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208
VYHLÁKA
Ministerstva ivotného prostredia Slovenskej republiky
z 29. apríla 2005
o nakladaní s elektrozariadeniami a s elektroodpadom

Ministerstvo ivotného prostredia Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo) pod¾a § 68 ods. 3 písm. u)
a v) zákona è. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 733/2004 Z. z. (ïalej len zákon) ustanovuje:
§1
Predmet úpravy
Táto vyhláka upravuje
a) podrobnosti o nakladaní s elektrozariadeniami a s elektroodpadom,
b) podrobnosti o spracovaní a skladovaní ektroodpadu,
c) podrobnosti o oznaèovaní elektrozariadenia uvádzaného na trh grafickým symbolom,
d) podrobnosti o ohlasovacej povinnosti výrobcu elektrozariadení a spracovate¾a elektroodpadu,
e) podrobnosti o obsahu a spôsobe vedenia Registra
výrobcov elektrozariadení a o vzore potvrdenia o zápise do Registra výrobcov elektrozariadení,
f) zoznam zariadení, na ktoré sa vzahuje siedma èas
zákona,
g) prípady povoleného pouitia olova, ortuti, kadmia,
polybrómovaných bifenylov, polybrómovaných difenyléterov a esmocného chrómu,
h) podrobnosti o výke sadzby a o spôsobe výpoètu záruky pri individuálnom plnení povinností výrobcu
elektrozariadení.
§2
Zoznam zariadení
Zoznam zariadení pod¾a kategórií a druhov, na ktoré
sa vzahuje siedma èas zákona, je uvedený v prílohe
è. 1.
§3
Oznaèovanie elektrozariadenia uvádzaného na trh
(1) Elektrozariadenie uvádzané na trh sa na úèely
spätného odberu a oddeleného zberu elektroodpadu
oznaèuje grafickým symbolom, ktorý pozostáva z pojazdnej zbernej nádoby na odpad preèiarknutej kríom.
Vzor grafického symbolu na oznaèenie elektrozariadenia je uvedený v prílohe è. 2.
(2) Grafický symbol sa musí vyznaèi vidite¾ne, èitate¾ne a nezmazate¾ne.

§4
Technické poiadavky
na nakladanie s elektroodpadom
(1) Oddelený zber elektroodpadu sa musí uskutoèòova v èlenení na
1. ve¾ké domáce spotrebièe (kategória è. 1  druhy
1.5 a 1.18),
2. chladnièky a mraznièky (kategória è. 1  druhy 1.1
a 1.4 a kategória è. 8  druh 8.8),
3. informaèné technológie a telekomunikaèné zariadenia (kategória è. 3  druhy 3.1 a 3.21 okrem obrazoviek z kategórie è. 3  z druhov 3.4 a 3.5),
4. spotrebná elektronika (kategória è. 4  druhy 4.1,
4.3 a 4.8),
5. televízne prijímaèe a obrazovky z osobných poèítaèov (kategória è. 4  druh 4.2 a obrazovky z kategórie è. 3  z druhov 3.4 a 3.5),
6. svetelné zdroje s obsahom ortuti (kategória è. 5 
druhy 5.1 a 5.6, ak svetelné zdroje obsahujú ortu),
7. malé domáce spotrebièe (kategória è. 2  druhy
2.1 a 2.12), svetelné zdroje (kategória è. 5  druhy
5.1 a 5.6, ak svetelné zdroje neobsahujú ortu),
elektrické a elektronické náradie (kategória è. 6 
druhy 6.1 a 6.8), hraèky, zariadenia urèené na
portové a rekreaèné úèely (kategória è. 7  druhy
7.1 a 7.6), zdravotnícke zariadenia (kategória è. 8
 druhy 8.1 a 8.7, 8.9 a 8.10), prístroje na monitorovanie a kontrolu (kategória è. 9  druhy 9.1 a
9.5) a predajné automaty (kategória è. 10  druhy
10.1 a 10.5).
(2) Miesta urèené na skladovanie elektroodpadu
pred ich spracovaním musia
a) by zabezpeèené proti vplyvu atmosférických zráok,
b) ma zabezpeèené úèinné zachytávanie a èistenie alebo znekodòovanie zachytených kvapalín,
c) ma vhodné miesta na skladovanie elektroodpadu
v èlenení na
1. ve¾ké domáce spotrebièe (kategória è. 1  druhy 1.5 a 1.18),
2. chladnièky a mraznièky (kategória è. 1  druhy 1.1
a 1.4 a kategória è. 8  druh 8.8),
3. informaèné technológie a telekomunikaèné zariadenia (kategória è. 3  druhy 3.1 a 3.21 okrem obrazoviek z kategórie è. 3  z druhov 3.4 a 3.5),
4. spotrebná elektronika (kategória è. 4  druhy 4.1,
4.3 a 4.8),
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5. televízne prijímaèe a obrazovky z osobných poèítaèov (kategória è. 4  druh 4.2 a obrazovky z kategórie è. 3  z druhov 3.4 a 3.5),
6. svetelné zdroje s obsahom ortuti (kategória è. 5 
druhy 5.1 a 5.6, ak svetelné zdroje obsahujú ortu),
7. malé domáce spotrebièe (kategória è. 2  druhy 2.1
a 2.12), svetelné zdroje (kategória è. 5  druhy 5.1
a 5.6, ak svetelné zdroje neobsahujú ortu), elektrické a elektronické náradie (kategória è. 6  druhy
6.1 a 6.8), hraèky, zariadenia urèené na portové
a rekreaèné úèely (kategória è. 7  druhy 7.1 a 7.6),
zdravotnícke zariadenia (kategória è. 8  druhy 8.1
a 8.7, 8.9 a 8.10), prístroje na monitorovanie
a kontrolu (kategória è. 9  druhy 9.1 a 9.5) a predajné automaty (kategória è. 10  druhy 10.1 a
10.5).
(3) Zariadenie na spracovanie elektroodpadu musí
spåòa tieto poiadavky:
a) technológia musí by prevádzkovo odskúaná,
b) kadá nová technológia musí zabezpeèi rovnakú
alebo lepiu ochranu ivotného prostredia ako technológia v Slovenskej republike u zavedená,
c) musí by preukázate¾ne zabezpeèené zhodnotenie
alebo znekodnenie elektroodpadu a odpadov vzniknutých po spracovaní eletroodpadu.
(4) Zariadenie na spracovanie elektroodpadu musí
ma
a) váhu na meranie hmotnosti elektroodpadu prijatého
na spracovanie,
b) nepriepustnú podlahu v mieste nakladania s nebezpeènými odpadmi,
c) skladové priestory na uskladnenie rozobratých náhradných dielcov,
d) samostatné priestory vhodne vybavené na uskladnenie
nebezpeèného odpadu, úèinné zachytávanie a èistenie
alebo znekodòovanie zachytených kvapalín v priestoroch urèených na spracovanie elektroodpadu.
(5) Z elektroodpadu sa musia prednostne odobra
tieto látky a súèiastky:
a) kondenzátory obsahujúce polychlórované bifenyly,
b) súèiastky obsahujúce ortu, napríklad spínaèe,
lampy na podsvietenie,
c) batérie,
d) dosky s plonými spojmi, ak je povrch dosky väèí
ako 10 cm2,
e) tonerové kazety,
f) plasty obsahujúce brómované samozháavé prísady,
g) súèiastky azbestové alebo obsahujúce azbest,
h) katódové trubice,
i) chlórfluorované uh¾ovodíky (CFC), hydrochlórfluorované uh¾ovodíky (HCFC) alebo hydrofluorované
uh¾ovodíky (HFC), uh¾ovodíky (HC),
1
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j) plynové výbojky,
k) obrazovky s tekutými krytálmi (v prípade potreby
spolu s ich krytmi) s plochou väèou ako 100 cm2
a obrazovky podsvietené plynovými výbojkami,
l) vonkajie elektrické káble,
m) súèiastky obsahujúce ohòovzdorné keramické vlákna,1)
n) súèiastky obsahujúce rádioaktívne látky s výnimkou
súèiastok, ktoré sú pod hraniènými hodnotami,2)
o) elektrolytické kondenzátory obsahujúce problémové látky (výka > 25 mm, priemer > 25 mm alebo proporcionálne podobný objem).
(6) Zariadenie na spracovanie elektroodpadu z elektrozariadení pouívané na chladenie zaradené pod¾a
prílohy è. 1 do kategórie è. 1  druhov 1.1 a 1.4 a kategórie è. 8  druhu 8.8 musí spåòa poiadavky uvedené
v odsekoch 2 a 3 a ma k dispozícii zariadenie na odstránenie a zachytenie plynov a mazív z chladiaceho
okruhu.
(7) Zariadenie na spracovanie elektroodpadu z televíznych prijímaèov zaradené pod¾a prílohy è. 1 do kategórie è. 4  druhu 4.2 a zariadenie na spracovanie
elektroodpadu z obrazoviek osobných poèítaèov zaradené pod¾a prílohy è. 1 do kategórie è. 3  druhov 3.4
a 3.5 musí spåòa poiadavky uvedené v odsekoch 2 a 3
a ma samostatný priestor vyhradený na demontá vybavený peciálnym zariadením a systém oddelenia
a zachytávania fluorescenènej vrstvy.
(8) Zariadenie na spracovanie elektroodpadu zo svetelných zdrojov zaradené pod¾a prílohy è. 1 do kategórie
è. 5  druhov 5.1 a 5.6 musí spåòa poiadavky uvedené v odsekoch 2 a 3 a ma k dispozícii zariadenie na zachytávanie plynov s obsahom ortuti.
§5
Register výrobcov elektrozariadení
(1) Register výrobcov elektrozariadení, ktorí sú fyzickými osobami podnikate¾mi, obsahuje
a) registraèné èíslo,
b) dátum registrácie,
c) obchodné meno a miesto podnikania,
d) meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu,
e) identifikaèné èíslo,
f) údaj o zapojení sa do kolektívneho systému spätného odberu, oddeleného zberu alebo nakladania
s elektroodpadom, ak výrobca elektrozariadení neplní ustanovené povinnosti individuálne,
g) údaj o výke a druhu záruky, ak ide o individuálne
plnenie povinností výrobcu elektrozariadení,
h) kategóriu elektrozariadení, druhy elektrozariadení
v rámci kategórie a znaèky jednotlivých druhov elek-

) § 3 ods. 4 zákona è. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch.
§ 1 výnosu Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky z 27. marca 2002 è. 2/2002 na vykonanie zákona è. 163/2001 Z. z.
o chemických látkach a chemických prípravkoch (oznámenie è. 384/2002 Z. z.) v znení neskorích predpisov.
2
) § 17y zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ¾udí v znení neskorích predpisov.
Vyhláka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky è. 12/2001 Z. z. o poiadavkách na zabezpeèenie radiaènej ochrany.
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trozariadení samostatne, ktoré výrobca elektrozariadení uvádza na trh.
(2) Register výrobcov elektrozariadení, ktorí sú právnickými osobami, obsahuje
a) registraèné èíslo,
b) dátum registrácie,
c) obchodné meno a sídlo,
d) identifikaèné èíslo,
e) údaj o zapojení sa do kolektívneho systému spätného odberu, oddeleného zberu alebo nakladania
s elektroodpadom, ak výrobca elektrozariadení neplní tieto povinnosti individuálne,
f) údaj o výke a druhu záruky, ak ide o individuálne
plnenie povinností výrobcu elektrozariadení,
g) kategóriu elektrozariadení, druhy elektrozariadení
v rámci kategórie a znaèky jednotlivých druhov elektrozariadení samostatne, ktoré výrobca elektrozariadení uvádza na trh.
(3) Register výrobcov elektrozariadení sa vedie v elektronickej forme a je verejne prístupný.
(4) Vzor potvrdenia o zápise do Registra výrobcov
elektrozariadení je uvedený v prílohe è. 3.
§6
Hlásenie spracovate¾a elektroodpadu
(1) Hlásenie o údajoch z evidencie spracovate¾a elektroodpadu podáva spracovate¾ elektroodpadu na tlaèive Hlásenie spracovate¾a elektroodpadu, ktorého vzor
je uvedený v prílohe è. 4; hlásenie sa podáva výrobcovi
elektrozariadení tvrroène a Recyklaènému fondu do
konca mesiaca nasledujúceho po uplynutí kalendárneho tvrroka.
(2) Hlásenie spracovate¾a elektroodpadu uchováva
spracovate¾ elektroodpadu v písomnej forme pä rokov.
(3) Prevádzková dokumentácia o spracovaní elektroodpadu pod¾a § 54d písm. d) zákona sa vedie v rozsahu
prevádzkovej dokumentácie zariadenia na zhodnocovanie odpadov pod¾a osobitného predpisu.3)
§7
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§8
Prípady povoleného pouitia olova, ortuti, kadmia,
polybrómovaných bifenylov a polybrómovaných
difenyléterov a esmocného chrómu
Zoznam materiálov a súèiastok, na ktoré sa nevzahuje povinnos výrobcu elektrozariadení pod¾a § 54b
ods. 1 písm. d) zákona, a najvyie prípustné limity obsahu ortuti a olova v nich sú uvedené v prílohe è. 6.
§9
Výka sadzby a spôsob výpoètu záruky pri
individuálnom plnení povinností
výrobcu elektrozariadení
(1) Výka záruky pri individuálnom plnení povinností výrobcu elektrozariadení v prípade viazaného bankového úètu sa vypoèíta takto:
A = Ó mi ai ,
kde A  výka záruky (Sk),
ai  výka sadzby pod¾a kategórií elektrozariadení
(Sk/t) pod¾a prílohy è. 7,
mi  mnostvo elektrozariadení uvedených na trh
pod¾a kategórií elektrozariadení v predchádzajúcom kalendárnom roku (t),
i  1 a 7.
(2) Ak ide o záruku formou viazaného bankového
úètu, výrobcovia vkladajú peòané prostriedky na viazaný bankový úèet najneskôr do 31. januára za predchádzajúci kalendárny rok.
§ 10
Prechodné ustanovenie
Záruka sa skladá prvýkrát za obdobie od 13. augusta
2005 do 31. decembra 2005 za elektrozariadenia uvedené na trh v tomto období.
§ 11
Zoznam preberaných právnych aktov
Európskych spoloèenstiev a Európskej únie

Hlásenie výrobcu elektrozariadení
(1) Hlásenie o údajoch z evidencie výrobcu elektrozariadení podáva výrobca elektrozariadení na tlaèive
Hlásenie výrobcu elektrozariadení, ktorého vzor je uvedený v prílohe è. 5, ministerstvu do 31. marca nasledujúceho roka.
(2) Hlásenie výrobcu elektrozariadení uchováva výrobca elektrozariadení v písomnej forme pä rokov.

Touto vyhlákou sa preberajú právne akty Európskych
spoloèenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe è. 8.
§ 12
Úèinnos
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. júna 2005.

László Miklós v. r.

3

) § 30 vyhláky Ministerstva ivotného prostredia Slovenskej republiky è. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona
o odpadoch.
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Príloha è. 1
k vyhláke è. 208/2005 Z. z.

ZOZNAM ZARIADENÍ POD¼A KATEGÓRIÍ A DRUHOV,
NA KTORÉ SA VZAHUJE SIEDMA ÈAS ZÁKONA
Kategória è. 1: Ve¾ké domáce spotrebièe
Druh:
1.1

Ve¾ké chladiarenské spotrebièe

1.2

Chladnièky

1.3

Mraznièky

1.4

Iné ve¾ké spotrebièe pouívané na chladenie, konzervovanie a skladovanie potravín

1.5

Práèky

1.6

Suièky

1.7

Umývaèky riadu

1.8

Sporáky a rúry na peèenie

1.9

Elektrické sporáky

1.10

Elektrické varné dosky

1.11

Mikrovlnné rúry

1.12

Iné ve¾ké spotrebièe pouívané na varenie a iné spracovanie potravín

1.13

Elektrické spotrebièe na vykurovanie

1.14

Elektrické radiátory

1.15

Iné ve¾ké spotrebièe na vykurovanie miestností, postelí, nábytku na sedenie

1.16

Elektrické ventilátory

1.17

Klimatizaèné zariadenia

1.18

Iné zariadenia na ventiláciu a klimatizáciu

Kategória è. 2: Malé domáce spotrebièe
Druh:
2.1

Vysávaèe

2.2

Èistièe kobercov

2.3

Iné spotrebièe na èistenie

2.4

Spotrebièe, ktoré sa pouívajú na itie, tkanie a iné spracovanie textilu

2.5

ehlièky a iné spotrebièe na ehlenie, mang¾ovanie a inú starostlivos o atstvo

2.6

Hriankovaèe

2.7

Fritézy

2.8

Mlynèeky, kávovary a zariadenia na otváranie a zatváranie nádob alebo obalov

2.9

Elektrické noe

2.10

Spotrebièe na strihanie vlasov, suenie vlasov, èistenie zubov, holenie, masá a iné spotrebièe na starostlivos
o telo

2.11

Hodiny, hodinky a zariadenia na meranie, ukazovanie alebo zaznamenávanie èasu

2.12

Váhy

Strana 1874

Zbierka zákonov è. 208/2005

Èiastka 92

Kategória è. 3: Informaèné technológie a telekomunikaèné zariadenia
Druh:
Centralizované spracovanie údajov
3.1

Servery

3.2

Minipoèítaèe

3.3

Tlaèiarne

Osobné poèítaèe
3.4

Osobné poèítaèe (vrátane procesora, myi, obrazovky a klávesnice)

3.5

Laptopy (vrátane procesora, myi, obrazovky a klávesnice)

3.6

Notebooky

3.7

Elektronické diáre

3.8

Tlaèiarne

3.9

Kopírovacie zariadenia

3.10

Elektrické a elektronické písacie stroje

3.11

Vreckové a stolové kalkulaèky

3.12

Iné výrobky a zariadenia na zber, uchovávanie, spracovanie, prezentáciu alebo elektronické sprostredkovanie
informácií

3.13

Uívate¾ské terminály a systémy

3.14

Faxové prístroje

3.15

Telex

3.16

Telefónne prístroje

3.17

Telefónne automaty

3.18

Bezdrôtové telefónne prístroje

3.19

Mobilné telefónne prístroje

3.20

Záznamníky

3.21

Iné výrobky alebo zariadenia na prenos zvuku, obrazu alebo iných informácií prostredníctvom telekomunikácií

Kategória è. 4: Spotrebná elektronika
Druh:
4.1

Rozhlasové prijímaèe

4.2

Televízne prijímaèe

4.3

Videokamery

4.4

Videorekordéry

4.5

Hi-fi zariadenia

4.6

Zosilòovaèe zvuku

4.7

Hudobné nástroje

4.8

Iné výrobky alebo zariadenia na zaznamenávanie alebo prehrávanie zvuku alebo obrazu vrátane signálov alebo technológií na iné írenie zvuku a obrazu ako prostredníctvom telekomunikácií

Kategória è. 5: Svetelné zdroje
Druh:
5.1

Svietidlá pre iarivky s výnimkou svietidiel v domácnostiach

5.2

Lineárne iarivky

5.3

Kompaktné iarivky

5.4

Vysokotlakové výbojky vrátane sodíkových tlakových výbojok a výbojok s kovovými parami
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5.5

Nízkotlakové sodíkové výbojky

5.6

Iné svietidlá alebo zariadenia na írenie alebo usmeròovanie svetla s výnimkou iaroviek
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Kategória è. 6: Elektrické a elektronické nástroje (okrem ve¾kých stacionárnych priemyselných nástrojov)
Druh:
6.1

Vàtaèky

6.2

Pílky

6.3

ijacie stroje

6.4

Zariadenia na otáèanie, frézovanie, brúsenie, drvenie, pílenie, krájanie, strihanie, vàtanie, dierovanie, razecie, skladanie, ohýbanie alebo podobné spracovanie dreva, kovu a iných materiálov

6.5

Nástroje na nitovanie, pritåkanie klincov alebo skrutkovanie alebo odstraòovanie nitov, klincov, skrutiek alebo na podobné úèely

6.6

Nástroje na zváranie, spájkovanie alebo na podobné úèely

6.7

Zariadenia na striekanie, nanáanie, rozpraovanie alebo iné spracovanie kovových alebo plynných látok inými prostriedkami

6.8

Nástroje na kosenie alebo iné záhradkárske èinnosti

Kategória è. 7: Hraèky, zariadenia urèené na portové a rekreaèné úèely
Druh:
7.1

Súpravy elektrických vláèikov alebo autodráh

7.2

Konzoly na videohry

7.3

Videohry

7.4

Poèítaèe na bicyklovanie, potápanie, beh, veslovanie atï.

7.5

portové zariadenia s elektrickými a elektronickými súèiastkami

7.6

Hracie automaty

Kategória è. 8: Zdravotnícke zariadenia (okrem vetkých implantovaných a infikovaných výrobkov)
Druh:
8.1

Zariadenia na rádioterapiu

8.2

Kardiologické prístroje

8.3

Prístroje na dialýzu

8.4

Dýchacie prístroje

8.5

Prístroje pre nukleárnu medicínu

8.6

Laboratórne zariadenia pre in-vitro diagnostiku

8.7

Analyzátory

8.8

Mraznièky

8.9

Prístroje na fertilizaèné testy

8.10

Iné prístroje na detekciu, prevenciu, monitorovanie, lieèenie, zmieròovanie chorôb, zranení alebo postihnutia

Kategória è. 9: Prístroje na monitorovanie a kontrolu
Druh:
9.1

Hlásiè elektrickej poiarnej signalizácie

9.2

Tepelné regulátory

9.3

Termostaty

9.4

Prístroje na meranie, váenie alebo nastavovanie pre domácnos alebo ako laboratórne zariadenia

9.5

Iné monitorovacie a kontrolné prístroje pouívané v priemyselných zariadeniach (napr. ovládacie panely)

Strana 1876

Zbierka zákonov è. 208/2005

Kategória è. 10: Predajné automaty
Druh:
10.1

Predajné automaty na teplé nápoje

10.2

Predajné automaty na teplé alebo chladené f¾ae alebo plechovky

10.3

Predajné automaty na tuhé výrobky

10.4

Automaty na výdaj peòazí

10.5

Vetky prístroje na automatický výdaj výrobkov
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Príloha è. 2
k vyhláke è. 208/2005 Z. z.

VZOR GRAFICKÉHO SYMBOLU NA OZNAÈENIE ELEKTROZARIADENIA
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Príloha è. 3
k vyhláke è. 208/2005 Z. z.

Vzor

MINISTERSTVO IVOTNÉHO PROSTREDIA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
812 35 BRATISLAVA, NÁMESTIE ¼UDOVÍTA TÚRA 1

Potvrdenie o zápise do Registra výrobcov elektrozariadení
Ministerstvo ivotného prostredia Slovenskej republiky pod¾a § 68 ods. 2 písm. u) zákona è. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 733/2004 Z. z. potvrdzuje zapísanie výrobcu elektrozariadení do Registra výrobcov elektrozariadení.

Èíslo registrácie: EZ 0000000
Obchodné meno:
Sídlo:
IÈO:
Kolektívny systém:
Dátum podania iadosti:
Kategória elektrozariadení:
(plynové výbojky sa uvádzajú samostatne)

Odtlaèok peèiatky a podpis:
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Príloha è. 4
k vyhláke è. 208/2005 Z. z.

Vzor
HLÁSENIE SPRACOVATE¼A ELEKTROODPADU
Hlásenie za: ...../..... tvrrok/rok
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Tlaèivo HLÁSENIE SPRACOVATE¼A ELEKTROODPADU

Spôsob vypåòania tlaèiva HLÁSENIE SPRACOVATE¼A ELEKTROODPADU

V tomto tlaèive sa uvádzajú sumárne údaje za predchádzajúci tvrrok pod¾a jednotlivých kategórií elektrozariadení
(plynové výbojky sa uvádzajú samostatne) a opis spôsobu spracovania elektroodpadu.

ORGANIZÁCIA
IÈO  uvedie sa identifikaèné èíslo organizácie (spracovate¾a elektroodpadu); ak má organizácia IÈO menie ako
osemmiestne, z¾ava sa doplnia nuly na celkový poèet osem miest.
Obchodné meno  uvedie sa obchodné meno organizácie (spracovate¾a elektroodpadu) tak, ako je zapísané v obchodnom registri alebo v ivnostenskom liste.
Ulica, obec, PSÈ  uvádza sa presná a úplná 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 totoná
s organizáciou.
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.
Elektrozariadenia
Druh  uvedie sa èíslo druhu elektrozariadenia v rámci kategórie pod¾a prílohy è. 1.
Znaèka  uvedie sa znaèka jednotlivých druhov elektrozariadení samostatne.
D (kg)  uvedie sa hmotnos elektroodpadu prijatého do zariadenia na spracovanie elektroodpadu v kilogramoch.
C (kg)  uvedie sa hmotnos znekodneného elektroodpadu v kilogramoch.
B (kg)  uvedie sa hmotnos energeticky zhodnoteného elektroodpadu v kilogramoch.
F (%)  uvedie sa limit zhodnotenia elektroodpadu vypoèítaný pod¾a nasledujúceho vzorca v percentách:
F =

(D − C)
100.
D

E (%)  uvedie sa limit opätovného pouitia a recyklácie elektroodpadu vypoèítaný pod¾a nasledujúceho vzorca v percentách:
E=

(D − B − C)
100.
D
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Poznámka  uvedú sa informácie pod¾a potreby spracovate¾a elektroodpadu.

Opis spôsobu spracovania elektroodpadu  spracovate¾ elektroodpadu uvedie bliie informácie o spôsobe spracovania elektroodpadu pod¾a jednotlivých kategórií elektrozariadení pre výrobcu elektrozariadenia.

Zodpovedná osoba  uvedie sa poverený pracovník, ktorý je v organizácii/prevádzkarni zodpovedný za vypåòanie
hlásenia spracovate¾a elektroodpadu na príslunom mieste organizácie/prevádzkarne.
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Príloha è. 5
k vyhláke è. 208/2005 Z. z.

Vzor
HLÁSENIE VÝROBCU ELEKTROZARIADENÍ

Èíslo registrácie: EZ 0000000
Sídlo:
IÈO:
Kolektívny systém:

Tabu¾ka A

Elektrozariadenia
Kategória

Druh

Znaèka

Elektroodpad
Uvedené
na trh
(kg)

zozbieraný
z domácností
(kg)

zozbieraný nie
z domácností
(kg)

zozbieraný
spolu
(kg)

spracovaný
na území SR
(kg)

vyvezený
a spracovaný
v EÚ
(kg)

vyvezený
a spracovaný
mimo EÚ
(kg)

Zbierka zákonov è. 208/2005

Obchodné meno:

1.
2.
3.
4.
5.

Plynové
výbojky

10.

Èiastka 92

6.
7.
8.
9.

Elektrozariadenia
Kategória

Druh

Zodpovedná osoba:

(kg)

F
(%)

Opätovné pouitie a recyklácia
(kg)

E

(%)

Opätovné pouitie

ako celok
(kg)

Zbierka zákonov è. 208/2005

1.
2.
3.
4.
5.
Plynové
výbojky
6.
7.
8.
9.
10.

Znaèka

Zhodnotenie
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Tabu¾ka B
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Tlaèivo HLÁSENIE VÝROBCU ELEKTROZARIADENÍ

Spôsob vypåòania tlaèiva HLÁSENIE VÝROBCU ELEKTROZARIADENÍ

V tomto tlaèive výrobcovia elektrozariadení uvádzajú sumárne údaje za predchádzajúci kalendárny rok pod¾a jednotlivých kategórií elektrozariadení (plynové výbojky sa uvádzajú samostatne).

Èíslo registrácie  uvedie sa èíslo registrácie, pod akým Ministerstvo ivotného prostredia Slovenskej republiky zapíe výrobcu elektrozariadení do Registra výrobcov elektrozariadení a vydá mu potvrdenie o zápise do Registra výrobcov elektrozariadení, ktorého vzor je uvedený v prílohe è. 3.
Obchodné meno  uvedie sa obchodné meno organizácie (výrobcu elektrozariadení) tak, ako je zapísané v obchodnom registri alebo v ivnostenskom liste.
Sídlo  uvedie sa presná a úplná adresa organizácie (výrobcu elektrozariadení), jej telefón, fax, e-mail, adresa URL.
IÈO  uvedie sa identifikaèné èíslo organizácie (výrobcu elektrozariadení); ak má organizácia IÈO menie ako osemmiestne, z¾ava sa doplnia nuly na celkový poèet osem miest.
Kolektívny systém  uvedie sa údaj o zapojení sa do kolektívneho systému spätného odberu elektrozariadení, oddeleného zberu alebo nakladania s elektroodpadom s identifikáciou kolektívneho systému, ak neplní ustanovené povinnosti individuálne.

Tabu¾ka A
Elektrozariadenia
Druh  uvedie sa èíslo druhu elektrozariadenia v rámci kategórie pod¾a prílohy è. 1.
Znaèka  uvedie sa znaèka jednotlivých druhov elektrozariadení samostatne.
Uvedené na trh (kg)  uvedie sa hmotnos elektrozariadení, ktoré výrobca uviedol na trh pod¾a § 54a ods. 12 zákona
za predchádzajúci kalendárny rok v kilogramoch.
Elektroodpad zozbieraný z domácností (kg)  uvedie sa hmotnos zozbieraného elektroodpadu z domácností pod¾a
§ 2 ods. 8 zákona za predchádzajúci kalendárny rok v kilogramoch.
Elektroodpad zozbieraný nie z domácností (kg)  uvedie sa hmotnos zozbieraného elektroodpadu nie z domácností pod¾a § 2 ods. 8 zákona za predchádzajúci kalendárny rok v kilogramoch.
Elektroodpad zozbieraný spolu (kg)  táto kolónka tlaèiva sa vytvorí sèítaním údajov o mnostvách zozbieraného
elektroodpadu z domácností a údajov o mnostvách zozbieraného elektroodpadu nie z domácností za predchádzajúci
kalendárny rok v kilogramoch.
Elektroodpad spracovaný na území SR (kg)  uvedie sa hmotnos spracovaného elektroodpadu na území Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok v kilogramoch.
Elektroodpad vyvezený a spracovaný v EÚ (kg)  uvedie sa hmotnos vyvezeného a spracovaného elektroodpadu
na území iného èlenského tátu Európskej únie ako Slovenskej republiky pod¾a tvrtej èasti zákona za predchádzajúci kalendárny rok v kilogramoch.
Elektroodpad vyvezený a spracovaný mimo EÚ (kg)  uvedie sa hmotnos vyvezeného a spracovaného elektroodpadu na území neèlenského tátu Európskej únie pod¾a trvtej èasti zákona za predchádzajúci kalendárny rok v kilogramoch.
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Tabu¾ka B
Elektrozariadenia
Druh  uvedie sa èíslo druhu elektrozariadenia v rámci kategórie pod¾a prílohy è. 1.
Znaèka  uvedie sa znaèka jednotlivých druhov elektrozariadení samostatne.
Zhodnotenie (kg)  uvedie sa celkové mnostvo zhodnoteného elektroodpadu za predchádzajúci kalendárny rok v kilogramoch.
Zhodnotenie F (%)  uvedie sa limit zhodnotenia elektroodpadu za predchádzajúci kalendárny rok pod¾a nasledujúceho vzorca v percentách:
F =

(D − C)
100 ,
D

kde D  hmotnos elektroodpadu prijatého do spracovate¾ského zariadenia v kilogramoch,
C  hmotnos znekodneného elektroodpadu v kilogramoch.
Opätovné pouitie a recyklácia (kg)  uvedie sa celkové mnostvo opätovne pouitého a recyklovaného elektroodpadu za predchádzajúci kalendárny rok v kilogramoch.
Opätovné pouitie a recyklácia E (%)  uvedie sa limit opätovného pouitia a recyklácie elektroodpadu za predchádzajúci kalendárny rok pod¾a nasledujúceho vzorca v percentách:
E=

(D − B − C)
100 ,
D

kde D  hmotnos elektroodpadu prijatého do spracovate¾ského zariadenia v kilogramoch,
B  hmotnos energeticky zhodnoteného elektroodpadu v kilogramoch,
C  hmotnos znekodneného elektroodpadu v kilogramoch.

Opätovné pouitie ako celok (kg)  vzh¾adom na to, e plnenie limitov pod¾a § 54b ods. 1 písm. i) zákona je pre Slovenskú republiku záväzné a od 31. decembra 2008 a do uvedeného dátumu sa nebudú pri výpoète limitov elektrozariadenia opätovne pouité ako celok zoh¾adòova, uvedenie údajov v tejto kolónke nie je povinné.
Zodpovedná osoba  uvedie sa poverený pracovník, ktorý je zodpovedný za vypåòanie tlaèiva Hlásenie výrobcu elektrozariadení na príslunom mieste.
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Príloha è. 6
k vyhláke è. 208/2005 Z. z.

Najvyie prípustné limity obsahu ortuti a olova v materiáloch a súèiastkach, na ktoré sa
nevzahuje povinnos výrobcu elektrozariadení pod¾a § 54b ods. 1 písm. d) zákona
1. Ortu v kompaktných iarivkách s obsahom najviac 5 mg na lampu.
2. Ortu v lineárnych iarivkách na veobecné ciele pouitia s obsahom najviac
 halofosfát 10 mg,
 trifosfát s benou ivotnosou 5 mg,
 trifosfát s dlhou ivotnosou 8 mg.
3. Ortu v lineárnych iarivkách na peciálne ciele pouitia.
4. Ortu v iných lampách, ktoré nie sú osobitne uvedené v tejto prílohe.
5. Olovo v skle katódových trubíc, elektronických komponentoch a fluorescenèných trubiciach.
6. Olovo ako prvok v zliatine ocele s obsahom do 0,35 % olova na hmotnos, hliník s obsahom do 0,4 % olova na hmotnos a ako zliatina medi s obsahom do 4 % olova na hmotnos.
7. Olovo v spájkach s vysokou teplotou topenia (t. j. zliatinová spájka cín  olovo s vyím obsahom ako 85 % olova)
 olovo v spájkach pre servery, pamä a systémy na ukladanie dát (výnimka udelená do roku 2010),
 olovo v spájkach pre elektrozariadenia sieovej infratruktúry pre spínanie, signalizáciu, prenos, ako aj sieové
elektrozariadenia pre telekomunikácie,
 olovo v elektronických keramických súèiastkach (napr. piezoelektronické prístroje).
8. Pokovovanie kadmiom okrem pouitia, ktoré je zakázané pod¾a osobitných predpisov.4)
9. esmocný chróm ako protikorózne èinidlo v chladiarenských systémoch z uhlíkovej ocele v absorpèných chladnièkách.

4

) § 28 zákona è. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení neskorích predpisov.
Vyhláka Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky è. 67/2002 Z. z., ktorou sa vydáva zoznam vybraných chemických látok
a vybraných chemických prípravkov, ktorých uvedenie na trh a pouívanie je obmedzené alebo zakázané.
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Príloha è. 7
k vyhláke è. 208/2005 Z. z.

VÝKA SADZBY PRE JEDNOTLIVÉ KATEGÓRIE ELEKTROZARIADENÍ

Kategória elektrozariadenia
1. Ve¾ké domáce spotrebièe okrem druhov 1.1 a 1.4
Ve¾ké domáce spotrebièe  druhy 1.1 a 1.4
2. Malé domáce spotrebièe
3. Informaèné technológie a telekomunikaèné elektrozariadenia
4. Spotrebná elektronika
5. Svetelné zdroje
6. Elektrické a elektronické náradie
(okrem ve¾kých stacionárnych priemyselných náradí)
7. Hraèky, elektrozariadenia urèené na portové a rekreaèné
úèely

ai  sadzba záruky
(Sk/t)
5 000
17 000
12 000
17 000
16 000
32 000
15 000
17 000
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Príloha è. 8
k vyhláke è. 208/2005 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV
EURÓPSKYCH SPOLOÈENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/95/ES z 27. januára 2003 o obmedzení pouívania niektorých
nebezpeèných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (Ú. v. EÚ L 037, 13. 2. 2003).
2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/96/ES z 27. januára 2003 o odpade z elektrických a elektronických zariadení v znení smernice 2003/108/ES Európskeho parlamentu a Rady z 8. decembra 2003 (Ú. v. EÚ
L 345, 31. 12. 2003).
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209
VYHLÁKA
Ministerstva ivotného prostredia Slovenskej republiky
z 29. apríla 2005,
ktorou sa mení a dopåòa vyhláka Ministerstva ivotného prostredia Slovenskej republiky
è. 126/2004 Z. z. o autorizácii, o vydávaní odborných posudkov vo veciach odpadov,
o ustanovovaní osôb oprávnených na vydávanie posudkov
a o overovaní odbornej spôsobilosti týchto osôb

Ministerstvo ivotného prostredia Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo) pod¾a § 68 ods. 3 písm. b)
a d) a i) zákona è. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích
predpisov (ïalej len zákon) ustanovuje:
Èl. I
Vyhláka Ministerstva ivotného prostredia Slovenskej republiky è. 126/2004 Z. z. o autorizácii, o vydávaní odborných posudkov vo veciach odpadov, o ustano-

vovaní osôb oprávnených na vydávanie posudkov
a o overovaní odbornej spôsobilosti týchto osôb sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 2 ods. 4 sa slová zhodnocovania alebo znekodòovania odpadov zo svetelných zdrojov s obsahom
ortuti nahrádzajú slovami spracovania odpadu z elektrických a elektronických zariadení.
2. V § 13 sa vypúa odsek 4.
3. Príloha è. 4 znie:
Príloha è. 4
k vyhláke è. 126/2004 Z. z.

Poiadavky na technické a materiálne zabezpeèenie autorizovanej èinnosti
v oblasti spracovania odpadu z elektrických a elektronických zariadení
1.
2.
3.
4.
5.

vyhovujúce spracovate¾ské zariadenie,
vyhovujúca technológia,
posypový materiál a pracovné pomôcky pre prípad havárie,
certifikát zhody s príslunými STN vydaný autorizovanou osobou pod¾a osobitného predpisu,1)
zmluvné zabezpeèenie zhodnotenia alebo znekodnenia odpadov vzniknutých po spracovaní elektrických a elektronických zariadení..
Poznámka pod èiarou k odkazu 1 znie:

1) § 12 zákona è. 264/1999 Z. z. o technických poiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorích predpisov v znení zákona è. 436/2001 Z. z.
Opatrenie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúobníctvo Slovenskej republiky è. 590/2004 Z. z. o zaradení výrobkov medzi urèené výrobky..

4. V prílohe è. 5 v èasti I v bode 9 písm. d) sa slová
zhodnocovanie alebo znekodòovanie odpadov zo svetelných zdrojov s obsahom ortuti nahrádzajú slovami
spracovanie odpadu z elektrických a elektronických
zariadení.

12. súhlasu na zber alebo spracovanie odpadu z elektrických a elektronických zariadení pod¾a § 7
ods. 1 písm. r) zákona..

5. V prílohe è. 5 sa èas II dopåòa bodom 12, ktorý
znie:

Úèinnos

Èl. II
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. júna 2005.

László Miklós v. r.
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210
VYHLÁKA
Ministerstva ivotného prostredia Slovenskej republiky
z 29. apríla 2005
o vykonaní niektorých ustanovení zákona o obaloch

Ministerstvo ivotného prostredia Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo) pod¾a § 5 ods. 10, § 6
ods. 4, § 9 ods. 8 a § 10 ods. 3 zákona è. 529/2002 Z. z.
o obaloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorích predpisov ustanovuje:
§1
Táto vyhláka upravuje
a) podrobnosti o poiadavkách na zloenie a vlastnosti
obalov,
b) podrobnosti o oznaèovaní obalov,
c) obsah a spôsob vedenia Registra povinných osôb
a oprávnených organizácií (ïalej len register)
a vzor potvrdenia o zápise do registra,
d) podrobnosti o evidencii obalov a o jej vedení.
§2
Podrobnosti o poiadavkách na zloenie a vlastnosti
obalov sú uvedené v prílohe è. 1.
§3
(1) Obaly sa oznaèujú znaèkami pod¾a prílohy è. 2 okrem
a) obalov, ktorých plocha po rozloení nepresahuje 100
cm2,
b) obalov, ktorých menovitý objem nepresahuje 50 ml,
c) vnútorných fixaèných prostriedkov, preloiek
a vloiek, ak nie sú potlaèené, prelisované alebo vyrazené,
d) obalov zo zmrtite¾nej fólie, prieanej fólie alebo
z plastovej fólie, ak nie sú potlaèené a oznaèené etiketou,
e) súèastí obalov, ako sú etikety, títky a visaèky,
f) súèastí obalov, ktorých hmotnos nepresahuje 5 g,
g) obalov, na ktoré sa vzahujú povinnosti pri nakladaní s nebezpeènými odpadmi,
h) obalov zneèistených nevyuitými zvykami nebezpeèných chemických látok a prípravkov, ak je spôsob ïalieho nakladania s obalmi vyjadrený v sprievodnej dokumentácii alebo na obale iným
spôsobom.
(2) Znaèka sa umiestòuje na takom mieste na obale,
ktoré sa otváraním obalu alebo benou manipuláciou
1

s obalom nepokodí alebo neodstráni. Viacnásobné
pouitie identifikaèného znaku na obale je prípustné.
(3) Ak z technických dôvodov nie je moné umiestni
znaèku na obale, mono ju umiestni k tovaru v obale,
ak to vlastnosti tovaru dovo¾ujú, alebo na osobitnom
letáèiku odovzdávanom príjemcovi tovaru spolu s tovarom v obale.
(4) Zálohované opakovane pouite¾né obaly1) sa oznaèujú textom Návratný obal.
(5) Ve¾kos znaèky a oznaèenie obalu textom Návratný obal musia by dostatoène èitate¾né.
§4
(1) Povinná osoba a oprávnená organizácia vedie evidenciu obalov pod¾a druhov materiálov, mnostiev opakovane pouite¾ných obalov a mnostiev zhodnotených
odpadov z obalov a recyklovaných odpadov z obalov na
tlaèive, ktorého vzor je uvedený v prílohe è. 3.
(2) Evidenciu vedie povinná osoba a oprávnená organizácia priebene v písomnej forme alebo v elektronickej forme.
(3) Povinná osoba a oprávnená organizácia ohlasuje2)
ministerstvu z evidencie vedenej pod¾a odsekov 1 a 2
údaje o objeme výroby, dovozu a vývozu obalov, ako aj
o objeme opakovane pouite¾ných obalov, zhodnotených a recyklovaných odpadov z obalov. Hlásenie sa
podáva na tlaèive, ktorého vzor je uvedený v prílohe
è. 4.
§5
(1) Register osôb, ktoré sú fyzickými osobami-podnikate¾mi, obsahuje
a) registraèné èíslo,
b) dátum registrácie,
c) obchodné meno a miesto podnikania,
d) meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu,
e) identifikaèné èíslo,
f) spôsob zabezpeèenia povinnosti zberu odpadov
z obalov,
g) údaje o druhoch obalov, pre ktoré zabezpeèuje povinnos spätného odberu odpadov z obalov,

) § 1 vyhláky Ministerstva ivotného prostredia Slovenskej republiky è. 732/2002 Z. z. o zozname zálohovaných obalov, ktoré nie sú
opakovane pouite¾né, a o výke zálohy za ne a o výke zálohy za zálohované opakovane pouite¾né obaly.
2
) § 10 ods. 1 písm. b) zákona è. 529/2002 Z. z. o obaloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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h) spôsob zabezpeèenia zhodnocovania a recyklácie
odpadov z obalov.
(2) Register osôb, ktoré sú právnickými osobami, obsahuje
a) registraèné èíslo,
b) dátum registrácie,
c) obchodné meno a sídlo,
d) meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu osôb, ktoré sú tatutárnym orgánom povinnej osoby alebo èlenmi jej tatutárneho orgánu
e) identifikaèné èíslo,
f) spôsob zabezpeèenia povinnosti zberu odpadov
z obalov,
g) údaje o druhoch obalov, pre ktoré zabezpeèuje povinnos spätného odberu odpadov z obalov,
h) spôsob zabezpeèenia zhodnocovania a recyklácie
odpadov z obalov.
(3) Register sa vedie v písomnej forme a v elektronickej forme a je verejne prístupný na ministerstve.
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(4) Potvrdenie o zápise do registra sa vydáva na tlaèive, ktorého vzor je uvedený v prílohe è. 5.
§6
Touto vyhlákou sa preberá právny akt Európskych
spoloèenstiev a Európskej únie uvedený v prílohe è. 6.
§7
Zruuje sa vyhláka Ministerstva ivotného prostredia Slovenskej republiky è. 5/2003 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o obaloch v znení vyhláky
è. 577/2003 Z. z.
§8
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. júna 2005.

László Miklós v. r.
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Príloha è. 1
k vyhláke è. 210/2005 Z. z.

POIADAVKY NA ZLOENIE A VLASTNOSTI OBALOV
1. Poiadavky na výrobu a zloenie obalov
1.1 Obaly sa vyrábajú tak, aby ich mnostvo a hmotnos boli obmedzené na minimálne mnostvo zodpovedajúce
udraniu potrebnej úrovne bezpeènosti, hygieny a prijate¾nosti pre výrobok v obale a pre spotrebite¾a.1)
1.2 Obaly sa navrhujú, vyrábajú a obchoduje sa s nimi tak, aby sa umonilo ich opätovné pouitie, zhodnocovanie
vrátane recyklácie a minimalizoval sa ich vplyv na ivotné prostredie, keï sa odpad z obalov alebo zvyky z nakladania s odpadmi z obalov znekodòujú.
1.3 Obaly sa vyrábajú tak, aby prítomnos kodlivých a iných nebezpeèných látok a materiálov ako zloiek obalových
materiálov alebo niektorej zloky obalov bola minimalizovaná s oh¾adom na ich prítomnos v emisiách, popole alebo
výluhu, keï sa obaly alebo zvyky z nakladania s odpadmi z obalov spa¾ujú alebo skládkujú.
2. Poiadavky na vlastnosti umoòujúce opätovné pouitie obalov
Obaly musia súèasne spåòa tieto poiadavky:
a) fyzikálne vlastnosti obalov musia umoni v predpokladaných obvyklých podmienkach pouívania ich viacnásobné pouitie,
b) èinnosti s pouitými obalmi musí by moné vykonáva tak, aby boli dodrané poiadavky na ochranu zdravia a
bezpeènos pri práci,
c) musia by splnené pecifické poiadavky týkajúce sa obalov vhodných na zhodnotenie ihneï po tom, ako sa obaly
prestanú opakovane pouíva a stanú sa odpadom.
3. Poiadavky na vlastnosti umoòujúce spätný odber obalov
Opakovane pouite¾ný obal a zálohovaný obal, ktorý nie je opakovane pouite¾ný, musia pri spätnom odbere obalov
spåòa tieto kritériá:
a) neporuenos,
b) pôvodný tvar,
c) bez mechanických neèistôt (vnútri i na povrchu),
d) oznaèenie obalu pod¾a § 3 ods. 4.
4. Poiadavky na vlastnosti umoòujúce zhodnocovanie obalov
4.1 Vhodnos na zhodnotenie materiálovou recykláciou
Obaly sa vyrábajú takým spôsobom, aby bola umonená recyklácia aspoò èasti pouitého materiálu na výrobu predajného výrobku.2)
4.2 Vhodnos na energetické zhodnotenie
Odpady z obalov urèené na energetické zhodnotenie musia ma èo mono najmenej zloiek s nízkokalorickou hodnotou na úèely zlepenia energetického zhodnotenia.3)
4.3 Vhodnos na zhodnocovanie kompostovaním
Odpady z obalov urèené na kompostovanie musia ma takú schopnos biologického rozkladu, ktorá by nebránila ich
separovanému zberu a kompostovaciemu procesu alebo vplyvom, ktorým by boli vystavené.
4.4 Biodegradovate¾né obaly
Biodegradovate¾ný odpad z obalov musí by fyzikálne, chemicky, termicky alebo biologicky rozloite¾ný tak, aby sa
prevaná èas vzniknutého kompostu nakoniec rozloila na oxid uhlièitý, biomasu a vodu.
1

) STN EN 13428 (77 7005) Obaly. pecifické poiadavky na výrobu a zloenie. Prevencia zníením zdrojov.
) STN EN 13430 (77 7007) Obaly. Poiadavky na obaly zhodnotite¾né materiálovou recykláciou.
3
) STN EN 13431 (77 7008) Obaly. Poiadavky na energeticky zhodnotite¾né obaly vrátane pecifikácie minimálnej nízkokalorickej
výhrevnosti.
2
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Príloha è. 2
k vyhláke è. 210/2005 Z. z.

ZNAÈKY NA OZNAÈOVANIE OBALOV
(1) Znaèka, ktorá znamená, e obal je moné zhodnoti. Súèasou znaèky je oznaèenie materiálu, z ktorého je obal
vyrobený.

a)

b)

c)

Oznaèenie materiálového zloenia obalov
Materiál

Písomný znak

Èíselný znak

Materiály z plastov
Polyetylén tereftalát

PET

1

Polyetylén ve¾kej hustoty
Polyvinylchlorid

HDPE
PVC

2

Polyetylén malej hustoty
Polypropylén
Polystyrén

LDPE
PP
PS

4
5
6

Materiály z papiera a lepenky
Vlnitá lepenka
Hladká lepenka
Papier

PAP
PAP
PAP

20
21
22

Materiály z kovov
Oce¾
Hliník

FE
ALU

40
41

Materiály z dreva
Drevo
Korok

FOR
FOR

50
51

Materiály z textilu
Bavlna
Vrecovina, juta

TEX
TEX

60
61

3
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Materiály zo skla
Bezfarebné sklo
Zelené sklo
Hnedé sklo
Kompozity
Papier a lepenka
Papier a lepenka
Papier a lepenka
Papier a lepenka
Papier a lepenka
Papier a lepenka

GL
GL
GL
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70
71
72

C
/
/
/
/
/
/

rôzne kovy
plasty
hliník
cínový plech
plast / hliník
plasty / hliník /cínový plech

80
81
82
83
84
86

Plasty / hliník
Plasty / cínový plech
Plasty / rôzne kovy

90
91
92

Sklo
Sklo
Sklo
Sklo

95
96
97
98

/
/
/
/

plasty
hliník
cínový plech
rôzne kovy

Obal zloený z viacerých rôznych materiálov, ktoré nie je moné od seba ruène oddeli, je kompozit.
Kompozity sa oznaèujú písomným znakom C / skratka materiálu, ktorý prevauje.
Napríklad obal z vrstvených materiálov  nápojový obal (katu¾a na dús):
hlavnou zlokou je papier (PAP), ïalej vrstva polyetylénu (PE) a vrstva hliníka (ALU),
potom oznaèenie bude C / PAP
(2) Znaèka, ktorá znamená, e obal po pouití treba da do zbernej nádoby.
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Príloha è. 3
k vyhláke è. 210/2005 Z. z.

VZOR

EVIDENÈNÝ LIST OBALOV A ODPADOV Z OBALOV
IÈO

Obchodné meno

Názov

Adresa
Ulica:

Adresa
Ulica:

PREVÁDZKAREÒ / ZÁVOD

Obec:

PSÈ:

Obec:

PSÈ:

Telefón:

Fax:

Telefón:

Fax:

E-mail:

URL:

E-mail:

URL:

Zbierka zákonov è. 210/2005

Povinná osoba / Oprávnená organizácia
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tvrrok:
Materiál

/rok
Dovoz
(t)

Vývoz
(t)

3

4

5

6

7

8

Mnostvo odpadov
EnerZhodSpa¾ovanie
get.
notenie
v spa¾ovzhodnoiné
niach
tenie
(t)
s energet.
vyuitím
(t)
(t)
9

10

11

z obalov
MateReVyveriálocykzené
vá
lácia
na
recyk- iná (t) úèel
lácia
re(t)
cyklácie (t)
12

13

14

Zbierka zákonov è. 210/2005

1
Sklo
Plasty
Papier a lepenka
Kompozity
Kovy  oce¾
Kovy  hliník
Drevo
Ostatné
Spolu

Zakúpené v SR,
z domácej výroby a vl.
výroby
(t)
2

Mnostvo obalov
Základ pre
Z toho opakovane
povinnos
pouite¾né
zberu,
(t)
Poèet
(%)
zhodnotenia
obehov
a recyklácie
(t)

Zodpovedná osoba:
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Tlaèivo

EVIDENÈNÝ LIST OBALOV A ODPADOV Z OBALOV
Spôsob vypåòania tlaèiva
Do Evidenèného listu obalov a odpadov z obalov sa poadované údaje, ktoré sú uvedené v tabu¾ke, zapisujú najmenej
raz za kalendárny tvrrok.
Povinná osoba/Oprávnená organizácia
IÈO  uvedie sa identifikaèné èíslo organizácie; ak má organizácia IÈO menie ako osemmiestne, z¾ava sa doplnia
nuly na celkový poèet 8 miest.
Obchodné meno  uvedie sa obchodné meno povinnej osoby/oprávnenej organizácie (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, jej telefón, fax, e-mail, adresa URL.
PREVÁDZKAREÒ / ZÁVOD
Nasledujúca èas týkajúca sa samostatnej prevádzkarne / závodu sa vypåòa v prípade, e nie je totoná s povinnou
osobou.
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.
tvrrok  uvádza sa tvrrok, za ktorý sa vedie evidencia obalov a odpadov z obalov, t. j. postupne január a marec
(I.), apríl a jún (II.), júl a september (III.), október a december (IV.) prísluného roka.
Materiál  uvádza sa celkové mnostvo obalového materiálu, t. j. sklo, plasty (súèet obalov z PE, PS, PP, PVC, PET),
papier a lepenka, kompozity, kovy  oce¾, kovy  hliník, drevo, ostatné a spolu.
Mnostvo obalov  uvádza sa celkové mnostvo obalov.
Ståpec 2 (Zakúpené v SR, z domácej výroby a vlastnej výroby)  uvedie sa mnostvo obalov zakúpené od výrobcov obalov v Slovenskej republike alebo od dodávate¾ov, ktoré pochádza z domácej výroby a mnostvo obalov vyrobených povinnou osobou.
Ståpec 3 (Dovoz)  uvedie sa mnostvo dovezených obalov, plných aj prázdnych prepravených cez tátnu hranicu na
územie Slovenskej republiky.
Ståpec 4 (Vývoz)  uvedie sa mnostvo vyvezených obalov, plných aj prázdnych prepravených cez tátnu hranicu
mimo územia Slovenskej republiky.
Ståpec 5 (Základ pre povinnos zabezpeèenia zberu, zhodnotenia a recyklácie)  uvedie sa mnostvo obalov, pre ktoré
vyplýva povinnos zabezpeèenia zberu, zhodnotenia a recyklácie odpadov z obalov.
Ståpec 5 = (Ståpec 2) + (Ståpec 3)  (Ståpec 4)
Poznámka: na úèel výpoètu povinnosti zabezpeèenia zberu, zhodnotenia a recyklácie odpadov z obalov sa do
mnostva uvedenom v ståpci 5 nezapoèítava mnostvo opakovane pouite¾ných obalov vrátane obehových ciest
a mnostvo obalov, na ktoré sa vzahuje ustanovenie § 8 ods. 3 zákona è. 529/2002 Z. z. o obaloch.
Ståpec 6  uvedie sa mnostvo opakovane pouite¾ných obalov uvedených na trh v Slovenskej republike.
Ståpec 7  uvedie sa priemerný poèet obehov (ciest) obalu, pri ktorých bol opätovne naplnený alebo pouitý na ten istý
úèel, na ktorý bol urèený.
Ståpec 8  uvedie sa percentuálny podiel opakovane pouite¾ných obalov uvedených na trh v Slovenskej republike
z celkového mnostva obalov uvedených na trh v Slovenskej republike.
[(Ståpec 6 / Ståpec 5) x 100 %]
Ståpec 9  uvedie sa mnostvo energeticky zhodnotených odpadov z obalov zhodnotených èinnosou R1 pod¾a prílohy
è. 2 k zákonu è. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Ståpec 10  uvedie sa mnostvo zhodnotených odpadov z obalov okrem mnostva zhodnotených spôsobom recyklácia
a energetické zhodnotenie.
Ståpec 11  uvedie sa mnostvo zhodnotených odpadov z obalov v spa¾ovniach odpadov s energetickým vyuitím èinnosou R1 pod¾a prílohy è. 2 k zákonu è. 223/2001 Z. z. o odpadoch.
Ståpec 12  uvedie sa mnostvo zhodnotených odpadov z obalov spôsobom materiálová recyklácia okrem komposto-

Strana 1898

Zbierka zákonov è. 210/2005

Èiastka 92

vania a iných biologických transformaèných procesov (èinnosami R3  R5) pod¾a prílohy è. 2 k zákonu è. 223/2001
Z. z. o odpadoch.
Ståpec 13  uvedie sa mnostvo zhodnotených odpadov z obalov spôsobom recyklácia vrátane kompostovania a iných
biologických transformaèných procesov (èinnosou R3) okrem materiálovej recyklácie.
Ståpec 14  uvedie sa mnostvo odpadov z obalov vyvezených na úèely ich zhodnotenia mimo územia Slovenskej republiky, prièom zhodnotenie odpadov je vykonané spôsobom stanoveným alebo jemu porovnate¾ným s pravidlami
Európskej únie.
Zodpovedná osoba  uvedie sa poverená osoba, ktorá je vo firme zodpovedná za vedenie evidencie, jej telefón, fax,
e-mail, adresa URL.
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Príloha è. 4
k vyhláke è. 210/2005 Z. z.

VZOR

HLÁSENIE O OBALOCH
A O PLNENÍ ZÁVÄZNÝCH LIMITOV ZHODNOCOVANIA A RECYKLÁCIE ODPADOV Z OBALOV
Rok .................

Odtlaèok
peèiatky:

Evidenèné èíslo:
Dátum doruèenia:
Doklad za úrad overil:

IÈO

Povinná osoba / Oprávnená organizácia

Zbierka zákonov è. 210/2005

Vyplní ministerstvo

Obchodné meno
Adresa
Ulica:
Obec:
Zodpovedná osoba:

PSÈ:
Dátum podpisu:
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tvrrok:
Materiál

/rok
Dovoz
(t)

Vývoz
(t)

3

4

5

6

7

8

Mnostvo odpadov
EnerZhodSpa¾ovanie
get.
notenie
v spa¾ovzhodnoiné
niach
tenie
(t)
s energet.
vyuitím
(t)
(t)
9

10

11

z obalov
MateReVyveriálocykzené
vá
lácia
na
recyk- iná (t) úèel
lácia
re(t)
cyklácie (t)
12

13

14

Zbierka zákonov è. 210/2005

1
Sklo
Plasty
Papier a lepenka
Kompozity
Kovy  oce¾
Kovy  hliník
Drevo
Ostatné
Spolu

Zakúpené v SR,
z domácej výroby a vl.
výroby
(t)
2

Mnostvo obalov
Základ pre
Z toho opakovane
povinnos
pouite¾né
zberu,
(t)
Poèet
(%)
zhodnotenia
obehov
a recyklácie
(t)

Zodpovedná osoba:
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Tlaèivo

HLÁSENIE O OBALOCH A O PLNENÍ ZÁVÄZNÝCH LIMITOV ZHODNOCOVANIA
A RECYKLÁCIE ODPADOV Z OBALOV
Spôsob vypåòania tlaèiva
Povinná osoba/ Oprávnená organizácia
IÈO  uvedie sa identifikaèné èíslo organizácie; ak má organizácia IÈO menie ako osemmiestne, z¾ava sa doplnia
nuly na celkový poèet 8 miest.
Obchodné meno  uvedie sa obchodné meno povinnej osoby (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, jej telefón, fax, e-mail, adresa URL.
PREVÁDZKAREÒ / ZÁVOD
Nasledujúca èas týkajúca sa samostatnej prevádzkarne / závodu sa vypåòa v prípade, e nie je totoná s povinnou
osobou.
Rok  uvádza sa prísluný kalendárny rok, za ktorý sa podáva hlásenie o obaloch a odpadoch z obalov.
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.
Materiál  uvádza sa celkové mnostvo obalového materiálu, t. j. sklo, plasty (súèet obalov z PE, PS, PP, PVC, PET),
papier a lepenka, kompozity, kovy  oce¾, kovy  hliník, drevo, ostatné a spolu.
Mnostvo obalov  uvádza sa celkové mnostvo obalov.
Ståpec 2 (Zakúpené v SR, z domácej výroby a vlastnej výroby)  uvedie sa mnostvo obalov zakúpené od výrobcov obalov v Slovenskej republike alebo od dodávate¾ov, ktoré pochádza z domácej výroby a mnostvo obalov vyrobených povinnou osobou.
Ståpec 3 (Dovoz)  uvedie sa mnostvo dovezených obalov, plných aj prázdnych prepravených cez tátnu hranicu na
územie Slovenskej republiky.
Ståpec 4 (Vývoz)  uvedie sa mnostvo vyvezených obalov, plných aj prázdnych prepravených cez tátnu hranicu
mimo územia Slovenskej republiky.
Ståpec 5 (Základ pre povinnos zabezpeèenia zberu, zhodnotenia a recyklácie)  uvedie sa mnostvo obalov, pre ktoré
vyplýva povinnos zabezpeèenia zberu, zhodnotenia a recyklácie odpadov z obalov.
Ståpec 5 = (Ståpec 2) + (Ståpec 3)  (Ståpec 4)
Poznámka: na úèel výpoètu povinnosti zabezpeèenia zberu, zhodnotenia a recyklácie odpadov z obalov sa do
mnostva uvedenom v ståpci 5 nezapoèítava mnostvo opakovane pouite¾ných obalov vrátane obehových ciest
a mnostvo obalov, na ktoré sa vzahuje ustanovenie § 8 ods. 3 zákona è. 529/2002 Z. z. o obaloch.
Ståpec 6  uvedie sa mnostvo opakovane pouite¾ných obalov uvedených na trh v Slovenskej republike.
Ståpec 7  uvedie sa priemerný poèet obehov (ciest) obalu, pri ktorých bol opätovne naplnený alebo pouitý na ten istý
úèel, na ktorý bol urèený.
Ståpec 8  uvedie sa percentuálny podiel opakovane pouite¾ných obalov uvedených na trh v Slovenskej republike
z celkového mnostva obalov uvedených na trh v Slovenskej republike.
[(Ståpec 6 / Ståpec 5) x 100 %]
Ståpec 9  uvedie sa mnostvo energeticky zhodnotených odpadov z obalov zhodnotených èinnosou R1 pod¾a prílohy
è. 2 k zákonu è. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Ståpec 10  uvedie sa mnostvo zhodnotených odpadov z obalov okrem mnostva zhodnotených spôsobom recyklácia
a energetické zhodnotenie.
Ståpec 11  uvedie sa mnostvo zhodnotených odpadov z obalov v spa¾ovniach odpadov s energetickým vyuitím èinnosou R1 pod¾a prílohy è. 2 k zákonu è. 223/2001 Z. z. o odpadoch.
Ståpec 12  uvedie sa mnostvo zhodnotených odpadov z obalov spôsobom materiálová recyklácia okrem kompostovania a iných biologických transformaèných procesov (èinnosami R3  R5) pod¾a prílohy è. 2 k zákonu è. 223/2001
Z. z. o odpadoch.
Ståpec 13  uvedie sa mnostvo zhodnotených odpadov z obalov spôsobom recyklácia vrátane kompostovania a iných
biologických transformaèných procesov (èinnosou R3) okrem materiálovej recyklácie.
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Ståpec 14  uvedie sa mnostvo odpadov z obalov vyvezených na úèely ich zhodnotenia mimo územia Slovenskej republiky, prièom zhodnotenie odpadov je vykonané spôsobom stanoveným alebo jemu porovnate¾ným s pravidlami
Európskej únie.
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.
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VZOR

Ministerstvo ivotného prostredia Slovenskej republiky
_______________________________________________________________________________________________
Bratislava .............
Potvrdenie o zápise do Registra povinných osôb a oprávnených organizácií
Ministerstvo ivotného prostredia Slovenskej republiky pod¾a § 9 ods. 5 zákona è. 529/2002 Z. z. potvrdzuje zapísanie povinnej osoby/oprávnenej organizácie do Registra povinných osôb a oprávnených organizácií

Èíslo registrácie ...................................
Obchodné meno ............................................................................
IÈO .....................................................
Miesto podnikania .........................................................................
Meno a priezvisko ..........................................................................
(tento riadok sa vyplní, ak ide o fyzickú osobu-podnikate¾a)
Meno a priezvisko osoby, ktorá je tatutárnym orgánom ................................................
(tento riadok sa vyplní, ak ide o právnickú osobu)
...................................................................................................................................
Adresa trvalého pobytu ..................................................................
Druhy obalov, pre ktoré zabezpeèuje povinnos spätného odberu odpadov z obalov
(zber odpadov z obalov)
....................................................................................................................................

..............................................
Odtlaèok peèiatky a podpis
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Príloha è. 6
k vyhláke è. 210/2005 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV
EURÓPSKYCH SPOLOÈENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Rady 94/62/ES z 20. decembra 1994 o obaloch a odpadoch z obalov (Ú. v. ES L 365, 31. 12. 1994) v znení smernice 2004/12/ES Európskeho parlamentu a Rady z 11. februára 2004 (Ú. v. EÚ L 047, 18. 2. 2004). Preklad
smernice Rady 94/62/ES z 20. decembra 1994 o obaloch a odpadoch z obalov je dostupný v Centrálnej predkladate¾skej jednotke Sekcie Intitút pre aproximáciu práva Úradu vlády SR.

Vydavate¾: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, 813 11 Bratislava, upné námestie 13, adresa redakcie Zbierky zákonov
Slovenskej republiky: Námestie slobody 12, 811 06 Bratislava, telefón redakcie Zbierky zákonov Slovenskej republiky: 02/52 49 65 34,
telefax: 02/52 44 28 53  Vychádza pod¾a potreby  Tlaè: VERSUS, a. s., Bratislava  Administrácia: Poradca podnikate¾a, spol. s r. o.,
Národná 18, 010 01 ilina  Bankový úèet: ¼udová banka, è. ú. 4220094000/3100  Sluby zákazníkom: Poradca podnikate¾a,
spol. s r. o., Národná 18, 010 01 ilina, telefón: 041/70 53 222, fax: 041/70 53 343, e-mail: sluzby@epi.sk  Reklamácie, zmeny adries a ïalie administratívne poiadavky: telefón: 041/70 53 600, fax: 041/70 53 426  Infolinka Zbierky zákonov
Slovenskej republiky: telefón: 041/70 53 500  Predajòa Zbierky zákonov Slovenskej republiky: Jesenského 5, 811 01 Bratislava,
telefón: 02/54 41 29 06.
Informácia odberate¾om: Cena Zbierky zákonov Slovenskej republiky
sa stanovuje za dodanie kompletného roèníka vrátane registra a od
odberate¾ov sa vyberá formou preddavkov vo výke oznámenej distribútorom. Závereèné vyúètovanie sa vykoná po dodaní kompletného
roèníka vrátane registra na základe skutoèného poètu a rozsahu vydaných èiastok. Pri nezaplatení urèeného preddavku distribútor zmení spôsob zasielania Zbierky zákonov Slovenskej republiky. Nové poiadavky na zasielanie Zbierky zákonov Slovenskej republiky sa vybavujú priebene. Zasielanie sa zaèína vdy po spracovaní objednávky
a uhradení preddavku. Pri kontakte s administráciou uvádzajte vdy
pridelený registraèný kód odberate¾a. Reklamácie sa budú vybavova do 30 dní od dátumu ich zaevidovania. Reklamácie týkajúce
sa odberu Zbierky zákonov Slovenskej republiky treba uplatni do
30 dní od dátumu doruèenia nasledujúcej èiastky.

