporúèané indikaèné parametre: pH, celkový obsah organického uhlíka, fenoly, �a�ké kovy, fluoridy, AS,
aniónaktívne tenzidy, ropné látky � uh¾ovodíky.

3. Úroveò hladiny podzemnej vody sa meria ka�dých 6 mesiacov poèas prevádzky skládky odpadov aj v období po
jej uzatvorení. Ak v danej oblasti výrazne kolí�e hladina podzemnej vody, frekvencie merania musia by� èastej�ie.

4. Frekvencia merania zlo�enia podzemných vôd sa urèuje pod¾a charakteru skládky odpadov a na základe znalostí
a vyhodnotení rýchlosti prúdenia podzemnej vody v danej oblasti poèas prevádzky skládky odpadov a aj po jej
uzatvorení.

5. Významné nepriaznivé vplyvy zo skládkovania na �ivotné prostredie mo�no predpoklada�, ak analýza vzoriek
podzemných vôd uká�e výraznú zmenu v kvalite vôd. Kritická hodnota sa musí stanovi� tak, �e sa zoh¾adnia
hydrogeologické �pecifiká v mieste skládky odpadov a kvalita podzemnej vody. V�dy, keï je to mo�né, musí by�
kritická hodnota uvedená aj v súhlase na prevádzkovanie skládky odpadov.

6. Ak je dosiahnutá kritická hodnota pod¾a osobitného predpisu1) (kritická úroveò), treba vykona� opätovné odbery
vzoriek. Ak je hodnota potvrdená, musí sa postupova� pod¾a havarijného plánu, ktorý tvorí súèas� prevádzkového
poriadku skládky odpadov.

7. Pozorovania sa musia  vyhodnoti� prostredníctvom grafického zobrazenia a zau�ívaných kontrolných pravidiel
a úrovní pre ka�dú monitorovaciu sondu.

8. Kontrolné úrovne sa musia stanovi� pod¾a lokálneho kolísania kvality podzemnej vody.

IV. Topografia skládky odpadov

Sledujú sa nasledujúce údaje o telese skládky odpadov:
1. Jedenkrát roène poèas prevádzky skládky odpadov �truktúra a zlo�enie telesa skládky odpadov ako podklad pre

situaèný plán skládky odpadov, a to: plocha pokrytá odpadom, objem a zlo�enie odpadu, miesto ulo�enia
nebezpeèného odpadu, metódy ukladania odpadu, èas a trvanie ukladania odpadu, výpoèet vo¾nej kapacity,
ktorá je e�te na skládke odpadov k dispozícii.

2. Jedenkrát roène poèas prevádzky skládky odpadov a aj po jej uzatvorení sadanie úrovne telesa skládky odpadov.

Poznámky:
1) Alebo prostredníctvom iných vhodných metód.
2) Ak z vyhodnocovania údajov vyplynie, �e dlh�ie intervaly sú tie� efektívne, mo�no ich prija�. Pri priesakových

kvapalinách sa musí v�dy raz za rok mera� vodivos�.
3) Parametre, ktoré sa majú mera�, a látky, ktoré sa majú analyzova�, lí�ia sa pod¾a zlo�enia a vlastností ulo�eného

odpadu. Urèujú sa v súhlase na prevádzkovanie skládky odpadov.
4) CH4, CO2 a O2 pravidelne; H2S, H2 a ïal�ie pod¾a potreby, vzh¾adom na zlo�enie a vlastnosti ukladaného odpadu.

Tieto merania sa vz�ahujú hlavne na obsah organických látok v odpade.
5) Pravidelne sa musí kontrolova� úèinnos� systému na odvádzanie plynov.
6) V prípade absencie povrchových vôd sa tieto merania nevy�adujú.
7) Objem a zlo�enie priesakových kvapalín sa sledujú iba vtedy, ak sa na skládke odpadov zachytávajú.

1) Vyhlá�ka Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky è. 23/1977 Zb. o ochrane akosti povrchových
a podzemných vôd.
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284

V Y H L Á � K A
Ministerstva �ivotného prostredia Slovenskej republiky

z 11. júna 2001,

ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov

Ministerstvo �ivotného prostredia Slovenskej repub-
liky po dohode s Ministerstvom hospodárstva Sloven-
skej republiky a Ministerstvom zdravotníctva Sloven-
skej republiky pod¾a § 68 ods. 3 písm. e) zákona
è. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov ustanovuje:

 § 1

Katalóg odpadov tvoria:
a) zoznam skupín, podskupín a druhov odpadov, kto-

rý je uvedený v prílohe è. 1,
b) zoznam nebezpeèných vlastností odpadov pod¾a

Bazilejského dohovoru,1) ktorý je uvedený v prílohe
è. 2,

c) zoznam skupín odpadov podliehajúcich re�imu
kontroly a zoznam �kodlivín pod¾a Bazilejského
dohovoru, ktorý je uvedený v prílohe è. 3,

d) zoznam kritérií na posudzovanie nebezpeèných
vlastností odpadov, ktorý je uvedený v prílohe è.  4.

§ 2

(1) Odpady sa zaraïujú pod¾a zoznamu odpadov
uvedeného v prílohe è. 1 do kategórií a druhov s uplat-
nením postupu uvedeného v prílohe è. 5.

(2) Jednotlivé druhy odpadov sa zaraïujú do skupín
a podskupín odpadov.

(3) Druhy odpadov sú oznaèené �es�miestnym èís-
lom, v ktorom prvé dvojèíslie oznaèuje skupinu, druhé
dvojèíslie podskupinu v príslu�nej skupine a tretie
dvojèíslie druh odpadu v príslu�nej skupine a podsku-
pine.

(4) Odpady sa èlenia na tieto kategórie:

a) nebezpeèné odpady, oznaèené písmenom N,
b) ostatné odpady, oznaèené písmenom O.

(5) Ak ide o prepravu nebezpeèných odpadov cez
�tátnu hranicu, na ktoré sa vz�ahuje Bazilejský doho-
vor, priradí sa ku ka�dému druhu nebezpeèného od-
padu aj kód nebezpeèných vlastností pod¾a prílohy
è. 2.

(6) Na potreby evidencie odpadov2) sa ku ka�dému
druhu nebezpeèného odpadu priradí aj kód skupiny
odpadov alebo kód �kodliviny pod¾a prílohy è. 3 (ypsi-
lonový kód).

(7) Odpad, ktorý obsahuje jednu alebo viac �kodlivín
pod¾a prílohy è. 3 a spåòa aspoò jedno kritérium na
posudzovanie nebezpeèných vlastností odpadov pod¾a
prílohy è. 4, sa pova�uje za odpad, na nakladanie
s ktorým sa vz�ahuje osobitný predpis. 3)

(8) Ak odpad nemo�no zaradi� pod¾a Katalógu odpa-
dov, zaradí sa k takému druhu odpadu alebo skupine
odpadu, ktoré najbli��ie zodpovedajú jeho vlastnos-
tiam alebo pôvodu.

 § 3

Zru�uje sa vyhlá�ka Ministerstva �ivotného prostre-
dia Slovenskej republiky è. 19/1996 Z. z., ktorou sa
ustanovuje kategorizácia odpadov a vydáva Katalóg
odpadov.

 § 4

 Táto vyhlá�ka nadobúda úèinnos� odo dòa vyhláse-
nia.

László Miklós v. r.

1) Bazilejský dohovor o riadení pohybov nebezpeèných odpadov cez hranice �tátov a ich zne�kodòovaní (oznámenie è. 60/1995 Z. z.).
Zmena v prílohe è. I a prijatie príloh è. VIII a IX k Bazilejskému dohovoru o riadení pohybov nebezpeèných odpadov cez hranice �tátov
a ich zne�kodòovaní (oznámenie è. 132/2000 Z. z.).

2) § 9 ods. 2 vyhlá�ky Ministerstva �ivotného prostredia Slovenskej republiky è. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona
o odpadoch.

3) § 40 ods. 8 zákona è. 223/ 2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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ZOZNAM SKUPÍN, PODSKUPÍN A DRUHOV ODPADOV

A. Preh¾ad skupín odpadov

Èíslo skupiny Názov skupiny

01 Odpady pochádzajúce z geologického prieskumu, �a�by, úpravy a ïal�ieho spracovania 
nerastov a kameòa

02 Odpady z po¾nohospodárstva, záhradníctva, lesníctva, po¾ovníctva a rybárstva, hydropónie 
a z výroby a spracovania potravín

03 Odpady zo spracovania dreva a z výroby papiera, lepenky, celulózy, reziva a nábytku
04 Odpady z ko�iarskeho, ko�u�níckeho a textilného priemyslu
05 Odpady zo spracovania ropy, èistenia zemného plynu a pyrolýzneho spracovania uhlia
06 Odpady z anorganických chemických procesov
07 Odpady z organických chemických procesov
08 Odpady z výroby, spracovania, distribúcie a pou�ívania (VSDP) náterových hmôt (farieb, 

lakov a smaltov), lepidiel, tesniacich materiálov a tlaèiarenských farieb
09 Odpady z fotografického priemyslu 
10 Odpady z tepelných procesov
11 Odpady z chemickej povrchovej úpravy kovov a naná�ania kovov a iných materiálov; 

odpady z hydrometalurgie ne�elezných kovov
12 Odpady z tvarovania, fyzikálnej a mechanickej úpravy povrchov kovov a plastov
13 Odpady z olejov a kvapalných palív (okrem jedlých olejov 05, 12 a 19)
14 Odpady z organických rozpú��adiel, chladiacich médií a propelentov (okrem 07 a 08)
15 Odpadové obaly, absorbenty, handry na èistenie, filtraèný materiál a ochranné odevy inak 

ne�pecifikované
16 Odpady inak ne�pecifikované v tomto katalógu
17 Stavebné odpady a odpady z demolácií (vrátane výkopovej zeminy z kontaminovaných miest)
18 Odpady zo zdravotnej alebo veterinárnej starostlivosti alebo s nimi súvisiaceho 

výskumu (okrem kuchynských a re�tauraèných odpadov, ktoré nevznikli z priamej 
zdravotnej starostlivosti)

19 Odpady zo zariadení na úpravu odpadu, z èistiarní odpadových vôd mimo miesta ich 
vzniku a úpravní pitnej vody a priemyselnej vody

20 Komunálne odpady (odpady z domácností a podobné odpady z obchodu, priemyslu a in�titúcií) 
vrátane ich zlo�iek zo separovaného zberu

Príloha è. 1
k vyhlá�ke è. 284/2001 Z. z.
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B. Preh¾ad skupín, podskupín a druhov odpadov

Èíslo Názov skupiny, podskupiny Kategória
skupiny, a druhu odpadu odpadu
podskupiny,
a druhu
odpadu

01 ODPADY POCHÁDZAJÚCE Z GEOLOGICKÉHO PRIESKUMU, �A�BY,
ÚPRAVY A ÏAL�IEHO SPRACOVANIA NERASTOV A KAMEÒA

01 01 ODPADY Z �A�BY NERASTOV

01 01 01 odpad z �a�by rudných nerastov O
01 01 02  odpad z �a�by nerudných nerastov O

01 03 ODPADY Z FYZIKÁLNEHO A CHEMICKÉHO
SPRACOVANIA RUDNÝCH NERASTOV

01 03 04 kyslá hlu�ina zo spracovania sírnej rudy N
01 03 05 iná hlu�ina obsahujúca nebezpeèné látky N
01 03 06 hlu�ina iná ako uvedená v 01 03 04 a 01 03 05 O
01 03 07 iné odpady obsahujúce nebezpeèné látky z fyzikálneho a chemického
    spracovania rudných nerastov N
01 03 08 prachový a prá�kový odpad iný ako uvedený v 01 03 07 O
01 03 09 èervený kal z výroby hliníka iný ako odpady uvedené v 01 03 07 N
01 03 99 odpady inak ne�pecifikované

01 04 ODPADY Z FYZIKÁLNEHO A CHEMICKÉHO
SPRACOVANIA NERUDNÝCH NERASTOV

01 04 07 odpady obsahujúce nebezpeèné látky z fyzikálneho
 a chemického spracovania nerudných nerastov N
01 04 08 odpadový �trk a drvené horniny iné ako uvedené v 01 04 07 O
01 04 09 odpadový piesok a íly O
01 04 10 prachový a prá�kový odpad iný ako uvedený v 01 04 07 O
01 04 11 odpady zo spracovania pota�e a kamennej soli iné ako uvedené v 01 04 07 O
01 04 12 hlu�ina a iné odpady z prania a èistenia nerastov iné ako uvedené
 v 01 04 07 a v 01 04 11 O
01 04 13 odpady z rezania a pílenia kameòa iné ako uvedené v 01 04 07 O
01 04 99 odpady inak ne�pecifikované

01 05 VRTNÉ KALY A INÉ VRTNÉ ODPADY

01 05 04 vrtné kaly a odpady z vodných vrtov O
01 05 05 vrtné kaly obsahujúce ropné látky N
01 05 06 vrtné kaly a iné vrtné odpady obsahujúce nebezpeèné látky N
01 05 07 vrtné kaly a odpady s obsahom bária iné ako uvedené v 01 05 05 a 01 05 06 O
01 05 08 vrtné kaly a odpady s obsahom chloridov iné ako uvedené v 01 05 05 a 01 05 06 O
01 05 99 odpady inak ne�pecifikované

02 ODPADY Z PO¼NOHOSPODÁRSTVA, ZÁHRADNÍCTVA, LESNÍCTVA, PO¼OVNÍCTVA
A RYBÁRSTVA, HYDROPÓNIE A Z VÝROBY A SPRACOVANIA POTRAVÍN
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02 01 ODPADY Z PO¼NOHOSPODÁRSTVA, ZÁHRADNÍCTVA, LESNÍCTVA,
PO¼OVNÍCTVA A RYBÁRSTVA

02 01 01 kaly z prania a èistenia O
02 01 02 odpadové �ivoèí�ne tkanivá O
02 01 03 odpadové rastlinné tkanivá O
02 01 04 odpadové plasty (okrem obalov) O
02 01 06 zvierací trus, moè a hnoj (vrátane zneèistenej slamy), kvapalné odpady,

oddelene zhroma�ïované a  spracúvané mimo miesta ich vzniku O
02 01 07 odpady z lesného hospodárstva O
02 01 08 agrochemické odpady obsahujúce nebezpeèné látky N
02 01 09 agrochemické odpady iné ako uvedené v 02 01 08 O
02 01 10  odpadové kovy O
02 01 99  odpady inak ne�pecifikované

02 02 ODPADY Z PRÍPRAVY A SPRACOVANIA MÄSA, RÝB
A OSTATNÝCH POTRAVÍN �IVOÈÍ�NEHO PÔVODU

02 02 01 kaly z prania a èistenia O
02 02 02 odpadové �ivoèí�ne tkanivá O
02 02 03 materiál nevhodný na spotrebu alebo spracovanie O
02 02 04 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku O
02 02 99 odpady inak ne�pecifikované

02 03 ODPADY ZO SPRACOVANIA OVOCIA, ZELENINY, OBILNÍN, JEDLÝCH OLEJOV, KAKAA, 
KÁVY, ÈAJU A TABAKU; ODPAD Z KONZERVÁRENSKÉHO A TABAKOVÉHO PRIEMYSLU,
VÝROBY KVASNÍC A KVASNIÈNÉHO EXTRAKTU, PRÍPRAVY MELASY A FERMENTÁCIE

02 03 01 kaly z prania, èistenia, lúpania, odstreïovania a separovania O
02 03 02 odpady z konzervaèných èinidiel O
02 03 03 odpady z extrakcie rozpú��adlami O
02 03 04 látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie O
02 03 05 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku O
02 03 99 odpady inak ne�pecifikované

02 04 ODPADY Z CUKROVARNÍCKEHO PRIEMYSLU

02 04 01 zemina z èistenia a prania repy O
02 04 02 uhlièitan vápenatý nevyhovujúcej kvality O
02 04 03 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku O
02 04 99 odpady inak ne�pecifikované

02 05 ODPADY Z PRIEMYSLU MLIEÈNYCH VÝROBKOV

02 05 01 látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie O
02 05 02 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku O
02 05 99 odpady inak ne�pecifikované

02 06 ODPADY Z PEKÁRENSKÉHO A CUKROVINKÁRSKEHO PRIEMYSLU

02 06 01 materiály nevhodné na spotrebu alebo spracovanie O
02 06 02 odpady z konzervaèných èinidiel O
02 06 03 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku O
02 06 99 odpady inak ne�pecifikované
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02 07 ODPADY Z VÝROBY ALKOHOLICKÝCH A NEALKOHOLICKÝCH 
NÁPOJOV (OKREM KÁVY, ÈAJU A KAKAA)

02 07 01 odpad z prania, èistenia a mechanického spracovania surovín O
02 07 02 odpad z destilácie liehu O
02 07 03 odpad z chemického spracovania O
02 07 04 materiály nevhodné na spotrebu alebo spracovanie O
02 07 05 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku O
02 07 99 odpady inak ne�pecifikované

03 ODPADY ZO SPRACOVANIA DREVA A Z VÝROBY PAPIERA, 
LEPENKY, CELULÓZY, REZIVA A NÁBYTKU

03 01 ODPADY ZO SPRACOVANIA DREVA A Z VÝROBY REZIVA A NÁBYTKU

03 01 01 odpadová kôra a korok O
03 01 04 piliny, hobliny, odrezky, odpadové  rezivo alebo

drevotrieskové/drevovláknité dosky, dyhy obsahujúce nebezpeèné látky N
03 01 05 piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo 

drevotrieskové/drevovláknité dosky, dyhy iné ako uvedené v 03 01 04 O
03 01 99 odpady inak ne�pecifikované

03 02 PROSTRIEDKY NA OCHRANU DREVA INAK NE�PECIFIKOVANÉ

03 02 01 bezhalogénované organické prostriedky na ochranu dreva N
03 02 02 organochlórované prostriedky na ochranu dreva N
03 02 03 organokovové prostriedky na ochranu dreva N
03 02 04 anorganické prostriedky na ochranu dreva N
03 02 05 iné prostriedky na ochranu dreva obsahujúce nebezpeèné látky N
03 02 99 odpady inak ne�pecifikované

03 03 ODPADY Z VÝROBY A SPRACOVANIA CELULÓZY, PAPIERA A LEPENKY

03 03 01 odpadová kôra a drevo O
03 03 02 usadeniny a kaly zo zeleného výluhu (po úprave èierneho výluhu) O
03 03 05 kaly z odstraòovania tlaèiarenských farieb pri recyklácii papiera (deinking) N
03 03 07 mechanicky oddelené výmety z recyklácie papiera a lepenky O
03 03 08 odpady z triedenia papiera a lepenky urèených na recykláciu O
03 03 09 odpad z vápennej usadeniny O
03 03 10 výmety z vlákien, plnív a náterov z mechanickej separácie O
03 03 11 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 03 03 10 O
03 03 99 odpady inak ne�pecifikované

04 ODPADY Z KO�IARSKEHO, KO�U�NÍCKEHO A TEXTILNÉHO PRIEMYSLU

04 01 ODPADY Z KO�IARSKEHO A KO�U�NÍCKEHO PRIEMYSLU

04 01 01 odpadová glejovka a �tiepenka O
04 01 02 odpad z lúhovania N
04 01 03 odpady z odmas�ovania obsahujúce rozpú��adlá bez kvapalnej fázy N
04 01 04 èiniaca breèka obsahujúca chróm N
04 01 05 èiniaca breèka neobsahujúca chróm N
04 01 06 kaly najmä zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku 

obsahujúce chróm N
04 01 07 kaly najmä zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku 

neobsahujúce chróm O
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04 01 08 odpadová vyèinená ko�a (holina, stru�liny, odrezky, brúsny prach) obsahujúca chróm N
04 01 09 odpady z vypracúvania a apretácie O
04 01 99 odpady inak ne�pecifikované

04 02 ODPADY Z TEXTILNÉHO PRIEMYSLU

04 02 09 odpad z kompozitných materiálov (impregnovaný textil, elastomér, plastomér) O
04 02 10 organické látky prírodného pôvodu (napr. tuky, vosky) O
04 02 14 odpad z apretácie obsahujúci organické rozpú��adlá N
04 02 15 odpad z apretácie iný ako uvedený v 04 02 14 O
04 02 16 farbivá a pigmenty obsahujúce nebezpeèné látky N
04 02 17 farbivá a pigmenty iné ako uvedené v 04 02 16 O
04 02 19 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku

obsahujúce nebezpeèné látky N
04 02 20 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako

uvedené v 04 02 19 O
04 02 21 odpady z nespracovaných textilných vlákien O
04 02 22 odpady zo spracovaných textilných vlákien O
04 02 99 odpady inak ne�pecifikované

05 ODPADY ZO SPRACOVANIA ROPY, ÈISTENIA
ZEMNÉHO PLYNU A PYROLÝZNEHO SPRACOVANIA UHLIA

05 01 ODPADY ZO SPRACOVANIA ROPY

05 01 02 kaly z odso¾ovania N
05 01 03 kaly z dna nádr�í N
05 01 04 kaly z kyslej alkylácie N
05 01 05 rozliate ropné látky N
05 01 06 kaly z prevádzkarne, zariadenia a z èinností údr�by N
05 01 07 kyslé dechty N
05 01 08 iné dechty N
05 01 09 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku 

obsahujúce nebezpeèné látky N
05 01 10 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku

iné ako uvedené v 05 01 09 O
05 01 11 odpady z èistenia palív obsahujúce zásady N
05 01 12 ropné látky obsahujúce kyseliny N
05 01 13 kaly z napájacej vody pre kotly O
05 01 14 odpady z chladiacich kolón O
05 01 15 pou�ité filtraèné hlinky N
05 01 16 odpady s obsahom síry z odsírovania ropy O
05 01 17 bitúmen O
05 01 99 odpady inak ne�pecifikované

05 06 ODPADY Z PYROLÝZNEHO SPRACOVANIA UHLIA

05 06 01 kyslé dechty N
05 06 03 ostatné dechty N
05 06 04 odpad z chladiacich kolón O
05 06 99 odpady inak ne�pecifikované

05 07 ODPADY Z ÈISTENIA A DOPRAVY ZEMNÉHO PLYNU

05 07 01 odpady obsahujúce ortu� N
05 07 02 odpady obsahujúce síru O
05 07 99 odpady inak ne�pecifikované
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06 ODPADY Z ANORGANICKÝCH CHEMICKÝCH PROCESOV

06 01 ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POU�ÍVANIA (VSDP) KYSELÍN

06 01 01 kyselina sírová a kyselina sirièitá N
06 01 02 kyselina chlorovodíková N
06 01 03 kyselina fluorovodíková N
06 01 04 kyselina fosforeèná a kyselina fosforitá N
06 01 05 kyselina dusièná a kyselina dusitá N
06 01 06 iné kyseliny N
06 01 99 odpady inak ne�pecifikované

06 02 ODPADY Z VSDP ZÁSAD (ALKÁLIÍ)

06 02 01 hydroxid vápenatý N
06 02 03 hydroxid amónny N
06 02 04 hydroxid sodný a hydroxid draselný N
06 02 05 iné zásady N
06 02 99 odpady inak ne�pecifikované

06 03 ODPADY Z VSDP SOLÍ, ICH ROZTOKOV A OXIDOV KOVOV

06 03 11 tuhé soli a roztoky obsahujúce kyanidy N
06 03 13 tuhé soli a roztoky obsahujúce �a�ké kovy N
06 03 14 tuhé soli a roztoky iné ako uvedené v 06 03 11 a 06 03 13 N
06 03 15 oxidy kovov obsahujúce �a�ké kovy N
06 03 16 oxidy kovov iné ako uvedené v 06 03 15 O
06 03 99 odpady inak ne�pecifikované

06 04 ODPADY OBSAHUJÚCE  KOVY INÉ AKO UVEDENÉ V 06 03

06 04 03 odpady obsahujúce arzén N 
06 04 04 odpady obsahujúce ortu� N
06 04 05 odpady obsahujúce iné �a�ké kovy N
06 04 99 odpady inak ne�pecifikované

06 05 KALY ZO SPRACOVANIA KVAPALNÉHO ODPADU V MIESTE JEHO VZNIKU

06 05 02 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku 
obsahujúce nebezpeèné látky N

06 05 03 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku
iné ako uvedené v 06 05 02 O

06 06 ODPADY Z VSDP CHEMIKÁLIÍ OBSAHUJÚCICH SÍRU, ZO SÍRNYCH CHEMICKÝCH
PROCESOV A Z ODSÍROVACÍCH PROCESOV

06 06 02 odpady obsahujúce nebezpeèné sulfidy N
06 06 03 odpady obsahujúce sulfidy iné ako uvedené v 06 06 02 O
06 06 99 odpady inak ne�pecifikované

06 07 ODPADY Z VSDP HALOGÉNOV A HALOGÉNOVÝCH CHEMICKÝCH PROCESOV

06 07 01 odpady z elektrolýzy obsahujúce azbest N
06 07 02 aktívne uhlie z výroby chlóru N
06 07 03 kal sulfátu bárnatého obsahujúci ortu� N
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06 07 04 roztoky a kyseliny, napr. kontaktná kyselina sírová N
06 07 99 odpady inak ne�pecifikované

06 08 ODPADY Z VSDP KREMÍKA A JEHO DERIVÁTOV

06 08 02  odpady obsahujúce chlórsilány O
06 08 99  odpady inak ne�pecifikované

06 09 ODPADY Z VSDP CHEMIKÁLIÍ OBSAHUJÚCICH FOSFOR
A Z  CHEMICKÝCH PROCESOV FOSFORU

06 09 02 troska obsahujúca fosfor O
06 09 03 odpady z reakcií na báze vápnika obsahujúce nebezpeèné látky 

alebo nimi kontaminované N
06 09 04  odpady z reakcií na báze vápnika iné ako uvedené v 06 09 03 O
06 09 99  odpady inak ne�pecifikované

06 10 ODPADY Z VSDP CHEMIKÁLIÍ OBSAHUJÚCICH DUSÍK,
CHEMICKÝCH PROCESOV DUSÍKA A VÝROBY HNOJÍV

06 10 02  odpady obsahujúce nebezpeèné látky N
06 10 99 odpady inak ne�pecifikované

06 11 ODPADY Z VÝROBY ANORGANICKÝCH PIGMENTOV A KALÍV

06 11 01 odpady z reakcií výroby oxidu titanièitého na báze vápnika O
06 11 99 odpady inak ne�pecifikované

06 13 ODPADY Z ANORGANICKÝCH CHEMICKÝCH PROCESOV
INAK NE�PECIFIKOVANÉ

06 13 01 anorganické prostriedky na ochranu rastlín, prostriedky na ochranu 
dreva a iné biocídy N

06 13 02 pou�ité aktívne uhlie (okrem 06 07 02) N
06 13 03 priemyselné sadze O
06 13 04 odpady zo spracovania azbestu N
06 13 05 sadze z pecí a komínov N
06 13 99 odpady inak ne�pecifikované

07 ODPADY Z ORGANICKÝCH CHEMICKÝCH PROCESOV

07 01 ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POU�ÍVANIA (VSDP) ZÁKLADNÝCH
ORGANICKÝCH CHEMIKÁLIÍ

07 01 01 vodné premývacie kvapaliny a mateèné lúhy N
07 01 03 organické halogénované rozpú��adlá, premývacie kvapaliny a mateèné lúhy N
07 01 04 iné organické rozpú��adlá, premývacie kvapaliny a mateèné lúhy N
07 01 07 halogénované destilaèné zvy�ky a reakèné splodiny N
07 01 08 iné destilaèné zvy�ky a reakèné splodiny N
07 01 09 halogénované filtraèné koláèe a pou�ité absorbenty N
07 01 10 iné filtraèné koláèe a pou�ité absorbenty N
07 01 11 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku  

obsahujúce nebezpeèné látky N
07 01 12 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku

iné ako uvedené v 07 01 11 O
07 01 99 odpady inak ne�pecifikované
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07 02 ODPADY Z VSDP PLASTOV, SYNTETICKÉHO KAUÈUKU A SYNTETICKÝCH VLÁKIEN

07 02 01 vodné premývacie kvapaliny a mateèné lúhy N
07 02 03 organické halogénované rozpú��adlá, premývacie kvapaliny

a mateèné lúhy N
07 02 04 iné organické rozpú��adlá, premývacie kvapaliny a mateèné lúhy N
07 02 07 halogénované destilaèné zvy�ky a reakèné splodiny N
07 02 08 iné destilaèné zvy�ky a reakèné splodiny N
07 02 09 halogénované filtraèné koláèe a pou�ité absorbenty N
07 02 10 iné filtraèné koláèe a pou�ité absorbenty N
07 02 11 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku 

obsahujúce nebezpeèné látky N
07 02 12 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku

iné ako uvedené v 07 02 11 O
07 02 13 odpadový plast O
07 02 14 odpadové prísady (aditíva) obsahujúce nebezpeèné látky N
07 02 15 odpadové prísady iné ako uvedené v 07 02 14 O
07 02 16 odpady obsahujúce silikóny O
07 02 99 odpady inak ne�pecifikované

07 03 ODPADY Z VSDP ORGANICKÝCH FARBÍV A PIGMENTOV (OKREM 06 11)

07 03 01 vodné premývacie kvapaliny a mateèné lúhy N
07 03 03 organické halogénované rozpú��adlá, premývacie kvapaliny a mateèné lúhy N
07 03 04 iné organické rozpú��adlá, premývacie kvapaliny a mateèné lúhy N
07 03 07 halogénované destilaèné zvy�ky a reakèné splodiny N
07 03 08 iné destilaèné zvy�ky a reakèné splodiny N
07 03 09 halogénované filtraèné koláèe a pou�ité absorbenty N
07 03 10 iné filtraèné koláèe a pou�ité absorbenty N
07 03 11 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku

obsahujúce nebezpeèné látky N
07 03 12 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku 

iné ako uvedené v 07 03 11 O
07 03 99 odpady inak ne�pecifikované

07 04 ODPADY Z VSDP ORGANICKÝCH VÝROBKOV NA OCHRANU
RASTLÍN (OKREM 02 01 08 a 02 01 09), PROSTRIEDKOV NA OCHRANU
DREVA (OKREM 03 02) A INÝCH BIOCÍDOV

07 04 01 vodné premývacie kvapaliny a mateèné lúhy N
07 04 03 organické halogénované rozpú��adlá, premývacie kvapaliny a mateèné lúhy N
07 04 04 iné organické rozpú��adlá, premývacie kvapaliny a mateèné lúhy N
07 04 07 halogénované destilaèné zvy�ky a reakèné splodiny N
07 04 08 iné destilaèné zvy�ky a reakèné splodiny N
07 04 09 halogénované filtraèné koláèe a pou�ité absorbenty N
07 04 10 iné filtraèné koláèe a pou�ité absorbenty N
07 04 11 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku

obsahujúce nebezpeèné látky N
07 04 12 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku 

iné ako uvedené v 07 04 11 O
07 04 13 tuhé odpady obsahujúce nebezpeèné látky N
07 04 99 odpady inak ne�pecifikované

07 05 ODPADY Z VSDP FARMACEUTICKÝCH VÝROBKOV

07 05 01 vodné premývacie kvapaliny a mateèné lúhy N
07 05 03 organické halogénované rozpú��adlá, premývacie kvapaliny a mateèné lúhy N
07 05 04 iné organické rozpú��adlá, premývacie kvapaliny a mateèné lúhy N
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07 05 07 halogénované destilaèné zvy�ky a  reakèné splodiny N
07 05 08 iné destilaèné zvy�ky a reakèné splodiny N
07 05 09 halogénované filtraèné koláèe a pou�ité absorbenty N
07 05 10 iné filtraèné koláèe a pou�ité absorbenty N
07 05 11 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku  

obsahujúce nebezpeèné látky N
07 05 12 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku 

iné ako uvedené v 07 05 11 O
07 05 13 tuhé odpady obsahujúce nebezpeèné látky N
07 05 14 tuhé odpady iné ako uvedené v 07 05 13 O
07 05 99 odpady inak ne�pecifikované

07 06 ODPADY Z VSDP TUKOV, MAZÍV, MYDIEL, DETERGENTOV, 
DEZINFEKÈNÝCH A KOZMETICKÝCH PROSTRIEDKOV 

07 06 01 vodné premývacie kvapaliny a mateèné lúhy N
07 06 03 organické halogénované rozpú��adlá, premývacie kvapaliny
 a mateèné lúhy N
07 06 04 iné organické rozpú��adlá, premývacie kvapaliny a mateèné lúhy N
07 06 07 halogénované destilaèné zvy�ky a reakèné splodiny N
07 06 08 iné destilaèné zvy�ky a reakèné splodiny N
07 06 09 halogénované filtraèné koláèe a pou�ité absorbenty N
07 06 10 iné filtraèné koláèe a pou�ité absorbenty N
07 06 11 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku

obsahujúce nebezpeèné látky N
07 06 12 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku

iné ako uvedené v 07 06 11 O
07 06 99 odpady inak ne�pecifikované

07 07 ODPADY Z VSDP ÈISTÝCH CHEMIKÁLIÍ A CHEMICKÝCH
VÝROBKOV INAK NE�PECIFIKOVANÝCH

07 07 01 vodné premývacie kvapaliny a mateèné lúhy N
07 07 03 organické halogénované rozpú��adlá, premývacie kvapaliny

a mateèné lúhy N
07 07 04 iné organické rozpú��adlá, premývacie kvapaliny a mateèné lúhy N
07 07 07 halogénované destilaèné zvy�ky a reakèné splodiny N
07 07 08 iné destilaèné zvy�ky a reakèné splodiny N
07 07 09 halogénované filtraèné koláèe a pou�ité absorbenty N
07 07 10 iné filtraèné koláèe a pou�ité absorbenty N
07 07 11 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku 

obsahujúce nebezpeèné látky N
07 07 12 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku

iné ako uvedené v 07 07 11 O
07 07 99 odpady inak ne�pecifikované

08 ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POU�ÍVANIA (VSDP)
NÁTEROVÝCH HMÔT (FARIEB, LAKOV A SMALTOV), LEPIDIEL, TESNIACICH
MATERIÁLOV A TLAÈIARENSKÝCH FARIEB

08 01 ODPADY Z VSDP A ODSTRAÒOVANIA FARIEB A LAKOV

08 01 11 odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpú��adlá alebo iné nebezpeèné látky N
08 01 12 odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11 O
08 01 13 kaly z farby alebo laku obsahujúce organické rozpú��adlá

alebo iné nebezpeèné látky N
08 01 14 kaly z  farby alebo laku iné ako uvedené v 08 01 13 O
08 01 15 vodné kaly obsahujúce farby alebo laky, ktoré obsahujú

organické rozpú��adlá alebo iné nebezpeèné látky N
08 01 16 vodné kaly obsahujúce farby alebo laky, iné ako uvedené v 08 01 15 N

Èiastka 118 Zbierka zákonov è. 284/2001 Strana 3115



08 01 17 odpady z odstraòovania farby alebo laku obsahujúce organické
rozpú��adlá alebo iné nebezpeèné látky N

08 01 18 odpady z odstraòovania farby alebo laku iné ako uvedené v 08 01 17 O
08 01 19 vodné suspenzie obsahujúce farby alebo laky, ktoré obsahujú 

organické rozpú��adlá alebo iné nebezpeèné látky N
08 01 20 vodné suspenzie obsahujúce farby alebo laky, iné ako uvedené v 08 01 19 O
08 01 21 odpadový odstraòovaè farby alebo laku N
08 01 99 odpady inak ne�pecifikované

08 02 ODPADY Z VSDP INÝCH NÁTEROVÝCH HMÔT (VRÁTANE KERAMICKÝCH MATERIÁLOV)

08 02 01 odpadové náterové prá�ky O
08 02 02 vodné kaly obsahujúce keramické materiály O
08 02 03 vodné suspenzie obsahujúce keramické materiály O
08 02 99 odpady inak ne�pecifikované

08 03 ODPADY Z VSDP TLAÈIARENSKÝCH FARIEB

08 03 07 vodné kaly obsahujúce tlaèiarenskú farbu O
08 03 08 vodný kvapalný odpad obsahujúci tlaèiarenskú farbu O
08 03 12 odpadová tlaèiarenská farba obsahujúca nebezpeèné látky N
08 03 13 odpadová tlaèiarenská farba iná ako uvedená v 08 03 12 O
08 03 14 kaly z tlaèiarenskej farby obsahujúce nebezpeèné látky N
08 03 15 kaly z tlaèiarenskej farby iné ako uvedené v 08 03 14 O
08 03 16 odpadové leptavé roztoky N
08 03 17 odpadový toner do tlaèiarne obsahujúci nebezpeèné látky N
08 03 18 odpadový toner do tlaèiarne iný ako uvedený v 08 03 17 O
08 03 19 disperzný olej N
08 03 99 odpady inak ne�pecifikované

08 04 ODPADY Z VSDP LEPIDIEL A TESNIACICH MATERIÁLOV
(VRÁTANE VODOTESNIACICH VÝROBKOV)

08 04 09 odpadové lepidlá a tesniace materiály obsahujúce organické
rozpú��adlá alebo iné nebezpeèné látky N

08 04 10 odpadové lepidlá a tesniace materiály iné ako uvedené v 08 04 09 O
08 04 11 kaly z lepidiel a tesniacich materiálov obsahujúce organické

rozpú��adlá alebo iné nebezpeèné látky N
08 04 12 kaly z lepidiel a tesniacich materiálov iné ako  uvedené v 08 04 11 O 
08 04 13 vodné kaly obsahujúce lepidlá alebo tesniace materiály, ktoré obsahujú organické

rozpú��adlá alebo iné nebezpeèné látky N
08 04 14 vodné kaly obsahujúce lepidlá alebo tesniace materiály, iné ako uvedené v 08 04 13 O
08 04 15 vodný kvapalný odpad obsahujúci lepidlá alebo tesniace materiály, ktoré 

obsahujú organické rozpú��adlá alebo iné nebezpeèné látky N
08 04 16 vodný kvapalný odpad obsahujúci  lepidlá alebo tesniace materiály, iný

ako uvedený v 08 04 15 O
08 04 17 �ivièný olej N
08 04 99 odpady inak ne�pecifikované

08 05 ODPADY INAK NE�PECIFIKOVANÉ V 08

08 05 01 odpadové izokyanáty N

09 ODPADY Z FOTOGRAFICKÉHO PRIEMYSLU

09 01 ODPADY Z FOTOGRAFICKÉHO PRIEMYSLU

09 01 01 roztoky vodorozpustných vývojok a aktivátorov N
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09 01 02 roztoky vodorozpustných vývojok ofsetových dosiek N
09 01 03 roztoky vývojok rozpustných v rozpú��adlách N
09 01 04 roztoky usta¾ovaèov N
09 01 05 bieliace roztoky a roztoky bieliacich usta¾ovaèov N
09 01 06 odpady zo spracovania fotografických odpadov v mieste ich vzniku

obsahujúce striebro N
09 01 07 fotografický film a papiere obsahujúce striebro alebo zlúèeniny striebra O
09 01 08 fotografický film a papiere neobsahujúce striebro alebo

zlúèeniny striebra O
09 01 10 jednorazové kamery bez batérií O
09 01 11 jednorazové kamery s batériami zaradené do 16 06 01, 16 06 02

alebo 16 06 03 N
09 01 12 jednorazové kamery s batériami iné ako uvedené v 09 01 11 O
09 01 13 vodný kvapalný odpad z regenerácie striebra v mieste regenerácie

iný ako uvedený v 09 01 06 N
09 01 99 odpady inak ne�pecifikované

10 ODPADY Z TEPELNÝCH PROCESOV

10 01 ODPADY Z ELEKTRÁRNÍ A INÝCH SPA¼OVACÍCH ZARIADENÍ (OKREM 19)

10 01 01 popol, �kvára a prach z kotlov (okrem prachu z kotlov uvedeného v 10 01 04) O
10 01 02 popolèek z uhlia O
10 01 03 popolèek z ra�eliny a (neupraveného) dreva O
10 01 04 popolèek a prach z kotlov zo spa¾ovania oleja N
10 01 05 tuhé reakèné splodiny z odsírovania dymových plynov na báze vápnika O
10 01 07 reakèné splodiny z odsírovania dymových plynov na báze vápnika vo forme kalu O
10 01 09 kyselina sírová N
10 01 13 popolèek z emulgovaných uh¾ovodíkov pou�itých ako palivo N
10 01 14 popol, �kvára a prach z kotlov zo spa¾ovania odpadov obsahujúce nebezpeèné látky N
10 01 15 popol, �kvára a prach z kotlov zo spa¾ovania odpadov iné ako uvedené v 10 01 14 O
10 01 16 popolèek zo spa¾ovania odpadov obsahujúci nebezpeèné látky N
10 01 17 popolèek zo spa¾ovania odpadov iný ako uvedený v 10 01 16 O
10 01 18 odpady z èistenia plynu obsahujúce nebezpeèné látky N
10 01 19 odpady z èistenia plynu iné ako uvedené v 10 01 05, 10 01 07 a 10 01 18 O
10 01 20 kaly zo spracovania kvapalného odpadu 

v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpeèné látky N
10 01 21 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku

iné ako uvedené v 10 01 20 O
10 01 22 vodné kaly z èistenia kotlov obsahujúce nebezpeèné látky N
10 01 23 vodné kaly z èistenia kotlov iné ako uvedené v 10 01 22 O
10 01 24 piesky z fluidnej vrstvy O
10 01 25 odpady zo skladovania a úpravy pre uho¾né elektrárne O
10 01 26 odpady z úpravy chladiacej vody O
10 01 99 odpady inak ne�pecifikované

10 02 ODPADY ZO �ELEZIARSKEHO A OCELIARSKEHO PRIEMYSLU

10 02 01 odpad zo spracovania trosky O
10 02 02 nespracovaná troska O
10 02 07 tuhé odpady z èistenia plynu obsahujúce nebezpeèné látky N
10 02 08 tuhé odpady z èistenia plynu iné ako uvedené v 10 02 07 O
10 02 10 okuje z valcovania O
10 02 11 odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej N
10 02 12 odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 02 11 O
10 02 13 kaly a filtraèné koláèe z èistenia plynu obsahujúce nebezpeèné látky N
10 02 14 kaly a filtraèné koláèe z èistenia plynov iné ako uvedené v 10 02 13 O
10 02 15 iné kaly a filtraèné koláèe O
10 02 99 odpady inak ne�pecifikované
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10 03 ODPADY Z TERMICKEJ METALURGIE HLINÍKA

10 03 02 anódový �rot O
10 03 04 trosky z prvého tavenia N
10 03 05 odpadový oxid hlinitý O
10 03 08 so¾né trosky z druhého tavenia N
10 03 09 èierne stery z druhého tavenia N
10 03 15 peny, ktoré sú hor¾avé alebo ktoré pri styku s vodou uvo¾òujú hor¾avé plyny 

v nebezpeèných mno�stvách N
10 03 16 peny iné ako uvedené v 10 03 15 O
10 03 17 odpady obsahujúce decht z výroby anód N
10 03 18 odpady obsahujúce uhlík z výroby anód iné ako uvedené v 10 03 17 O
10 03 19 prach z dymových plynov obsahujúci nebezpeèné látky  N
10 03 20 prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 03 19 O
10 03 21 iné tuhé zneèis�ujúce látky a prach (vrátane prachu z gu¾ových mlynov)

obsahujúce nebezpeèné látky N
10 03 22 iné tuhé zneèis�ujúce látky a prach (vrátane prachu z gu¾ových mlynov)

iné ako uvedené v 10 03 21 O
10 03 23 tuhé odpady z èistenia plynu obsahujúce nebezpeèné látky N
10 03 24 tuhé odpady z èistenia plynu iné ako uvedené v 10 03 23 O
10 03 25 kaly a filtraèné koláèe z èistenia plynu obsahujúce nebezpeèné látky N
10 03 26 kaly a filtraèné koláèe z èistenia plynu iné ako uvedené v 10 03 25 O
10 03 27 odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej N
10 03 28 odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 03 27 O
10 03 29 odpady z úpravy so¾ných trosiek a èiernych sterov obsahujúce nebezpeèné látky N
10 03 30 odpady z úpravy so¾ných trosiek a èiernych sterov iné ako uvedené v 10 03 29 O
10 03 99 odpady inak ne�pecifikované

10 04 ODPADY Z TERMICKEJ METALURGIE OLOVA

10 04 01 trosky z prvého a druhého tavenia N
10 04 02 stery a peny z prvého a druhého tavenia N
10 04 03 arzeniènan vápenatý N
10 04 04 prach z dymových plynov N
10 04 05 iné tuhé zneèis�ujúce látky a prach N
10 04 06 tuhé odpady z èistenia plynov N
10 04 07 kaly a filtraèné koláèe z èistenia plynov N
10 04 09 odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej N
10 04 10 odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 04 09 O
10 04 99 odpady inak ne�pecifikované

10 05 ODPADY Z TERMICKEJ METALURGIE ZINKU

10 05 01 trosky z prvého a druhého tavenia O
10 05 03 prach z dymových plynov N
10 05 04 iné tuhé zneèis�ujúce látky a prach O
10 05 05 tuhý odpad z èistenia plynov N
10 05 06 kaly a filtraèné koláèe z èistenia plynov N
10 05 08 odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej N
10 05 09 odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 05 08 O
10 05 10 stery a peny, ktoré sú hor¾avé alebo ktoré pri styku s vodou uvo¾òujú hor¾avé plyny

v nebezpeèných mno�stvách N
10 05 11 stery a peny iné ako uvedené v 10 05 10 O
10 05 99 odpady inak ne�pecifikované

10 06 ODPADY Z TERMICKEJ METALURGIE MEDI

10 06 01 trosky z prvého a druhého tavenia O
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10 06 02 stery a peny z prvého a druhého tavenia O
10 06 03 prach z dymových plynov N
10 06 04 iné tuhé zneèis�ujúce látky a prach O
10 06 06 tuhé odpady z èistenia plynov N
10 06 07 kaly a filtraèné koláèe zo spracovania plynu N
10 06 09 odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej N
10 06 10 odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 06 09 O
10 06 99 odpady inak ne�pecifikované

10 07 ODPADY Z TERMICKEJ METALURGIE STRIEBRA, ZLATA A PLATINY

10 07 01 trosky z prvého a druhého tavenia O
10 07 02 stery a peny z prvého a druhého tavenia O
10 07 03 tuhé odpady z èistenia plynov O
10 07 04 iné tuhé zneèis�ujúce látky a prach O
10 07 05 kaly a filtraèné koláèe z èistenia plynov O
10 07 07 odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej N
10 07 08 odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 07 07 O
10 07 99 odpady inak ne�pecifikované

10 08 ODPADY Z TERMICKEJ METALURGIE INÝCH NE�ELEZNÝCH KOVOV

10 08 04 tuhé zneèis�ujúce látky a prach O
10 08 08 so¾ná troska z prvého a druhého tavenia N
10 08 09 iné trosky O
10 08 10 stery a peny, ktoré sú hor¾avé alebo ktoré pri styku s vodou uvo¾òujú hor¾avé plyny

v nebezpeèných mno�stvách N
10 08 11 stery a peny iné ako uvedené v 10 08 10 O
10 08 12 odpady obsahujúce decht z výroby anód N
10 08 13 odpady obsahujúce uhlík z výroby anód, iné ako uvedené v 10 08 12 O
10 08 14 anódový �rot O
10 08 15 prach z dymových plynov obsahujúci nebezpeèné látky N
10 08 16 prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 08 15 O
10 08 17 kaly a filtraèné koláèe z èistenia dymových plynov obsahujúce nebezpeèné látky N
10 08 18 kaly a filtraèné koláèe z èistenia dymových plynov iné ako uvedené v 10 08 17 O
10 08 19 odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej N
10 08 20 odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 08 19 O
10 08 99 odpady inak ne�pecifikované

10 09 ODPADY ZO ZLIEVANIA �ELEZNÝCH KOVOV

10 09 03 pecná troska O
10 09 05 odlievacie jadrá a formy nepou�ité na odlievanie, obsahujúce nebezpeèné látky N
10 09 06 odlievacie jadrá a formy nepou�ité na odlievanie, iné ako uvedené v 10 09 05 O
10 09 07 odlievacie jadrá a formy pou�ité na odlievanie, obsahujúce nebezpeèné látky N
10 09 08 odlievacie jadrá a formy pou�ité na odlievanie, iné ako uvedené v 10 09 07 O
10 09 09 prach z dymových plynov obsahujúci nebezpeèné látky N
10 09 10 prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 09 09 O
10 09 11 iné tuhé zneèis�ujúce látky obsahujúce nebezpeèné látky N
10 09 12 iné tuhé zneèis�ujúce látky iné ako uvedené v 10 09 11 O
10 09 13 odpadové spojivá obsahujúce nebezpeèné látky N
10 09 14 odpadové spojivá iné ako uvedené v 10 09 13 O
10 09 15 odpad z prostriedkov na indikáciu trhlín obsahujúci nebezpeèné látky N
10 09 16 odpad z prostriedkov na indikáciu trhlín iný ako uvedený v 10 09 15 O
10 09 99 odpady inak ne�pecifikované

10 10 ODPADY ZO ZLIEVANIA NE�ELEZNÝCH KOVOV

10 10 03 pecná troska O
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10 10 05 odlievacie jadrá a formy nepou�ité na odlievanie, obsahujúce nebezpeèné látky N
10 10 06 odlievacie jadrá a formy nepou�ité na odlievanie, iné ako uvedené v 10 10 05 O
10 10 07 odlievacie jadrá a formy pou�ité na odlievanie, obsahujúce nebezpeèné látky N
10 10 08 odlievacie jadrá a formy pou�ité na odlievanie, iné ako uvedené v 10 10 07 O
10 10 09 prach z dymových plynov obsahujúci nebezpeèné látky N
10 10 10 prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 10 09 O
10 10 11 iné tuhé zneèis�ujúce látky obsahujúce nebezpeèné látky N
10 10 12 iné tuhé zneèis�ujúce látky iné ako uvedené v 10 10 11 O
10 10 13 odpadové spojivá obsahujúce nebezpeèné látky N
10 10 14 odpadové spojivá iné ako uvedené v 10 10 13 O
10 10 15 odpad z prostriedkov na indikáciu trhlín obsahujúci nebezpeèné látky N
10 10 16 odpad z prostriedkov na indikáciu trhlín iný ako uvedený v 10 10 15 O
10 10 99 odpady inak ne�pecifikované

10 11 ODPADY Z VÝROBY SKLA A SKLENÝCH VÝROBKOV

10 11 03 odpadové vláknité materiály na báze skla O
10 11 05 tuhé zneèis�ujúce látky a prach O
10 11 09 odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním obsahujúci

nebezpeèné látky N
10 11 10 odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním iný

ako uvedený v 10 11 09 O
10 11 11 sklený odpad v malých èasticiach a sklený prach obsahujúce

�a�ké kovy (napr. katódové tuby) N
10 11 12 odpadové sklo iné ako uvedené v 10 11 11 O
10 11 13 kal z le�tenia a brúsenia skla obsahujúci nebezpeèné látky N
10 11 14 kal z le�tenia a brúsenia skla iný ako uvedený v 10 11 13 O
10 11 15 tuhé odpady z èistenia dymových plynov obsahujúce nebezpeèné látky N
10 11 16 tuhé odpady z èistenia dymových plynov iné ako uvedené v 10 11 15 O
10 11 17 kaly a filtraèné koláèe z èistenia dymových plynov obsahujúce nebezpeèné látky N
10 11 18 kaly a filtraèné koláèe z èistenia dymových plynov iné

ako uvedené v 10 11 17 O
10 11 19 tuhé odpady zo spracovania kvapalného odpadu 

v mieste jeho vzniku  obsahujúce nebezpeèné látky N
10 11 20 tuhé odpady zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku

iné ako uvedené v 10 11 19 O
10 11 99 odpady inak ne�pecifikované

10 12 ODPADY Z VÝROBY KERAMIKY, TEHÁL, OBKLADAÈIEK
A DLA�DÍC A STAVEBNÝCH VÝROBKOV

10 12 01 odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním O
10 12 03 tuhé zneèis�ujúce látky a prach O
10 12 05 kaly a filtraèné koláèe z èistenia plynov O
10 12 06 vyradené formy O
10 12 08 odpadová keramika, odpadové tehly, odpadové obkladaèky a dla�dice  

a odpadová kamenina (po tepelnom spracovaní) O
10 12 09 tuhé odpady z èistenia plynov obsahujúce nebezpeèné látky N 
10 12 10 tuhé odpady z èistenia plynov iné ako uvedené v 10 12 09 O
10 12 11 odpady z glazúry obsahujúce �a�ké kovy N
10 12 12 odpady z glazúry iné ako uvedené v 10 12 11 O
10 12 13 kal zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku O
10 12 99 odpady inak ne�pecifikované

10 13 ODPADY Z VÝROBY CEMENTU, PÁLENÉHO VÁPNA A SADRY A VÝROBKOV Z NICH

10 13 01 odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním O
10 13 04 odpady z pálenia a hasenia vápna O
10 13 06 tuhé zneèis�ujúce látky a prach iné ako uvedené v 10 13 12 a 10 13 13 O
10 13 07 kaly a filtraèné koláèe z èistenia plynov O
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10 13 09 odpady z výroby azbestocementu obsahujúce azbesty N
10 13 10 odpady z výroby azbestocementu iné ako uvedené v 10 13 09 O
10 13 11 odpady z kompozitných materiálov na báze cementu

iné ako uvedené v 10 13 09 a 10 13 10 O
10 13 12 tuhé odpady z èistenia plynu obsahujúce nebezpeèné látky N
10 13 13 tuhé odpady z èistenia plynu iné ako uvedené v 10 13 12 O
10 13 14 odpadový betón a betónový kal O
10 13 99 odpady inak ne�pecifikované

10 14 ODPADY Z KREMATÓRIÍ

10 14 01  odpady z èistenia plynu obsahujúce ortu� N

11 ODPADY Z CHEMICKEJ POVRCHOVEJ ÚPRAVY KOVOV A NANÁ�ANIA KOVOV
A INÝCH MATERIÁLOV; ODPADY Z HYDROMETALURGIE NE�ELEZNÝCH KOVOV

11 01 ODPADY Z CHEMICKEJ POVRCHOVEJ ÚPRAVY KOVOV A NANÁ�ANIA KOVOV
A INÝCH MATERIÁLOV (NAPR. GALVANIZOVANIE, POZINKOVANIE, MORENIE, 
LEPTANIE, FOSFÁTOVANIE, ALKALICKÉ ODMAS�OVANIE, ANODIZÁCIA)

11 01 05 kyslé moriace roztoky N
11 01 06 kyseliny inak ne�pecifikované N
11 01 07 alkalické moriace roztoky N
11 01 08 kaly z fosfátovania N
11 01 09 kaly a filtraèné koláèe obsahujúce nebezpeèné látky N
11 01 10 kaly a filtraèné koláèe iné ako uvedené v 11 01 09 O
11 01 11 vodné oplachovacie kvapaliny obsahujúce nebezpeèné látky N
11 01 12 vodné oplachovacie kvapaliny iné ako uvedené v 11 01 11 O
11 01 13 odpady z odmas�ovania obsahujúce nebezpeèné látky N
11 01 14 odpady z odmas�ovania iné ako uvedené v 11 01 13 O
11 01 15 eluáty a kaly z membránových alebo iontomenièových systémov 

obsahujúce nebezpeèné látky N
11 01 16 nasýtené alebo pou�ité iontomenièové �ivice N
11 01 98 iné odpady obsahujúce nebezpeèné látky N
11 01 99 odpady inak ne�pecifikované

11 02 ODPADY Z PROCESOV HYDROMETALURGIE NE�ELEZNÝCH KOVOV

11 02 02 kaly z hydrometalurgie zinku (vrátane jarositu, goethitu) N
11 02 03 odpady z výroby anód pre vodné elektrolytické procesy O
11 02 05 odpady z procesov hydrometalurgie medi obsahujúce nebezpeèné látky N
11 02 06 odpady z procesov hydrometalurgie medi iné ako uvedené v 11 02 05 O
11 02 07 iné odpady obsahujúce nebezpeèné látky N
11 02 99 odpady inak ne�pecifikované

11 03 KALY A TUHÉ LÁTKY Z POPÚ��ACÍCH PROCESOV

11 03 01 odpady obsahujúce kyanidy N
11 03 02 iné odpady N

11 05 ODPADY Z GALVANICKÝCH PROCESOV

11 05 01 tvrdý zinok O
11 05 02 zinkový popol O
11 05 03 tuhé odpady z èistenia plynu N
11 05 04 pou�ité tavivo N
11 05 99 odpady inak ne�pecifikované
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12 ODPADY Z TVAROVANIA, FYZIKÁLNEJ
A MECHANICKEJ ÚPRAVY POVRCHOV KOVOV A PLASTOV

12 01  ODPADY Z TVAROVANIA A FYZIKÁLNEJ
A MECHANICKEJ ÚPRAVY POVRCHOV KOVOV A PLASTOV

12 01 01 piliny a triesky zo �elezných kovov O
12 01 02 prach a zlomky zo �elezných kovov O
12 01 03 piliny a triesky z ne�elezných kovov O
12 01 04 prach a zlomky z ne�elezných kovov O
12 01 05 hobliny a triesky z plastov O
12 01 06 minerálne rezné oleje obsahujúce halogény okrem emulzií a roztokov N
12 01 07 minerálne rezné oleje neobsahujúce halogény okrem emulzií a roztokov N
12 01 08 rezné emulzie a roztoky obsahujúce halogény N
12 01 09 rezné emulzie a roztoky neobsahujúce halogény N
12 01 10 syntetické rezné oleje N
12 01 12 pou�ité vosky a tuky N
12 01 13 odpady zo zvárania O
12 01 14 kaly z obrábania obsahujúce nebezpeèné látky N
12 01 15 kaly z obrábania iné ako uvedené v 12 01 14 O
12 01 16 odpadový pieskovací materiál obsahujúci nebezpeèné látky N
12 01 17 odpadový pieskovací materiál iný ako uvedený v 12 01 16 O
12 01 18 kovový kal z brúsenia, honovania a lapovania obsahujúci olej N
12 01 19 biologicky ¾ahko rozlo�ite¾ný strojový olej N
12 01 20 pou�ité brúsne nástroje a brúsne materiály obsahujúce nebezpeèné látky N
12 01 21 pou�ité brúsne nástroje a brúsne materiály iné ako uvedené v 12 01 20 O
12 01 99 odpady inak ne�pecifikované

12 03 ODPADY Z PROCESOV ODMAS�OVANIA VODOU A PAROU (OKREM 11)

12 03 01 vodné pracie kvapaliny N
12 03 02 odpady z odmas�ovania parou N

13 ODPADY Z OLEJOV A KVAPALNÝCH PALÍV
(OKREM JEDLÝCH OLEJOV, 05, 12 A 19)

13 01 ODPADOVÉ HYDRAULICKÉ OLEJE

13 01 01 hydraulické oleje obsahujúce PCB1) N
13 01 04 chlórované emulzie N
13 01 05 nechlórované emulzie N
13 01 09 chlórované minerálne hydraulické oleje N
13 01 10 nechlórované minerálne hydraulické oleje N
13 01 11 syntetické hydraulické oleje N
13 01 12 biologicky ¾ahko rozlo�ite¾né hydraulické oleje N
13 01 13 iné hydraulické oleje N

13 02 ODPADOVÉ MOTOROVÉ, PREVODOVÉ A MAZACIE OLEJE

13 02 04 chlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje N
13 02 05 nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje N
13 02 06 syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje N
13 02 07 biologicky ¾ahko rozlo�ite¾né syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje N
13 02 08 iné motorové, prevodové a mazacie oleje N
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13 03 ODPADOVÉ IZOLAÈNÉ OLEJE A OLEJE NA PRENOS TEPLA A INÉ KVAPALINY

13 03 01 izolaèné oleje alebo oleje obsahujúce PCB N
13 03 06 chlórované minerálne izolaèné a teplonosné oleje iné ako uvedené v 13 03 01 N
13 03 07 nechlórované minerálne izolaèné a teplonosné oleje N
13 03 08 syntetické izolaèné a teplonosné oleje N
13 03 09 biologicky ¾ahko rozlo�ite¾né izolaèné a teplonosné oleje N
13 03 10 iné izolaèné a teplonosné oleje N

13 04 ODPADOVÉ OLEJE Z PREVÁDZKY LODÍ

13 04 01 odpadové oleje z prevádzky lodí vnútrozemskej plavby N
13 04 02 odpadové oleje z prístavných kanálov N
13 04 03 odpadové oleje z prevádzky iných lodí N

13 05 ODPADY Z ODLUÈOVAÈOV OLEJA Z VODY

13 05 01 tuhé látky z lapaèov piesku a odluèovaèov oleja z vody N
13 05 02 kaly z odluèovaèov oleja z vody N
13 05 03 kaly z lapaèov neèistôt N
13 05 06 olej z odluèovaèov oleja z vody N
13 05 07 voda obsahujúca olej z odluèovaèov oleja z vody N
13 05 08 zmesi odpadov z lapaèov piesku a odluèovaèov oleja z vody N

13 07 ODPADY Z KVAPALNÝCH PALÍV

13 07 01 vykurovací olej a motorová nafta N
13 07 02 benzín N
13 07 03 iné palivá (vrátane zmesí) N

13 08 OLEJOVÉ ODPADY INAK NE�PECIFIKOVANÉ

13 08 01 kaly alebo emulzie z odso¾ovacích zariadení N
13 08 02 iné emulzie N
13 08 99 odpady inak ne�pecifikované

14 ODPADY Z ORGANICKÝCH ROZPÚ��ADIEL, CHLADIACICH MÉDIÍ
A PROPELENTOV (OKREM 07 A 08)

14 06  ODPADY Z ORGANICKÝCH ROZPÚ��ADIEL, CHLADIACICH MÉDIÍ A PIEN
A AEROSÓLOV Z PROPELENTOV

14 06 01 chlórfluórované uh¾ovodíky, HCFC, HFC N
14 06 02 iné halogénované rozpú��adlá a zmesi rozpú��adiel N
14 06 03 iné rozpú��adlá a zmesi rozpú��adiel N
14 06 04 kaly alebo tuhé odpady obsahujúce halogénované rozpú��adlá N
14 06 05 kaly alebo tuhé odpady obsahujúce iné rozpú��adlá N

15 ODPADOVÉ OBALY, ABSORBENTY, HANDRY NA ÈISTENIE, FILTRAÈNÝ MATERIÁL
A OCHRANNÉ ODEVY INAK NE�PECIFIKOVANÉ

15 01 OBALY (VRÁTANE ODPADOVÝCH OBALOV ZO SEPAROVANÉHO
ZBERU KOMUNÁLNYCH ODPADOV)

15 01 01 obaly z papiera a lepenky O
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15 01 02 obaly z plastov O
15 01 03 obaly z dreva O
15 01 04 obaly z kovu O
15 01 05 kompozitné obaly O
15 01 06 zmie�ané obaly O
15 01 07 obaly zo skla O
15 01 09 obaly z textilu O
15 01 10 obaly obsahujúce zvy�ky nebezpeèných látok alebo kontaminované nebezpeènými látkami N
15 01 11 kovové obaly obsahujúce nebezpeèný tuhý pórovitý základný materiál

(napr. azbest) vrátane prázdnych tlakových nádob N

15 02 ABSORBENTY, FILTRAÈNÉ MATERIÁLY, HANDRY NA ÈISTENIE A OCHRANNÉ ODEVY

15 02 02 absorbenty, filtraèné materiály vrátane olejových filtrov inak ne�pecifikovaných, 
handry na èistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpeènými látkami N

15 02 03 absorbenty, filtraèné materiály, handry na èistenie a ochranné odevy
iné ako uvedené v 15 02 02 O

16 ODPADY INAK NE�PECIFIKOVANÉ V TOMTO KATALÓGU

16 01 STARÉ VOZIDLÁ Z ROZLIÈNÝCH DOPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV (VRÁTANE
STROJOV NEURÈENÝCH NA CESTNÚ PREMÁVKU) A ODPADY Z DEMONTÁ�E
STARÝCH VOZIDIEL A ÚDR�BY VOZIDIEL (OKREM 13, 14, 16 06 a 16 08)

16 01 03 opotrebované pneumatiky O
16 01 04 vyradené vozidlá N
16 01 06 staré vozidlá neobsahujúce kvapaliny a iné nebezpeèné dielce O
16 01 07 olejové filtre N
16 01 08 dielce obsahujúce ortu� N
16 01 09 dielce obsahujúce PCB N
16 01 10 výbu�né èasti (napr. bezpeènostné vzduchové vankú�e) N
16 01 11 brzdové platnièky a oblo�enie obsahujúce azbest N
16 01 12 brzdové platnièky a oblo�enie iné ako uvedené v 16 01 11 O
16 01 13 brzdové kvapaliny N
16 01 14 nemrznúce kvapaliny obsahujúce nebezpeèné látky N
16 01 15 nemrznúce kvapaliny iné ako uvedené v 16 01 14 O
16 01 16 nádr�e na skvapalnený plyn O
16 01 17 �elezné kovy O
16 01 18 ne�elezné kovy O
16 01 19 plasty O
16 01 20 sklo O
16 01 21 nebezpeèné dielce iné ako uvedené v 16 01 07 a� 16 01 11, 16 01 13 a 16 01 14 N
16 01 22 èasti inak ne�pecifikované O
16 01 99 odpady inak ne�pecifikované

16 02 ODPADY Z ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

16 02 09 transformátory a kondenzátory obsahujúce PCB N
16 02 10 vyradené zariadenia obsahujúce alebo zneèistené PCB, iné ako uvedené v 16 02 09 N
16 02 11 vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uh¾ovodíky, HCFC, HFC N
16 02 12 vyradené zariadenia obsahujúce vo¾ný azbest N
16 02 13 vyradené zariadenia obsahujúce nebezpeèné èasti, iné ako uvedené v 16 02 09 a� 16 02 122) N
16 02 14 vyradené zariadenia iné ako uvedené v 16 02 09 a� 16 02 13 O
16 02 15 nebezpeèné èasti odstránené z vyradených zariadení N
16 02 16 èasti odstránené z vyradených zariadení, iné ako uvedené v 16 02 15 O

16 03 VÝROBNÉ �AR�E A NEPOU�ITÉ VÝROBKY NEVYHOVUJÚCEJ KVALITY

16 03 03 anorganické odpady obsahujúce nebezpeèné látky N
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16 03 04 anorganické odpady iné ako uvedené v 16 03 03 O
16 03 05 organické odpady obsahujúce nebezpeèné látky N
16 03 06 organické odpady iné ako uvedené v 16 03 05 O

16 04 ODPADY Z VÝBU�NÍN

16 04 01 odpadové strelivo N
16 04 02 pyrotechnické odpady N
16 04 03 iné odpadové výbu�niny N

16 05 PLYNY V TLAKOVÝCH NÁDOBÁCH A VYRADENÉ CHEMIKÁLIE

16 05 04 plyny v tlakových nádobách vrátane halónov obsahujúce nebezpeèné látky N
16 05 05 plyny v tlakových nádobách iné ako uvedené v 16 05 04 O
16 05 06 laboratórne chemikálie pozostávajúce z nebezpeèných látok alebo

obsahujúce nebezpeèné látky vrátane zmesí laboratórnych chemikálií N
16 05 07 vyradené anorganické chemikálie pozostávajúce z nebezpeèných látok alebo

obsahujúce nebezpeèné látky N
16 05 08 vyradené organické chemikálie pozostávajúce z nebezpeèných látok

alebo obsahujúce nebezpeèné látky N
16 05 09 vyradené chemikálie iné ako uvedené v 16 05 06, 16 05 07 alebo 16 05 08 O

16 06 BATÉRIE A AKUMULÁTORY

16 06 01 olovené batérie N
16 06 02 niklovo-kadmiové batérie N
16 06 03 batérie obsahujúce ortu� N
16 06 04 alkalické batérie iné ako uvedené v 16 06 03 O
16 06 05 iné batérie a akumulátory O
16 06 06 oddelene zhroma�ïovaný elektrolyt z batérií a akumulátorov N

16 07 ODPADY Z ÈISTENIA PREPRAVNÝCH NÁDR�Í, SKLADOVACÍCH
NÁDR�Í A SUDOV (OKREM 05 A 13)

16 07 08 odpady obsahujúce olej N
16 07 09 odpady obsahujúce iné nebezpeèné látky N
16 07 99 odpady inak ne�pecifikované

16 08 POU�ITÉ KATALYZÁTORY

16 08 01 pou�ité katalyzátory obsahujúce zlato, striebro, rénium, ródium,
paládium, irídium alebo platinu okrem 16 08 07 O

16 08 02 pou�ité katalyzátory obsahujúce nebezpeèné prechodné kovy3) alebo 
nebezpeèné zlúèeniny prechodných kovov N

16 08 03 pou�ité katalyzátory obsahujúce prechodné kovy alebo zlúèeniny
prechodných kovov, inak ne�pecifikované O

16 08 04 pou�ité katalyzátory z krakovacích procesov okrem 16 08 07 O
16 08 05 pou�ité katalyzátory obsahujúce kyselinu fosforeènú N
16 08 06 pou�ité kvapaliny vyu�ité ako katalyzátor N
16 08 07 pou�ité katalyzátory kontaminované nebezpeènými látkami N

16 09 OXIDUJÚCE LÁTKY

16 09 01 manganistany, napr. manganistan draselný (hypermangán) N
16 09 02 chrómany, napr. chróman draselný, dvojchróman draselný alebo sodný N
16 09 03 peroxidy, napr. peroxid vodíka N
16 09 04 oxidujúce látky inak ne�pecifikované N
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16 10 VODNÉ KVAPALNÉ ODPADY URÈENÉ NA SPRACOVANIE MIMO MIESTA ICH VZNIKU

16 10 01 vodné kvapalné odpady obsahujúce nebezpeèné látky N
16 10 02 vodné kvapalné odpady iné ako uvedené v 16 10 01 O
16 10 03 vodné koncentráty obsahujúce nebezpeèné látky N
16 10 04 vodné koncentráty iné ako uvedené v 16 10 03 O

16 11 ODPADOVÉ VÝMUROVKY A �IARUVZDORNÉ MATERIÁLY

16 11 01 výmurovky a �iaruvzdorné materiály na báze uhlíka z metalurgických
procesov obsahujúce nebezpeèné látky N

16 11 02 výmurovky a �iaruvzdorné materiály na báze uhlíka z metalurgických
procesov iné ako uvedené v 16 11 01 O

16 11 03 iné výmurovky a �iaruvzdorné materiály z metalurgických 
procesov obsahujúce nebezpeèné látky N

16 11 04 iné výmurovky a �iaruvzdorné materiály z metalurgických 
procesov iné ako uvedené v 16 11 03 O

16 11 05 výmurovky a �iaruvzdorné materiály z nemetalurgických
procesov obsahujúce nebezpeèné látky  N

16 11 06 výmurovky a �iaruvzdorné materiály z nemetalurgických 
procesov iné ako uvedené v 16 11 05  N

17 STAVEBNÉ ODPADY A ODPADY Z DEMOLÁCIÍ (VRÁTANE VÝKOPOVEJ ZEMINY
Z KONTAMINOVANÝCH MIEST)

17 01 BETÓN, TEHLY, DLA�DICE, OBKLADAÈKY A KERAMIKA

17 01 01 betón O
17 01 02 tehly O
17 01 03 obkladaèky, dla�dice a keramika O
17 01 06 zmesi alebo oddelené zlo�ky betónu, tehál, obkladaèiek, dla�díc 

a keramiky obsahujúce nebezpeèné látky N
17 01 07 zmesi betónu, tehál, obkladaèiek, dla�díc a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 O

17 02 DREVO, SKLO A PLASTY

17 02 01 drevo O
17 02 02 sklo O
17 02 03 plasty O
17 02 04 sklo, plasty a drevo obsahujúce nebezpeèné látky alebo kontaminované 

nebezpeènými látkami  N

17 03 BITÚMENOVÉ ZMESI, UHO¼NÝ DECHT A DECHTOVÉ VÝROBKY

17 03 01 bitúmenové zmesi obsahujúce uho¾ný decht N
17 03 02 bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 O
17 03 03 uho¾ný decht a dechtové výrobky N

17 04 KOVY (VRÁTANE ICH ZLIATIN)

17 04 01 meï, bronz, mosadz O
17 04 02 hliník O
17 04 03 olovo N
17 04 04 zinok O
17 04 05 �elezo a oce¾ O
17 04 06 cín O
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17 04 07 zmie�ané kovy O
17 04 09 kovový odpad kontaminovaný nebezpeènými látkami N
17 04 10 káble obsahujúce olej, uho¾ný decht a iné nebezpeèné látky N
17 04 11 káble iné ako uvedené v 17 04 10 O

17 05 ZEMINA (VRÁTANE VÝKOPOVEJ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH PLÔCH),
KAMENIVO A MATERIÁL Z BAGROVÍSK

17 05 03 zemina a kamenivo obsahujúce nebezpeèné látky N
17 05 04 zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 O
17 05 05 výkopová zemina obsahujúca nebezpeèné látky N
17 05 06 výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 O
17 05 07 �trk zo �eleznièného zvr�ku obsahujúci nebezpeèné látky N
17 05 08 �trk zo �eleznièného zvr�ku iný ako uvedený v 17 05 07 O

17 06 IZOLAÈNÉ MATERIÁLY A STAVEBNÉ MATERIÁLY OBSAHUJÚCE AZBEST

17 06 01 izolaèné materiály obsahujúce azbest N
17 06 03 iné izolaèné materiály pozostávajúce z nebezpeèných látok alebo 

obsahujúce nebezpeèné látky N
17 06 04 izolaèné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03 O
17 06 05 stavebné materiály obsahujúce azbest O

17 08 STAVEBNÝ MATERIÁL NA BÁZE SADRY

17 08 01 stavebné materiály na báze sadry kontaminované nebezpeènými látkami N
17 08 02 stavebné materiály na báze sadry iné ako uvedené v 17 08 01 O

17 09 INÉ ODPADY ZO STAVIEB A DEMOLÁCIÍ

17 09 01 odpady zo stavieb a demolácií obsahujúce ortu� N
17 09 02 odpady zo stavieb a demolácií obsahujúce PCB (napr. tesniace materiály

obsahujúce PCB, podlahové krytiny na báze �ivíc obsahujúce PCB,
izolaèné zasklenie obsahujúce PCB, kondenzátory obsahujúce PCB) N

17 09 03 iné odpady zo stavieb a demolácií vrátane zmie�aných odpadov
obsahujúce nebezpeèné látky N

17 09 04 zmie�ané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O

18 ODPADY ZO ZDRAVOTNEJ ALEBO VETERINÁRNEJ STAROSTLIVOSTI
ALEBO S NIMI SÚVISIACEHO VÝSKUMU (OKREM KUCHYNSKÝCH
A RE�TAURAÈNÝCH ODPADOV, KTORÉ NEVZNIKLI Z PRIAMEJ
ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI)

18 01 ODPADY Z PÔRODNÍCKEJ STAROSTLIVOSTI, DIAGNOSTIKY, LIEÈBY
ALEBO ZDRAVOTNEJ PREVENCIE 

18 01 01 ostré predmety okrem 18 01 03  O
18 01 02 èasti a orgány tiel vrátane krvných vreciek a krvných konzerv okrem 18 01 03 N
18 01 03 odpady, ktorých zber a zne�kodòovanie podliehajú osobitným po�iadavkám

z h¾adiska prevencie nákazy N
18 01 04 odpady, ktorých zber a zne�kodòovanie nepodliehajú osobitným po�iadavkám 

z h¾adiska prevencie nákazy (napr. obväzy, sadrové odtlaèky a obväzy,
poste¾ná bielizeò, jednorazové odevy, plienky) O

18 01 06 chemikálie pozostávajúce z nebezpeèných látok alebo obsahujúce nebezpeèné látky N
18 01 07 chemikálie iné ako uvedené v 18 01 06 N
18 01 08 cytotoxické a cytostatické lieèivá N
18 01 09 lieèivá iné ako uvedené v 18 01 08 O
18 01 10 amalgámový odpad z dentálnej starostlivosti N
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18 02 ODPADY Z VETERINÁRNEHO VÝSKUMU, DIAGNOSTIKY, LIEÈBY 
A PREVENTÍVNEJ STAROSTLIVOSTI

18 02 01 ostré predmety okrem 18 02 02 O
18 02 02 odpady, ktorých zber a zne�kodòovanie podliehajú osobitným po�iadavkám

z h¾adiska prevencie nákazy N
18 02 03 odpady, ktorých zber a zne�kodòovanie nepodliehajú osobitným po�iadavkám 

z h¾adiska prevencie nákazy O
18 02 05 chemikálie pozostávajúce z nebezpeèných látok alebo obsahujúce 

nebezpeèné látky N
18 02 06 chemikálie iné ako uvedené v 18 02 05 O
18 02 07 cytotoxické a cytostatické lieèivá N
18 02 08 lieèivá iné ako uvedené v 18 02 07 O

19 ODPADY ZO ZARIADENÍ NA ÚPRAVU ODPADU, Z ÈISTIARNÍ
ODPADOVÝCH VÔD MIMO MIESTA ICH VZNIKU A Z ÚPRAVNÍ PITNEJ VODY
A PRIEMYSELNEJ VODY

19 01 ODPADY ZO SPA¼OVANIA ALEBO PYROLÝZY ODPADU

19 01 02 �elezné materiály odstránené z popola O
19 01 05 filtraèný koláè z èistenia plynov N
19 01 06 vodný kvapalný odpad z èistenia plynov a iný vodný kvapalný odpad N
19 01 07 tuhý odpad z èistenia plynov N
19 01 10 pou�ité aktívne uhlie z èistenia dymových plynov N
19 01 11 popol a �kvára obsahujúce nebezpeèné látky N
19 01 12 popol a �kvára iné ako uvedené v 19 01 11 O
19 01 13 popolèek obsahujúci nebezpeèné látky N
19 01 14 popolèek iný ako uvedený v 19 01 13 O
19 01 15 kotolný prach obsahujúci nebezpeèné látky N
19 01 16 kotolný prach iný ako uvedený v 19 01 15 O
19 01 17 odpad z pyrolýzy obsahujúci nebezpeèné látky N
19 01 18 odpad z pyrolýzy iný ako uvedený v 19 01 17 O
19 01 19 piesky z fluidnej vrstvy O
19 01 99 odpady inak ne�pecifikované

19 02 ODPADY Z FYZIKÁLNEJ ALEBO CHEMICKEJ ÚPRAVY ODPADU
(VRÁTANE ODSTRAÒOVANIA CHRÓMU A KYANIDOV, 
NEUTRALIZÁCIE)

19 02 03 predbe�ne zmie�aný odpad zlo�ený len z odpadov neoznaèených ako nebezpeèné O
19 02 04 predbe�ne zmie�aný odpad zlo�ený len z odpadov, z ktorých aspoò jeden 

odpad je oznaèený ako nebezpeèný N
19 02 05 kaly z fyzikálno-chemického spracovania obsahujúce nebezpeèné látky N
19 02 06 kaly z fyzikálno-chemického spracovania iné ako uvedené v 19 02 05 O
19 02 07 ropné látky a koncentráty zo separácie (separaèných procesov) N
19 02 08 kvapalné hor¾avé odpady obsahujúce nebezpeèné látky N
19 02 09 tuhé hor¾avé odpady obsahujúce nebezpeèné látky N
19 02 10 hor¾avé odpady iné ako uvedené v 19 02 08 a 19 02 09 O
19 02 11 iné odpady obsahujúce nebezpeèné látky N
19 02 99 odpady inak ne�pecifikované

19 03 STABILIZOVANÉ A SOLIDIFIKOVANÉ ODPADY4)

19 03 04 èiastoène5) stabilizované odpady oznaèené ako nebezpeèné N
19 03 05 stabilizované odpady iné ako uvedené v 19 03 04 O
19 03 06 solidifikované odpady oznaèené ako nebezpeèné N
19 03 07 solidifikované odpady iné ako uvedené v 19 03 06 O
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19 04 VITRIFIKOVANÝ ODPAD A ODPAD Z VITRIFIKÁCIE

19 04 01 vitrifikovaný odpad O
19 04 02 popolèek a iný odpad z úpravy dymových plynov N
19 04 03 nevitrifikovaná tuhá fáza N
19 04 04 vodný kvapalný odpad z ochladzovania vitrifikovaného odpadu O

19 05 ODPADY Z AERÓBNEJ ÚPRAVY TUHÝCH ODPADOV

19 05 01 nekompostované zlo�ky komunálnych odpadov a podobných odpadov O
19 05 02 nekompostované zlo�ky �ivoèí�neho a rastlinného odpadu O
19 05 03 kompost nevyhovujúcej kvality O
19 05 99 odpady inak ne�pecifikované

19 06 ODPADY Z ANAERÓBNEJ ÚPRAVY ODPADU

19 06 03 kvapaliny z anaeróbnej úpravy komunálnych odpadov O
19 06 04 zvy�ky kvasenia z anaeróbnej úpravy komunálnych odpadov O
19 06 05 kvapaliny z anaeróbnej úpravy �ivoèí�neho a rastlinného odpadu O
19 06 06 zvy�ky kvasenia a kal z anaeróbnej úpravy �ivoèí�neho a rastlinného odpadu O
19 06 99 odpady inak ne�pecifikované

19 07 PRIESAKOVÁ KVAPALINA ZO SKLÁDOK ODPADOV

19 07 02 priesaková kvapalina zo skládky odpadov obsahujúca nebezpeèné látky N
19 07 03 priesaková kvapalina zo skládky odpadov iná ako uvedená v 19 07 02 O

19 08 ODPADY Z ÈISTIARNÍ ODPADOVÝCH VÔD INAK NE�PECIFIKOVANÉ

19 08 01 zhrabky z hrablíc O
19 08 02 odpad z lapaèov piesku O
19 08 05 kaly z èistenia komunálnych odpadových vôd O
19 08 06 nasýtené alebo pou�ité iontomenièové �ivice N
19 08 07 roztoky a kaly z regenerácie iontomenièov N
19 08 08 odpad z membránových systémov s obsahom �a�kých kovov N
19 08 09 zmesi tukov a olejov z odluèovaèov oleja z vody obsahujúce jedlé oleje a tuky N
19 08 10 zmesi tukov a olejov z odluèovaèov oleja z vody iné ako uvedené v 19 08 09 N
19 08 11 kaly obsahujúce nebezpeèné látky z biologickej úpravy priemyselných odpadových vôd N
19 08 12 kaly z biologickej úpravy priemyselných odpadových vôd iné ako uvedené v 19 08 11 O
19 08 13 kaly obsahujúce nebezpeèné látky z inej úpravy priemyselných odpadových vôd N
19 08 14 kaly z inej úpravy priemyselných odpadových vôd iné ako uvedené v 19 08 13 O
19 08 99 odpady inak ne�pecifikované

19 09 ODPADY Z ÚPRAVY PITNEJ VODY ALEBO VODY NA PRIEMYSELNÉ POU�ITIE

19 09 01 tuhé odpady z primárnych filtrov a hrablíc O
19 09 02 kaly z èírenia vody O
19 09 03 kaly z dekarbonizácie O
19 09 04 pou�ité aktívne uhlie O
19 09 05 nasýtené alebo pou�ité iontomenièové �ivice O
19 09 06 roztoky a kaly z regenerácie iontomenièov O
19 09 99 odpady inak ne�pecifikované

19 10 ODPADY ZO �ROTOVANIA KOVOVÝCH ODPADOV

19 10 01 odpad zo �eleza a z ocele O
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19 10 02 odpad z ne�elezných kovov O
19 10 03 úletová frakcia a prach obsahujúce nebezpeèné látky N
19 10 04 úletová frakcia a prach iné ako uvedené v 19 10 03 O
19 10 05 iné frakcie obsahujúce nebezpeèné látky N
19 10 06 iné frakcie iné ako uvedené v 19 10 05 O

19 11 ODPADY Z REGENERÁCIE OLEJOV

19 11 01 pou�ité filtraèné hlinky N
19 11 02 kyslé dechty N
19 11 03 vodné kvapalné odpady N
19 11 04 odpady z èistenia paliva zásadami N
19 11 05 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku

obsahujúce nebezpeèné látky N
19 11 06 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 19 11 05 O
19 11 07 odpady z èistenia dymových plynov N
19 11 99 odpady inak ne�pecifikované

19 12 ODPADY Z MECHANICKÉHO SPRACOVANIA ODPADU (NAPR. TRIEDENIA,
DRVENIA, LISOVANIA, HUTNENIA A PELETIZOVANIA) INAK NE�PECIFIKOVANÉ

19 12 01 papier a lepenka O
19 12 02 �elezné kovy O
19 12 03 ne�elezné kovy O
19 12 04 plasty a guma O
19 12 05 sklo O
19 12 06 drevo obsahujúce nebezpeèné látky N
19 12 07 drevo iné ako uvedené v 19 12 06 O
19 12 08 textílie O
19 12 09 minerálne látky (napr. piesok, kamenivo) O
19 12 10 hor¾avý odpad (palivo z odpadov) O
19 12 11 iné odpady vrátane zmie�aných materiálov z mechanického spracovania

odpadu obsahujúce nebezpeèné látky N
19 12 12 iné odpady vrátane zmie�aných materiálov z mechanického spracovania

odpadu iné ako uvedené v 19 12 11 O

19 13 ODPADY ZO SANÁCIE PÔDY A PODZEMNEJ VODY

19 13 01 tuhé odpady zo sanácie pôdy obsahujúce nebezpeèné látky N
19 13 02 odpady zo sanácie pôdy iné ako uvedené v 19 13 01 O
19 13 03 kaly zo sanácie pôdy obsahujúce nebezpeèné látky N
19 13 04 kaly zo sanácie pôdy iné ako uvedené v 19 13 03 O
19 13 05 kaly zo sanácie podzemnej vody obsahujúce nebezpeèné látky N
19 13 06 kaly zo sanácie podzemnej vody iné ako uvedené v 19 13 05 O
19 13 07 vodné kvapalné odpady a vodné koncentráty zo sanácie podzemnej vody

obsahujúce nebezpeèné látky N
19 13 08 vodné kvapalné odpady a vodné koncentráty zo sanácie podzemnej vody

iné ako uvedené v 19 13 07 O

20 KOMUNÁLNE ODPADY (ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ A PODOBNÉ ODPADY Z OBCHODU,
PRIEMYSLU A IN�TITÚCIÍ) VRÁTANE ICH ZLO�IEK ZO SEPAROVANÉHO ZBERU 

20 01  SEPAROVANE ZBIERANÉ ZLO�KY KOMUNÁLNYCH ODPADOV (OKREM 15 01)

20 01 01 papier a lepenka O
20 01 02 sklo O
20 01 08 biologicky rozlo�ite¾ný kuchynský a re�tauraèný odpad O
20 01 10 �atstvo O
20 01 11 textílie O
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20 01 13 rozpú��adlá N
20 01 14 kyseliny N
20 01 15 zásady N
20 01 17 fotochemické látky N
20 01 19 pesticídy N
20 01 21 �iarivky a iný odpad obsahujúci ortu� N
20 01 23 vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uh¾ovodíky N
20 01 25 jedlé oleje a tuky O
20 01 26 oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25 N
20 01 27 farby, tlaèiarenské farby, lepidlá a �ivice obsahujúce nebezpeèné látky N
20 01 28 farby, tlaèiarenské farby, lepidlá a �ivice iné ako uvedené v 20 01 27 O
20 01 29 detergenty obsahujúce nebezpeèné látky N
20 01 30 detergenty iné ako uvedené v 20 01 29 O
20 01 31 cytotoxické a cytostatické lieèivá N
20 01 32 lieèivá iné ako uvedené v 20 01 31 O
20 01 33 batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02 alebo 16 06 03

a netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie N
20 01 34 batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33 6) O
20 01 35 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené  

v 20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce nebezpeèné èasti N
20 01 36 vyradené elektrické a elektronické zariadenia

iné ako uvedené v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35 O
20 01 37 drevo obsahujúce nebezpeèné látky N
20 01 38 drevo iné ako uvedené v 20 01 37 O
20 01 39 plasty O
20 01 40 kovy O
20 01 41 odpady z vymetania komínov N
20 01 99 odpady inak ne�pecifikované

20 02 ODPADY ZO ZÁHRAD A Z PARKOV (VRÁTANE ODPADU Z CINTORÍNOV)

20 02 01 biologicky rozlo�ite¾ný odpad O
20 02 02 zemina a kamenivo O
20 02 03 iné biologicky rozlo�ite¾né odpady O

20 03 00 INÉ KOMUNÁLNE ODPADY

20 03 01 zmesový komunálny odpad O
20 03 02 odpad z trhovísk O
20 03 03 odpad z èistenia ulíc O
20 03 04 kal zo septikov O
20 03 06 odpad z èistenia kanalizácie O
20 03 07 objemný odpad O
20 03 99 komunálne odpady inak ne�pecifikované

Poznámky:

1) Na úèely tohto zoznamu odpadov budú PCB definované ako v smernici 96/59/ES.
2) Nebezpeèné èasti z elektrických a elektronických zariadení mô�u zahàòa� akumulátory a batérie uvedené v 16 06

 a oznaèené ako nebezpeèné, ortu�ové spínaèe, sklo z katódových �iarièov (obrazoviek) a iné aktivované sklo atï.
3) Na úèely tohto druhu odpadu prechodnými kovmi sú skandium, vanád, horèík, kobalt, meï, ytrium, niób,

hafnium, volfrám, titán, chróm, �elezo, nikel, zinok, zirkón, molybdén a tantal. Tieto kovy alebo ich zlúèeniny
sú nebezpeèné, ak sú zaradené ako nebezpeèné látky. Klasifikácia nebezpeèných látok urèuje, ktoré z týchto
prechodných kovov a ktoré zlúèeniny prechodných kovov sú nebezpeèné.

4) Stabilizaèné procesy menia nebezpeènos� zlo�iek odpadu, a tak transformujú nebezpeèný odpad na odpad
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ostatný. Solidifikaèné procesy iba menia fyzikálne skupenstvo (napr. kvapalné na pevné) s pou�itím prísad bez
zmeny chemických vlastností odpadu.

5) Odpad sa pova�uje za èiastoène stabilizovaný, ak sa po procese stabilizácie nebezpeèné zlo�ky, ktoré sa úplne
nepremenili na nie nebezpeèné, mô�u v krátkom, strednom alebo dlhom období uvo¾ni� do prostredia.

6) Nebezpeèné èasti z elektrických a elektronických zariadení mô�u zahàòa� akumulátory a batérie uvedené v 10 06
a oznaèené ako nebezpeèné, ortu�ové spínaèe, sklo z katódových �iarièov (napr. obrazoviek) a iné aktivované
sklo atï.
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ZOZNAM NEBEZPEÈNÝCH VLASTNOSTÍ ODPADOV
POD¼A BAZILEJSKÉHO DOHOVORU

Trieda   Kód   Vlastnosti
OSN1)

1 H1 Výbu�nos�
Výbu�ná látka alebo odpad je tuhá alebo kvapalná látka alebo odpad (alebo zmes látok alebo
odpadov), ktoré samy osebe sú schopné chemicky reagova� a pritom produkova� plyn takej teploty
a takého tlaku a tak rýchlo, �e mô�u spôsobi� po�kodenie okolia.

3 H3 Hor¾avos� kvapalín
Slovo hor¾avý má rovnaký význam ako zápalný. Hor¾avé kvapaliny sú kvapaliny alebo zmesi
kvapalín, alebo kvapaliny obsahujúce pevné látky v roztoku alebo v suspenzii (napr. farby, laky,
nátery a iné, ktoré v�ak nezahàòajú látky ani odpady, ktoré sa inak klasifikujú na základe ich
nebezpeènej charakteristiky), ktoré uvo¾òujú hor¾avé pary pri teplotách nepresahujúcich 60,5 oC
pri skú�ke v uzavretej nádobke a nepresahujúcich 65,6 oC pri skú�ke v otvorenej nádobke. (Preto�e
výsledky skú�ok v uzavretej nádobke a v otvorenej nádobke nie je mo�né presne porovnáva�
a dokonca jednotlivé výsledky z rovnakej skú�ky sú èasto rozdielne, predpisy týkajúce sa uvedenej
problematiky pripú��ajú urèité rozdiely v zmysle definície.)

4.1 H4.1 Hor¾avos� tuhých látok
Tuhé látky alebo tuhé odpady neklasifikované ako výbu�niny, ktoré sú za podmienok, ktorým sú
vystavované pri preprave, ¾ahko zápalné alebo trením mô�u spôsobi� po�iar alebo k nemu prispie�.

4.2 H4.2 Schopnos� látok alebo odpadov samovo¾ne sa vznieti�
Látky alebo odpady, ktoré sú schopné samovo¾ne sa zahrieva� za normálnych podmienok, ktorým
sú vystavované pri preprave, alebo látky, ktoré sa zahrievajú pri styku so vzduchom a z toho dôvodu
sa mô�u vznieti�.

4.3 H4.3 Schopnos� látok alebo odpadov uvo¾òova� pri styku s vodou hor¾avé plyny
Látky alebo odpady, ktoré sú pri reakcii s vodou schopné samovo¾ne sa zapáli� alebo uvo¾òova�
hor¾avé plyny v nebezpeènom mno�stve.

5.1 H5.1 Oxidaèná schopnos�
Látky alebo odpady, ktoré samy nemusia by� zápalné, ale prispievajú k horeniu iných materiálov
najmä ako zdroj kyslíka.

5.2 H5.2 Tepelná nestálos� organických peroxidov
Organické látky alebo odpady, ktoré obsahujú dvojmocnú �truktúru -O-O-, sú tepelne nestále látky,
ktoré mô�u podlieha� exotermickému samozrých¾ujúcemu rozkladu.

6.1 H6.1 Akútna toxicita (jedovatos�)
Látky alebo odpady schopné spôsobi� smr� alebo vá�ne po�kodi� ¾udské zdravie pri po�ití alebo
vdýchnutí èi pri styku s poko�kou.

6.2 H6.2 Infekènos�
Látky alebo odpady obsahujúce �ivé mikroorganizmy alebo ich toxíny, o ktorých je známe alebo
ktoré sú podozrivé, �e vyvolávajú choroby zvierat a ¾udí.

8. H8 �ieravos�, korozívnos�
Látky alebo odpady, ktoré chemickými úèinkami spôsobia �a�ké po�kodenie v styku so �ivým
tkanivom alebo v prípade úniku po�kodia alebo dokonca znièia iný tovar alebo dopravné prostriedky;
mô�u spôsobi� aj iné riziká.

Príloha è. 2
k vyhlá�ke è. 284/2001 Z. z.
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9 H10 Schopnos� látok alebo odpadov uvo¾òova� pri styku so vzduchom alebo s vodou jedovaté plyny
Látky alebo odpady, ktoré pri reakcii so vzduchom alebo s vodou uvo¾òujú jedovaté plyny
v nebezpeènom mno�stve.

9 H11 Chronická toxicita (jedovatos�) s oneskoreným úèinkom
Látky alebo odpady, ktoré pri vdychovaní alebo po�ití èi pri preniknutí poko�kou mô�u vyvola�
oneskorené alebo chronické úèinky vrátane karcinogenity.

9 H12 Ekotoxicita
Látky alebo odpady, ktoré pri uvo¾není predstavujú alebo mô�u okam�ite alebo v neskor�om èase
predstavova� nebezpeèenstvo nepriaznivým za�a�ením �ivotného prostredia v dôsledku biologickej
akumulácie a/alebo jedovatých úèinkov na biotické systémy.

9 H13 Schopnos� látok akýmko¾vek spôsobom po zne�kodnení uvo¾òova� iné látky, napr. výluhy,
ktoré sa vyznaèujú niektorou z uvedených charakteristík.

Poznámka:

1) Zodpovedá systému hodnotenia rizika zahrnutého v odporúèaniach Organizácie Spojených národov o preprave
nebezpeèného tovaru (ST/SG/AC.10/1 Rev. 5, OSN, New York 1988).
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ZOZNAM SKUPÍN ODPADOV PODLIEHAJÚCICH RE�IMU KONTROLY
A ZOZNAM �KODLIVÍN POD¼A BAZILEJSKÉHO DOHOVORU

Skupiny odpadov:

Kód
Y1 klinické odpady z nemocníc, zdravotných stredísk a zariadení
Y2 odpady z výroby a prípravy farmaceutických výrobkov
Y3 odpadové farmaceutické látky, drogy a lieky
Y4 odpady z výroby, prípravy a pou�itia pesticídov a fytofarmák
Y5 odpady z výroby, prípravy a pou�itia chemických prostriedkov na ochranu dreva
Y6 odpady z výroby, prípravy a pou�itia organických rozpú��adiel
Y7 odpady z tepelného spracovania a temperovacích operácií s obsahom kyanidov
Y8 odpadové minerálne oleje nevhodné na pou�ívanie pod¾a pôvodného urèenia
Y9 odpady typu olej vo vode, uh¾ovodíky vo vode, emulzie
Y10 odpadové látky a predmety obsahujúce polychlórované bifenyly (PCB) a/alebo polychlórované terfenyly (PCT)

a/alebo polybrómované bifenyly (PBB) alebo nimi zneèistené
Y11 odpadové dechtové zvy�ky vznikajúce pri èistení, destilácii a pyrolýznom spracúvaní
Y12 odpady z výroby, prípravy a pou�itia atramentov, farbív, pigmentov, farieb, lakov a náterov
Y13 odpady z výroby, prípravy a pou�itia �ivíc, latexov, zmäkèovadiel, glejov a lepidiel
Y14 odpadové chemické látky vznikajúce pri výskume a vývoji alebo pri výuèbe, ktoré nie sú zatia¾ urèené a/alebo

sú nové a ich úèinky na èloveka alebo �ivotné prostredie nie sú známe
Y15 látky výbu�nej povahy, ktoré nepodliehajú iným právnym predpisom
Y16 látky z výroby, prípravy a pou�itia fotochemikálií a fotografických materiálov
Y17 odpady vznikajúce pri povrchovej úprave kovov a plastických materiálov
Y18 zvy�ky vznikajúce pri priemyselnom zne�kodòovaní odpadov

Skupiny odpadov vy�adujúce osobitnú pozornos�:

Y46 odpady z domácností
Y47 zvy�ky vznikajúce pri spa¾ovaní domového odpadu

�kodliviny:

Y19 karbonyly kovov
Y20 berýlium, zlúèeniny berýlia
Y21 zlúèeniny �es�mocného chrómu
Y22 zlúèeniny medi
Y23 zlúèeniny zinku
Y24 arzén, zlúèeniny arzénu
Y25 selén, zlúèeniny selénu
Y26 kadmium, zlúèeniny kadmia
Y27 antimón, zlúèeniny antimónu
Y28 telúr, zlúèeniny telúru
Y29 ortu�, zlúèeniny ortuti
Y30 tálium, zlúèeniny tália
Y31 olovo, zlúèeniny olova
Y32 anorganické zlúèeniny fluóru okrem fluoridu vápenatého
Y33 anorganické kyanidy
Y34 roztoky kyselín a kyseliny v tuhej forme
Y35 roztoky zásad a zásady v tuhej forme
Y36 azbest (prach a vlákna)
Y37 organické zlúèeniny fosforu

Príloha è. 3
k vyhlá�ke è. 284/2001 Z. z.

Èiastka 118 Zbierka zákonov è. 284/2001 Strana 3135



Y38 organické kyanidy
Y39 fenoly, zlúèeniny fenolov vrátane chlórovaných fenolov
Y40 étery
Y41 halogénované organické rozpú��adlá
Y42 organické rozpú��adlá okrem halogénovaných rozpú��adiel
Y43 v�etky materiály obsahujúce polychlórovaný dibenzofurán
Y44 v�etky materiály obsahujúce polychlórovaný dibenzo-p-dioxín
Y45 organohalogénové zlúèeniny iné ako látky uvedené v tomto zozname (napr. Y39, Y41, Y42, Y43, Y44)
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ZOZNAM KRITÉRIÍ NA POSUDZOVANIE NEBEZPEÈNÝCH VLASTNOSTÍ ODPADOV

Kritériá pre nakladanie s odpadom ako s nebezpeèným odpadom1) sú:

a) bod vzplanutia ≤ 55 oC,

b) obsah jednej alebo viacerých látok klasifikovaných ako ve¾mi toxické v celkovej koncentrácii ≥ 0,1 %,

c) obsah jednej alebo viacerých látok klasifikovaných ako toxické v celkovej koncentrácii ≥ 3 %,

d) obsah jednej alebo viacerých látok klasifikovaných ako �kodlivé v celkovej koncentrácii ≥ 25 %,

e) obsah jednej alebo viacerých korozívnych látok klasifikovaných ako R35 v celkovej koncentrácii ≥ 1 %
alebo vy��ej,

f) obsah jednej alebo viacerých korozívnych látok klasifikovaných ako R34 v celkovej koncentrácii ≥ 5 %,

g) obsah jednej alebo viacerých drá�divých látok klasifikovaných ako R41 v celkovej koncentrácii ≥ 10 %,

h) obsah jednej alebo viacerých drá�divých látok klasifikovaných ako R36, R37, R38 v celkovej
koncentrácii ≥ 20 %,

i) obsah jednej látky známej ako karcinogén kategórie 1 alebo 2 v celkovej koncentrácii ≥ 0,1 %,

j) obsah jednej látky známej ako karcinogén kategórie 3 v celkovej koncentrácii ≥ 1 %,

k) obsah jednej látky toxickej pre reprodukciu kategórie 1 alebo 2, klasifikovanej ako R60, R61
v koncentrácii ≥ 0,5 %,

l) obsah jednej látky toxickej pre reprodukciu kategórie 3, klasifikovanej ako R62, R63 
v koncentrácii ≥ 0,5 %,

m) obsah jednej mutagénnej látky kategórie 1 alebo 2 klasifikovanej ako R46 v koncentrácii ≥ 0, 1 %,

n) obsah jednej mutagénnej látky kategórie 3 klasifikovanej ako R40 v koncentrácii ≥ 1 %.

Poznámka:

Klasifikácia, ako aj èísla R zodpovedajú klasifikácii pod¾a osobitného predpisu.2)

Príloha è. 4
k vyhlá�ke è. 284/2001 Z. z.

1) § 40 ods. 8 zákona è. 223/ 2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2) Zákon è. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch.
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POSTUP PRI ZARAÏOVANÍ ODPADOV DO SKUPÍN A PODSKUPÍN

1. Odpady sa zaraïujú prednostne do skupín 01 a� 12 alebo 17 a� 20 s vylúèením pou�itia èísla druhu odpadu
s posledným dvojèíslom 99.

2. Ak nie je mo�né odpad zaradi� do skupín 01 a� 12 alebo 17 a� 20, odpad sa zaradí do skupiny 13, 14 alebo 15.

3. Ak nie je mo�né odpad zaradi� do skupiny 13, 14 alebo 15, odpad sa zaradí do skupiny16.

4. Ak nie je mo�né odpad zaradi� ani do skupiny 16, odpad sa zaradí do skupiny pou�itej pri prvom kroku
zaraïovania odpadu a pou�ije sa èíslo druhu odpadu konèiace sa dvojèíslom 99.

5. Kategória odpadov inak ne�pecifikovaných sa urèí a� na základe hodnotenia ich nebezpeèných vlastností.1)

6. Nebezpeènou látkou sa rozumie nebezpeèná chemická látka a nebezpeèný chemický prípravok pod¾a osobitného
predpisu.2)

7. �a�kým kovom sa rozumie antimón, arzén, kadmium, chróm (VI), meï, olovo, ortu�, nikel, selén, telúr, tálium
a cín a za nebezpeèné sa pova�ujú aj ich zlúèeniny, pokia¾ sú zaradené medzi nebezpeèné látky.

8. V prípade nebezpeèného odpadu s konkrétnym alebo so v�eobecným odkazom na nebezpeèné látky ide o
a) nebezpeèný odpad, ak koncentrácie (napr. hmotnostné percento) takýchto látok sú také, �e odpad má jednu

alebo viac nebezpeèných vlastností uvedených v prílohe è. 4 k tejto vyhlá�ke,
b) ostatný odpad, ak sa pod¾a osobitného predpisu3) preuká�e, �e odpad nemá �iadnu nebezpeènú vlastnos�

uvedenú v prílohe è. 4 k tejto vyhlá�ke.

Príloha è. 5
k vyhlá�ke è. 284/2001 Z. z.

1) Príloha è. 4 k zákonu è. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2) § 3 zákona è. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch.
3) § 19 ods. 7 vyhlá�ky Ministerstva �ivotného prostredia Slovenskej republiky è. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona

o odpadoch.
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