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448
VYHLÁKA
Ministerstva ivotného prostredia Slovenskej republiky
z 2. novembra 2010,
ktorou sa vykonáva zákon è. 205/2004 Z. z. o zhromaïovaní, uchovávaní
a írení informácií o ivotnom prostredí a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorích predpisov

Èl. I
Ministerstvo ivotného prostredia Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo) pod¾a § 6 ods. 14 zákona
è. 205/2004 Z. z. o zhromaïovaní, uchovávaní a írení
informácií o ivotnom prostredí a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení zákona è. 4/2010 Z. z.
(ïalej len zákon) ustanovuje:
§1
Predmet úpravy
Táto vyhláka ustanovuje
a) obsah národného registra uvo¾òovania zneèisujúcich
látok a prenosov mimo lokality prevádzkarne (ïalej len
národný register zneèisovania) a formu umoòujúcu ministerstvu v národnom registri zneèisovania vyh¾adávanie údajov pouívate¾skými dopytmi,
b) podrobnosti o vedení evidencie a uchovávaní údajov,
c) obsah a vzorovú truktúru oznámenia a podrobnosti
o podmienkach a spôsobe jeho podávania,
d) kritériá na zaraïovanie ploných zdrojov zneèisovania ovzduia, vody alebo pôdy (ïalej len ploný
zdroj) do národného registra zneèisovania,
e) podrobnosti o prenose údajov do európskeho registra zneèisovania,
f) podrobnosti o zdie¾aní údajov medzi osobami pod¾a
§ 6 ods. 8 zákona.
§2
Obsah národného registra zneèisovania
(1) Národný register zneèisovania obsahuje údaje
z oznámení od osôb povinných oznamova údaje do národného registra zneèisovania pod¾a § 6 ods. 5 a 8 zákona (ïalej len osoba povinná oznamova).
(2) Údaje z oznámení pod¾a odseku 1 sú v národnom
registri zneèisovania usporiadané do skupín tak, aby
sa umonilo vyh¾adávanie údajov pod¾a § 6 ods. 2 zákona,
ako aj prenos údajov do Európskeho registra uvo¾òovania a prenosov zneèisujúcich látok pod¾a § 6 ods. 6
zákona.
1
2

(3) Národný register zneèisovania ïalej obsahuje
a) register údajov pod¾a § 6 ods. 13 zákona usporiadaných pod¾a oznamovacích rokov,
b) vzorové tlaèivá pre osoby povinné oznamova.
§3
Forma umoòujúca ministerstvu
vyh¾adávanie údajov pouívate¾skými dopytmi
Pouívate¾ským dopytom sa rozumie softvérový nástroj umoòujúci ministerstvu získava z národného
registra zneèisovania údaje vo forme tabu¾kového preh¾adu a zoskupova tieto údaje na úèely
a) podpory rozhodovacieho procesu v oblasti ivotného
prostredia,
b) poskytovania informácií Európskej únii,
c) poskytovania informácií pod¾a osobitného predpisu,1)
d) zdie¾ania informácií s inými informaènými systémami,
e) vyh¾adávania informácií o uvo¾òovaní zneèisujúcich látok pod¾a ploných zdrojov.
§4
Vedenie evidencie a uchovávanie údajov
(1) Osoby povinné oznamova vedú evidenciu údajov,
ktoré boli podkladom pre oznamované údaje. Evidencia
sa vedie pod¾a oznamovacích rokov.
(2) Evidencia obsahuje
názov alebo obchodné meno prevádzkovate¾a,
identifikaèné èíslo prevádzkovate¾a,
oznamovací rok,
podpis osoby poverenej prevádzkovate¾om na vedenie evidencie,
e) doklad o mieste a spôsobe uloenia tej èasti evidencie, pre ktorú uplynulo obdobie piatich rokov,
f) rovnopis oznámenia zasielaného osobou povinnou
oznamova,
g) doklad o poverení osoby na vedenie evidencie vydaný tatutárnym orgánom prevádzkovate¾a,
h) prísluné doklady o metodike pouitej pri zbere
údajov2) v listinnej forme a v elektronickej forme na
dátovom nosièi, ak je k dispozícii,
a)
b)
c)
d)

) Zákon è. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
v znení neskorích predpisov.
) Èl. 5 ods. 4 a 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è.166/2006 o zriadení Európskeho registra uvo¾òovania a prenosov zneèisujúcich látok, ktorým sa menia a dopåòajú smernice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES.
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i) zoznam dokladov a dátových nosièov, ktoré tvoria
evidenciu za prísluný oznamovací rok.
(3) Evidencia sa kadoroène aktualizuje k 31. marcu
kalendárneho roka.
§5
Obsah a vzorová truktúra oznámenia
a podrobnosti o podmienkach
a spôsobe jeho podávania
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a) skupina malých a roztrúsených zdrojov zneèisovania je pre ivotné prostredie významná a
b) existuje reálna monos zbierania údajov o skupine
malých a roztrúsených zdrojov zneèisovania pod¾a
písmena a) alebo je uskutoènite¾né vypoèítanie alebo
odborný odhad takých údajov alebo existujú reálne
údaje zozbierané pod¾a osobitných predpisov6) a sú
vyuite¾né na úèely ploných zdrojov.7)
§7

(1) Oznámenie pod¾a § 6 ods. 7 zákona spracúva a zasiela za kadú prevádzkareò osoba povinná oznamova
právnickej osobe poverenej ministerstvom, ktorá v súlade s § 6 ods. 1 zákona údaje do národného registra
zneèisovania zhromaïuje.
(2) Osoba povinná oznamova údaje pod¾a § 6 ods. 8
písm. b) zákona splní svoju povinnos oznamova údaje
zapracovaním oznámení podávaných pod¾a osobitného
predpisu3) do národného registra zneèisovania.
(3) Osoba povinná oznamova údaje pod¾a § 6 ods. 8
písm. a) zákona a osoba povinná oznamova údaje pod¾a
osobitného predpisu4) spracúva a zasiela oznámenie na
tlaèivách 1 a 8, ktorých vzory sú uvedené v prílohe.
(4) Osoba povinná oznamova údaje pod¾a osobitného predpisu5) spracúva a zasiela oznámenie na tlaèivách 1 a 12, ktorých vzory sú uvedené v prílohe.
(5) Oznámenie sa zasiela raz roène do 31. marca nasledujúceho roka. Ak ide o osobu povinnú oznamova
pod¾a osobitného predpisu,5) tá zasiela oznámenie raz
roène do 15. februára nasledujúceho roka.
(6) Oznámenie sa zasiela písomne, a ak ide o osobu
povinnú oznamova pod¾a § 6 ods. 5 zákona, tá môe
zasla oznámenie aj v elektronickej forme, ak osobitný
predpis neustanovuje inak.5)
§6
Kritériá na zaraïovanie ploných zdrojov
do národného registra zneèisovania

Prenos údajov do európskeho
registra zneèisovania
Prenos údajov do Európskeho registra uvo¾òovania
a prenosov zneèisujúcich látok zabezpeèuje právnická
osoba poverená ministerstvom pod¾a § 6 ods. 6 zákona
spôsobom pod¾a osobitného predpisu.8)
§8
Zdie¾anie údajov
Slovenská inpekcia ivotného prostredia pri plnení
povinnosti pod¾a § 6 ods. 11 zákona poskytuje údaje
pod¾a § 6 ods. 2 písm. a), b), d) a e) zákona právnickej
osobe poverenej ministerstvom pod¾a § 6 ods. 8 za
predchádzajúci kalendárny rok.
§9
Zruovacie ustanovenie
Zruuje sa vyhláka Ministerstva ivotného prostredia Slovenskej republiky è 411/2007 Z. z., ktorou sa
vykonáva zákon è. 205/2004 Z. z. o zhromaïovaní,
uchovávaní a írení informácií o ivotnom prostredí
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 24/2006 Z. z.
Èl. II

(1) Ploný zdroj pod¾a § 6 ods. 3 zákona sa do národného
registra zneèisovania zaraïuje, ak spåòa tieto kritériá:

Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. decembra 2010.

József Nagy v. r.

3

) Zákon è. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole zneèisovania ivotného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorích predpisov.
4
) Èl. 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 166/2006.
5
) § 20 ods. 3 písm. g) zákona è. 245/2003 Z. z.
6
) Napríklad zákon è. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzduia a ktorým sa dopåòa zákon è. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za zneèisovanie ovzduia v znení neskorích predpisov (zákon o ovzduí) v znení neskorích predpisov, zákon è. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorích predpisov (vodný zákon) v znení neskorích predpisov.
7
) Èl. 2 bod 12 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 166/2006.
8
) Èl. 7 a 16 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è.166/2006.
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Príloha
k vyhláke è. 448/2010 Z. z.

Tlaþivo 1
Základné údaje o prevádzkovateĐovi

List11)
Oznamovací rok

/

PrevádzkovateĐ1)
Obchodné meno *
IýO
Ulica/o. þ.**
Súp. þ.**
Obec
PSý
PrevádzkareĖ2), 12)
Poþet všetkých prevádzkarní prevádzkovateĐa3)
Poþet prevádzkarní, v ktorých došlo k prekroþeniu prahovej hodnoty4)
P. þ.
Názov prevádzkarne5)

IýS6)

Prevádzka7), 8), 12)
Poþet všetkých prevádzok prevádzkovateĐa9)
P. þ.
Názov prevádzky10)

IýS6)

Kontaktná osoba
Meno
Telefón
Dátum
Poznámka

Priezvisko
Fax

Titul
E-mail
Podpis
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Vysvetlivky k tlaèivu 1
) § 2 ods. 1 písm. f) zákona è. 205/2004 Z. z. o zhromaïovaní, uchovávaní a írení informácií o ivotnom prostredí
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
2
) Èl. 2 ods. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady è. 166/2006/ES o zriadení Európskeho registra uvo¾òovania
a prenosov zneèisujúcich látok, ktorým sa menia a dopåòajú smernice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES.
3
) Uvies poèet vetkých prevádzkarní, ktoré prevádzkovate¾ prevádzkuje.
4
) Uvies poèet prevádzkarní, ktoré
 uvo¾nili zneèisujúce látky (ZL) do ovzduia, vody a pôdy a/alebo
 preniesli ZL v odpadových vodách urèených na èistenie mimo lokality prevádzkarne, a/alebo
 preniesli odpady urèené na zhodnocovanie alebo znekodòovanie mimo lokality prevádzkarne
nad prahovú hodnotu ukazovate¾a pod¾a prílohy II nariadenia Európskeho parlamentu a Rady è. 166/2006/ES.
5
) Uvies názvy vetkých prevádzkarní, ktoré prevádzkovate¾ prevádzkuje.
6
) Identifikaèné èíslo systému, ktoré priradí kadej prevádzkarni a prevádzke organizácia, ktorá je ministerstvom poverená
zhromaïovaním údajov do národného registra zneèisovania.
7
) Èl. 2 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady è. 166/2006/ES.
8
) Poloky týkajúce sa prevádzky vyplní len prevádzkovate¾, ktorý má vydané integrované povolenie pod¾a zákona
è. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole zneèisovania ivotného prostredia a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorích predpisov (zákon o IPKZ). Tu prevádzkovate¾ uvedie aj prevádzky, ktoré nespadajú pod
výkon zákona o IPKZ, ale sú súèasou prevádzkarne.
9
) Uvies poèet vetkých prevádzok, ktoré prevádzkovate¾ prevádzkuje, a to spolu za vetky prevádzkarne.
10
) Uvies vetky prevádzky, ktoré prevádzkovate¾ prevádzkuje. Názov prevádzky sa uvedie, ako je u prevádzkovate¾a zauívané, v prípade IPKZ prevádzky sa uvedie jej názov v súlade s názvom uvedeným v integrovanom povolení.
11
) Uvies poradové èíslo listu z celkového poètu listov tlaèiva. V prípade nepostaèujúcich riadkov skopírujte celý list vzorového tlaèiva a uveïte poradové èíslo skopírovaného listu z celkového poètu listov. Na skopírovanom tlaèive musia by
uvedené vetky identifikaèné údaje o prevádzkovate¾ovi a prevádzkaròach, prípadne prevádzkach.
12
) V prípade, e údaje poadované v tlaèive sú rovnaké, ako boli údaje uvádzané v predchádzajúcom roku, tie nie je potrebné
vypåòa; v takom prípade do poznámky v dolnej èasti tlaèiva uveïte: Údaje identické s predchádzajúcim rokom. Touto
poznámkou nie je dotknutá monos uvedenia aj inej poznámky v dolnej èasti tlaèiva.
* Pod¾a Obchodného registra Slovenskej republiky alebo ivnostenského registra Slovenskej republiky.
** Orientaèné èíslo, resp. súpisné èíslo stavby urèené obcou pod¾a vyhláky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
è. 31/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o oznaèovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o èíslovaní stavieb.
1
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Tlaþivo 2a

IýO*
List10)
Oznamovací rok

Základné údaje o prevádzkarni1)
PrevádzkareĖ1), 11)
Názov
Ulica/o. þ.**
Obec
Hlavná ekonomická þinnosĢ3)
SK NACE Rev. 24)
Okres5)
X-súradnica7)
Zemepisná dĎžka8)
Poþet pracovných hodín ***
P. þ.
Názov þinnosti9)

P. þ.

Poznámka

Èiastka 168

Názov výrobku

***

/

IýS2)
Súp. þ.**
PSý
Kraj5)

7

Povodie6)

Y-súradnica )
Zemepisná šírka8)
Poþet zamestnancov ***

Objem výroby ***
Vyrobené
množstvo ***

ýíslo þinnosti9)

Merná jedn. ***
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Vysvetlivky k tlaèivu 2a
) Tlaèivo 2a a súvisiace tlaèivá 1, 3 a 8 vypåòajú vetci prevádzkovatelia, ktorí majú povinnosti v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady è. 166/2006/ES o zriadení Európskeho registra uvo¾òovania a prenosov zneèisujúcich látok, ktorým sa menia a dopåòajú smernice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES, a to za prevádzkarne, z ktorých boli uvo¾nené zneèisujúce látky (ZL) do ovzduia, vody a pôdy a/alebo boli prenesené ZL v odpadových vodách urèených na èistenie
mimo lokality prevádzkarne, a/alebo boli prenesené odpady urèené na zhodnocovanie alebo znekodòovanie mimo lokality prevádzkarne  nad prahovú hodnotu ukazovate¾a pod¾a prílohy II nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
è. 166/2006/ES.
2
) Identifikaèné èíslo systému, ktoré priradí kadej prevádzkarni a prevádzke organizácia, ktorá je ministerstvom poverená
zhromaïovaním údajov do národného registra zneèisovania.
3
) Uvedenie názvu hlavnej ekonomickej èinnosti na základe kódu SK NACE Rev. 2 pod¾a prílohy k vyhláke tatistického
úradu Slovenskej republiky è. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva tatistická klasifikácia ekonomických èinností.
4
) SK NACE Rev. 2  tatistická klasifikácia ekonomických èinností (uvies triedu) pod¾a prílohy k vyhláke tatistického
úradu Slovenskej republiky è. 306/2007 Z. z.
5
) Uvies znaèky názvov jednotlivých okresov a krajov pod¾a prílohy k vyhláke tatistického úradu Slovenskej republiky
è. 597/2002 Z. z., ktorou sa vykonáva tatistický èíselník krajov, tatistický èíselník okresov a tatistický èíselník obcí.
6
) Uvies èíslo hydrologického poradia èiastkového povodia pod¾a vyhláky Ministerstva ivotného prostredia Slovenskej
republiky è. 224/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vymedzení oblasti povodí, environmentálnych cie¾och
a o vodnom plánovaní.
7
) Súradnicový systém S-JTSK (geografický stred lokality prevádzkarne).
8
) Súradnicový systém ETRS89 (geografický stred lokality prevádzkarne, jednotka stupne).
9
) Èíslo a názov priemyselnej èinnosti pod¾a prílohy I nariadenia Európskeho parlamentu a Rady è. 166/2006/ES. Ako
prvá èinnos sa vdy uvedie hlavná priemyselná èinnos.
10
) Uvies poradové èíslo listu z celkového poètu listov tlaèiva. V prípade nepostaèujúcich riadkov skopírujte celý list vzorového tlaèiva a uveïte poradové èíslo skopírovaného listu z celkového poètu listov. Na skopírovanom tlaèive musia by
uvedené vetky identifikaèné údaje o prevádzkarni.
11
) V prípade, e údaje uvádzané v tlaèive sú rovnaké, ako boli uvádzané v predchádzajúcom roku, tie nie je potrebné vypåòa; v takom prípade do poznámky v dolnej èasti tlaèiva uveïte: Údaje identické s predchádzajúcim rokom. Touto poznámkou nie je dotknutá monos uvedenia aj inej poznámky v dolnej èasti tlaèiva.
* Uvádza sa IÈO prevádzkovate¾a (na kadom liste pouitých tlaèív).
** Orientaèné èíslo, resp. súpisné èíslo stavby urèené obcou pod¾a vyhláky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
è. 31/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o oznaèovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o èíslovaní stavieb.
*** Tieto údaje sú nepovinné.
1
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Tlaþivo 2b

Èiastka 168

IýO*
List12)
Oznamovací rok

1

Základné údaje o prevádzke )
PrevádzkareĖ1), 10)
Názov
Ulica/o. þ. **
Obec
Hlavná ekonomická þinnosĢ3), 13)
SK NACE Rev.24), 13)
Okres5), 13)
X-súradnica7), 13)
Zemepisná dĎžka8), 13)
Poþet pracovných hodín ***
Prevádzka1), 10)
Názov
Ulica/o. þ. **
Obec
Okres5), 9)
X-súradnica7), 9)
Zemepisná dĎžka8), 9)
P. þ.
Názov þinnosti11)

P. þ.

Poznámka

Názov výrobku ***

/

IýS2)
Súp. þ. **
PSý
Kraj5), 13)

Povodie6), 13)
Y – súradnica7), 13)
Zemepisná šírka8), 13)
Poþet zamestnancov ***
IýS2)
Súp. þ. **
PSý

Kraj5), 9)

7

9

Y – súradnica ), )
Zemepisná šírka8), 9)

Objem výroby ***
Vyrobené
množstvo ***

Povodie6), 9)
ýíslo þinnosti11)

Merná jedn. ***
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Vysvetlivky k tlaèivu 2b
) Tlaèivo 2b a súvisiace tlaèivá 1, 3  8 vypåòajú prevádzkovatelia, ktorí majú vydané integrované povolenie na základe
zákona è. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole zneèisovania ivotného prostredia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorích predpisov, a to za kadú IPKZ prevádzku, ktorú prevádzkujú, a vetky èinnosti,
ktoré v nej vykonávajú, a ktorá je súèasou prevádzkarne.
2
) Identifikaèné èíslo systému, ktoré priradí kadej prevádzkarni a prevádzke organizácia, ktorá je ministerstvom poverená
zhromaïovaním údajov do národného registra zneèisovania.
3
) Uvedenie názvu hlavnej ekonomickej èinnosti na základe kódu SK NACE Rev. 2 pod¾a prílohy k vyhláke tatistického
úradu Slovenskej republiky è. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva tatistická klasifikácia ekonomických èinností.
4
) SK NACE Rev. 2  tatistická klasifikácia ekonomických èinností (uvies triedu) pod¾a prílohy k vyhláke tatistického
úradu Slovenskej republiky è. 306/2007 Z. z.
5
) Uvies znaèky názvov jednotlivých okresov a krajov pod¾a prílohy k vyhláke tatistického úradu Slovenskej republiky
è. 597/2002 Z. z., ktorou sa vykonáva tatistický èíselník krajov, tatistický èíselník okresov a tatistický èíselník obcí.
6
) Uvies èíslo hydrologického poradia èiastkového povodia pod¾a vyhláky Ministerstva ivotného prostredia Slovenskej
republiky è. 224/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vymedzení oblasti povodí, environmentálnych cie¾och
a o vodnom plánovaní.
7
) Súradnicový systém S-JTSK (geografický stred lokality prevádzkarne).
8
) Súradnicový systém ETRS89 (geografický stred lokality prevádzkarne, jednotka stupne).
9
) V prípade, e tieto údaje sú totoné s údajmi uvedenými pri prevádzkarni, nie je potrebné ich tu uvádza, ale treba uvies
túto skutoènos v poznámke v dolnej èasti tlaèiva 2b.
10
) V prípade, e údaje uvádzané v tlaèive sú rovnaké, ako boli uvádzané v predchádzajúcom roku, tie nie je potrebné vypåòa; v takom prípade do poznámky v dolnej èasti tlaèiva uveïte: Údaje identické s predchádzajúcim rokom. Touto poznámkou nie je dotknutá monos uvedenia aj inej poznámky v dolnej èasti tlaèiva.
11
) Èíslo a názov priemyselnej èinnosti pod¾a prílohy I nariadenia Európskeho parlamentu a Rady è. 166/2006/ES o zriadení
Európskeho registra uvo¾òovania a prenosov zneèisujúcich látok, ktorým sa menia a dopåòajú smernice Rady
91/689/EHS a 96/61/ES. Ako prvá èinnos sa vdy uvedie hlavná priemyselná èinnos.
12
) Uvies poradové èíslo listu z celkového poètu listov tlaèiva. V prípade nepostaèujúcich riadkov skopírujte celý list vzorového tlaèiva a uveïte poradové èíslo skopírovaného listu z celkového poètu listov. Na skopírovanom tlaèive musia by
uvedené vetky identifikaèné údaje o prevádzkarni a prevádzke.
13
) V prípade, e tieto údaje sú totoné s údajmi uvedenými v tlaèive 2a, nie je potrebné ich tu uvádza, ale treba uvies túto
skutoènos v poznámke v dolnej èasti tlaèiva 2b.
* Uvádza sa IÈO prevádzkovate¾a (na kadom liste pouitých tlaèív).
** Orientaèné èíslo, resp. súpisné èíslo stavby urèené obcou pod¾a vyhláky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
è. 31/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o oznaèovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o èíslovaní stavieb.
***Tieto údaje sú nepovinné.
1
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Zbierka zákonov è. 448/2010

Tlaþivo 3a
IýO*
UvoĐĖovanie zneþisĢujúcich látok do ovzdušia
z þinností1)
IýS2)
PrevádzkareĖ
Názov
Prevádzka3)
IýS2)
Názov
ýíslo þinnosti4), 9)
ýinnosĢ
5

Kód ZL )

Poznámka10)

5

Názov zneþisĢujúcej látky (ZL) )

List8)
Oznamovací rok

Èiastka 168

/

Množstvo ZL (kg/rok)9)
Celkom6)
Z toho havarijný
únik7)

Èiastka 168

Zbierka zákonov è. 448/2010

Strana 3663

Vysvetlivky k tlaèivu 3a
) § 2 ods. 1 písm. e) zákona è. 205/2004 Z. z. o zhromaïovaní, uchovávaní a írení informácií o ivotnom prostredí
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
2
) Identifikaèné èíslo systému, ktoré priradí kadej prevádzkarni a prevádzke organizácia, ktorá je ministerstvom poverená
zhromaïovaním údajov do národného registra zneèisovania
3
) Vypåòa len prevádzkovate¾, ktorý má vydané právoplatné integrované povolenie pod¾a zákona è. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole zneèisovania ivotného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
4
) Èíslo priemyselnej èinnosti pod¾a prílohy I nariadenia Európskeho parlamentu a Rady è. 166/2006/ES o zriadení
Európskeho registra uvo¾òovania a prenosov zneèisujúcich látok, ktorým sa menia a dopåòajú smernice Rady
91/689/EHS a 96/61/ES.
5
) Kód a názov zneèisujúcej látky pod¾a prílohy II nariadenia Európskeho parlamentu a Rady è. 166/2006/ES.
6
) Celkové mnostvo ZL uvo¾nené do ovzduia z èinnosti.
7
) Mnostvo uvo¾nenej ZL do ovzduia pri havarijnom úniku z celkového mnostva uvo¾nenej ZL.
8
) Uvies poradové èíslo listu z celkového poètu listov tlaèiva. V prípade nepostaèujúcich riadkov skopírujte celý list vzorového tlaèiva a uveïte poradové èíslo skopírovaného listu z celkového poètu listov. Na skopírovanom tlaèive musia by
uvedené vetky identifikaèné údaje o prevádzkarni, prevádzke a èinnosti.
9
) V prípade, e nie je technicky moné urèi mnostvo zneèisujúcej látky za konkrétnu èinnos, uveïte tu èísla vetkých
èinností v prevádzke/prevádzkarni a mnostvá ZL uvádzajte sumárne za vetky uvedené èinnosti.
10
) V prípade, e údaje uvádzané v nasledujúcom tlaèive 3b sú rovnaké, ako boli ohlásené v predchádzajúcom roku, uveïte
do poznámky: Údaje identické s predchádzajúcim rokom. Touto poznámkou nie je dotknutá monos uvedenia aj inej
poznámky v dolnej èasti tlaèiva.
* Uvádza sa IÈO prevádzkovate¾a (na kadom liste pouitých tlaèív).
1
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Zbierka zákonov è. 448/2010

Tlaþivo 3b11)
IýO*
UvoĐĖovanie zneþisĢujúcich látok do ovzdušia z þinností1)
PrevádzkareĖ
Názov
Prevádzka3)
Názov
ýinnosĢ
Kód ZL5)

Poznámka

List9)
Oznamovací rok

IýS2)
IýS2)
ýíslo þinnosti4), 10)
Spôsob zistenia6)

KM7)

Použitá metóda stanovenia
Oznaþenie alebo popis8)

Èiastka 168

/

Èiastka 168

Zbierka zákonov è. 448/2010
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Vysvetlivky k tlaèivu 3b
) § 2 ods. 1 písm. e) zákona è. 205/2004 Z. z. o zhromaïovaní, uchovávaní a írení informácií o ivotnom prostredí
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
2
) Identifikaèné èíslo systému, ktoré priradí kadej prevádzkarni a prevádzke organizácia, ktorá je ministerstvom poverená
zhromaïovaním údajov do národného registra zneèisovania.
3
) Vypåòa len prevádzkovate¾, ktorý má vydané právoplatné integrované povolenie pod¾a zákona è. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole zneèisovania ivotného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
4
) Èíslo priemyselnej èinnosti pod¾a prílohy I nariadenia Európskeho parlamentu a Rady è. 166/2006/ES o zriadení
Európskeho registra uvo¾òovania a prenosov zneèisujúcich látok, ktorým sa menia a dopåòajú smernice Rady
91/689/EHS a 96/61/ES.
5
) Kód a názov zneèisujúcej látky pod¾a prílohy II nariadenia Európskeho parlamentu a Rady è. 166/2006/ES.
6
) Spôsob zistenia mnostva vypustenej zneèisujúcej látky (M  meranie, C  výpoèet, E  odhad).
7
) Kód metódy merania alebo výpoètu pod¾a kapitoly 1.1.11.5 v Metodickom dokumente na vykonávanie európskeho
PRTR.
8
) Struèný popis alebo názov metódy pouitej na meranie alebo výpoèet.
9
) Uvies poradové èíslo listu z celkového poètu listov tlaèiva. V prípade nepostaèujúcich riadkov skopírujte celý list vzorového tlaèiva a uveïte poradové èíslo skopírovaného listu z celkového poètu listov. Na skopírovanom tlaèive musia by
uvedené vetky identifikaèné údaje o prevádzkarni, prevádzke a èinnosti.
10
) V prípade, e nie je technicky moné urèi mnostvo zneèisujúcej látky za konkrétnu èinnos, uveïte tu èísla vetkých
èinností v prevádzke/prevádzkarni.
11
) V prípade, e údaje uvádzané v tlaèive sú rovnaké, ako boli uvádzané v predchádzajúcom roku, tie nie je potrebné vypåòa; v takom prípade do poznámky v dolnej èasti tlaèiva 3a uveïte: Údaje identické s predchádzajúcim rokom. Touto
poznámkou nie je dotknutá monos uvedenia aj inej poznámky v dolnej èasti tlaèiva. Ak sa identickos údajov týka celého tlaèiva 3b, to nie je potrebné vypåòa, a teda ani zaradi do sady tlaèív, uvedené musí by oznaèené v poznámke v dolnej èasti tlaèiva 3a. Ak sa identickos údajov týka len èasti tlaèiva, tlaèivo musí by patriène vyplnené a zaradené do sady
tlaèív s uvedením potrebnej poznámky v dolnej èasti tlaèiva 3b.
* Uvádza sa IÈO prevádzkovate¾a (na kadom liste pouitých tlaèív).
1

Strana 3666

Zbierka zákonov è. 448/2010

Tlaþivo 4a
UvoĐĖovanie zneþisĢujúcich látok do vody
z þinností1)
IýS2)
PrevádzkareĖ
Názov
Prevádzka3)
IýS2)
Názov
ýíslo þinnosti4), 9)
ýinnosĢ
5

Kód ZL )

Poznámka10)

5

Názov zneþisĢujúcej látky (ZL) )

Èiastka 168

IýO*
List8)
Oznamovací rok

/

Množstvo ZL (kg/rok)9)
Celkom6)
Z toho havarijný
únik7)

Èiastka 168

Zbierka zákonov è. 448/2010
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Vysvetlivky k tlaèivu 4a
) § 2 ods. 1 písm. e) zákona è. 205/2004 Z. z. o zhromaïovaní, uchovávaní a írení informácií o ivotnom prostredí
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
2
) Identifikaèné èíslo systému, ktoré priradí kadej prevádzkarni a prevádzke organizácia, ktorá je ministerstvom poverená
zhromaïovaním údajov do národného registra zneèisovania.
3
) Vypåòa len prevádzkovate¾, ktorý má vydané právoplatné integrované povolenie pod¾a zákona è. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole zneèisovania ivotného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
4
) Èíslo èinnosti pod¾a prílohy I nariadenia Európskeho parlamentu a Rady è. 166/2006/ES o zriadení Európskeho
registra uvo¾òovania a prenosov zneèisujúcich látok, ktorým sa menia a dopåòajú smernice Rady 91/689/EHS
a 96/61/ES.
5
) Kód a názov zneèisujúcej látky pod¾a prílohy II nariadenia Európskeho parlamentu a Rady è. 166/2006/ES.
6
) Celkové mnostvo ZL uvo¾nené do vody z èinnosti.
7
) Mnostvo uvo¾nenej ZL do vody pri havarijnom úniku z celkového mnostva uvo¾nenej ZL.
8
) Uvies poradové èíslo listu z celkového poètu listov tlaèiva. V prípade nepostaèujúcich riadkov skopírujte celý list vzorového tlaèiva a uveïte poradové èíslo skopírovaného listu z celkového poètu listov. Na skopírovanom tlaèive musia by
uvedené vetky identifikaèné údaje o prevádzkarni, prevádzke a èinnosti.
9
) V prípade, e nie je technicky moné urèi mnostvo zneèisujúcej látky za konkrétnu èinnos, uveïte tu èísla vetkých
èinností v prevádzke/prevádzkarni a mnostvá ZL uvádzajte sumárne za vetky uvedené èinnosti.
10
) V prípade, e údaje uvádzané v nasledujúcom tlaèive 4b sú rovnaké, ako boli ohlásené v predchádzajúcom roku, uveïte
do poznámky: Údaje identické s predchádzajúcim rokom. Touto poznámkou nie je dotknutá monos uvedenia aj inej
poznámky v dolnej èasti tlaèiva.
* Uvádza sa IÈO prevádzkovate¾a (na kadom liste pouitých tlaèív).
1
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Zbierka zákonov è. 448/2010

Tlaþivo 4b11)
UvoĐĖovanie zneþisĢujúcich látok do vody
z þinností1)
IýS2)
PrevádzkareĖ
Názov
Prevádzka3)
IýS2)
Názov
ýíslo þinnosti4), 10)
ýinnosĢ
Spôsob
Kód ZL5)
zistenia6) KM7)

Poznámka

Èiastka 168

IýO*
List9)
Oznamovací rok

Použitá metóda stanovenia
Oznaþenie alebo popis8)

/

Èiastka 168

Zbierka zákonov è. 448/2010

Strana 3669

Vysvetlivky k tlaèivu 4b
) § 2 ods. 1 písm. e) zákona è. 205/2004 Z. z. o zhromaïovaní, uchovávaní a írení informácií o ivotnom prostredí
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
2
) Identifikaèné èíslo systému, ktoré priradí kadej prevádzkarni a prevádzke organizácia, ktorá je ministerstvom poverená
zhromaïovaním údajov do národného registra zneèisovania.
3
) Vypåòa len prevádzkovate¾, ktorý má vydané právoplatné integrované povolenie pod¾a zákona è. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole zneèisovania ivotného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
4
) Èíslo èinnosti pod¾a prílohy I nariadenia Európskeho parlamentu a Rady è. 166/2006/ES o zriadení Európskeho registra uvo¾òovania a prenosov zneèisujúcich látok, ktorým sa menia a dopåòajú smernice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES.
5
) Kód a názov zneèisujúcej látky pod¾a prílohy II nariadenia Európskeho parlamentu a Rady è. 166/2006/ES.
6
) Spôsob zistenia mnostva vypustenej zneèisujúcej látky (M  meranie, C  výpoèet, E  odhad).
7
) Kód metódy merania alebo výpoètu pod¾a kapitoly 1.1.11.5 v Metodickom dokumente na vykonávanie európskeho
PRTR.
8
) Struèný popis alebo názov metódy pouitej na meranie alebo výpoèet.
9
) Uvies poradové èíslo listu z celkového poètu listov tlaèiva. V prípade nepostaèujúcich riadkov skopírujte celý list vzorového tlaèiva a uveïte poradové èíslo skopírovaného listu z celkového poètu listov. Na skopírovanom tlaèive musia by
uvedené vetky identifikaèné údaje o prevádzkarni, prevádzke a èinnosti.
10
) V prípade, e nie je technicky moné urèi mnostvo zneèisujúcej látky za konkrétnu èinnos, uveïte tu èísla vetkých
èinností v prevádzke/prevádzkarni.
11
) V prípade, e údaje uvádzané v tlaèive sú rovnaké, ako boli uvádzané v predchádzajúcom roku, tie nie je potrebné vypåòa; v takom prípade do poznámky v dolnej èasti tlaèiva 4a uveïte: Údaje identické s predchádzajúcim rokom. Touto
poznámkou nie je dotknutá monos uvedenia aj inej poznámky v dolnej èasti tlaèiva. Ak sa identickos údajov týka celého tlaèiva 4b, to nie je potrebné vypåòa, a teda ani zaradi do sady tlaèív, uvedené musí by oznaèené v poznámke v dolnej èasti tlaèiva 4a. Ak sa identickos údajov týka len èasti tlaèiva, tlaèivo musí by patriène vyplnené a zaradené do sady
tlaèív s uvedením potrebnej poznámky v dolnej èasti tlaèiva 4b.
* Uvádza sa IÈO prevádzkovate¾a (na kadom liste pouitých tlaèív).
1
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Zbierka zákonov è. 448/2010

Tlaþivo 5a
IýO*
UvoĐĖovanie zneþisĢujúcich látok do pôdy
z þinností1)
IýS2)
PrevádzkareĖ
Názov
Prevádzka3)
IýS2)
Názov
ýíslo þinnosti4), 7)
ýinnosĢ
5
Kód ZL )
Názov zneþisĢujúcej látky (ZL)5)

Poznámka8)

Èiastka 168

List6)
Oznamovací rok

/

Množstvo ZL (kg/rok)7)

Èiastka 168

Zbierka zákonov è. 448/2010
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Vysvetlivky k tlaèivu 5a
) § 2 ods. 1 písm. e) zákona è. 205/2004 Z. z. o zhromaïovaní, uchovávaní a írení informácií o ivotnom prostredí
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov. Oznamovanie uvo¾òovania do pôdy sa vzahuje len na zneèisujúce látky v odpade, ktorý je predmetom znekodòovania úpravou pôdnymi procesmi alebo håbkovou injektáou.
2
) Identifikaèné èíslo systému, ktoré priradí kadej prevádzkarni a prevádzke organizácia, ktorá je ministerstvom poverená
zhromaïovaním údajov.
3
) Vypåòa len prevádzkovate¾, ktorý má vydané právoplatné integrované povolenie pod¾a zákona è. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole zneèisovania ivotného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
4
) Èíslo priemyselnej èinnosti pod¾a prílohy I nariadenia Európskeho parlamentu a Rady è. 166/2006/ES o zriadení
Európskeho registra uvo¾òovania a prenosov zneèisujúcich látok, ktorým sa menia a dopåòajú smernice Rady
91/689/EHS a 96/61/ES.
5
) Kód a názov zneèisujúcej látky pod¾a prílohy II nariadenia Európskeho parlamentu a Rady è. 166/2006/ES.
6
) Uvies poradové èíslo listu z celkového poètu listov tlaèiva. V prípade nepostaèujúcich riadkov skopírujte celý list vzorového tlaèiva a uveïte poradové èíslo skopírovaného listu z celkového poètu listov. Na skopírovanom tlaèive musia by
uvedené vetky identifikaèné údaje o prevádzkarni, prevádzke a èinnosti.
7
) V prípade, e nie je technicky moné urèi mnostvo zneèisujúcej látky za konkrétnu èinnos, uveïte tu èísla vetkých
èinností v prevádzke/prevádzkarni a mnostvá ZL uvádzajte sumárne za vetky uvedené èinnosti.
8
) V prípade, e údaje uvádzané v nasledujúcom tlaèive 5b sú rovnaké, ako boli ohlásené v predchádzajúcom roku, uveïte
do poznámky: Údaje identické s predchádzajúcim rokom. Touto poznámkou nie je dotknutá monos uvedenia aj inej
poznámky v dolnej èasti tlaèiva.
* Uvádza sa IÈO prevádzkovate¾a (na kadom liste pouitých tlaèív).
1
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Zbierka zákonov è. 448/2010

Tlaþivo 5b11)
UvoĐĖovanie zneþisĢujúcich látok do pôdy
z jednotlivých þinností1)
IýS2)
PrevádzkareĖ
Názov
Prevádzka3)
IýS2)
Názov
ýíslo þinnosti4), 10)
ýinnosĢ
Spôsob
Kód ZL5)
zistenia6) KM7)

Poznámka

Èiastka 168

IýO*
List9)
Oznamovací rok

Použitá metóda stanovenia
Oznaþenie alebo popis8)

/

Èiastka 168

Zbierka zákonov è. 448/2010
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Vysvetlivky k tlaèivu 5b
) § 2 ods. 1 písm. e) zákona è. 205/2004 Z. z. o zhromaïovaní, uchovávaní a írení informácií o ivotnom prostredí
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov. Oznamovanie uvo¾òovania do pôdy sa vzahuje len na zneèisujúce látky v odpade, ktorý je predmetom znekodòovania úpravou pôdnymi procesmi alebo håbkovou injektáou.
2
) Identifikaèné èíslo systému, ktoré priradí kadej prevádzkarni a prevádzke organizácia, ktorá je ministerstvom poverená
zhromaïovaním údajov do národného registra zneèisovania.
3
) Vypåòa len prevádzkovate¾, ktorý má vydané právoplatné integrované povolenie pod¾a zákona è. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole zneèisovania ivotného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
4
) Èíslo èinnosti pod¾a prílohy I nariadenia Európskeho parlamentu a Rady è. 166/2006/ES o zriadení Európskeho registra uvo¾òovania a prenosov zneèisujúcich látok, ktorým sa menia a dopåòajú smernice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES.
5
) Kód a názov zneèisujúcej látky pod¾a prílohy II nariadenia Európskeho parlamentu a Rady è. 166/2006/ES.
6
) Spôsob zistenia mnostva vypustenej zneèisujúcej látky (M  meranie, C  výpoèet, E  odhad).
7
) Kód metódy merania alebo výpoètu pod¾a kapitoly 1.1.11.5 v Metodickom dokumente na vykonávanie európskeho
PRTR.
8
) Struèný popis alebo názov metódy pouitej na meranie alebo výpoèet.
9
) Uvies poradové èíslo listu z celkového poètu listov tlaèiva. V prípade nepostaèujúcich riadkov skopírujte celý list vzorového tlaèiva a uveïte poradové èíslo skopírovaného listu z celkového poètu listov. Na skopírovanom tlaèive musia by
uvedené vetky identifikaèné údaje o prevádzkarni, prevádzke a èinnosti.
10
) V prípade, e nie je technicky moné urèi mnostvo zneèisujúcej látky za konkrétnu èinnos, uveïte tu èísla vetkých
èinností v prevádzke/prevádzkarni.
11
) V prípade, e údaje uvádzané v tlaèive sú rovnaké, ako boli uvádzané v predchádzajúcom roku, tie nie je potrebné vypåòa; v takom prípade do poznámky v dolnej èasti tlaèiva 5a uveïte: Údaje identické s predchádzajúcim rokom. Touto
poznámkou nie je dotknutá monos uvedenia aj inej poznámky v dolnej èasti tlaèiva. Ak sa identickos údajov týka celého tlaèiva 5b, to nie je potrebné vypåòa, a teda ani zaradi do sady tlaèív, uvedené musí by oznaèené v poznámke v dolnej èasti tlaèiva 5a. Ak sa identickos údajov týka len èasti tlaèiva, tlaèivo musí by patriène vyplnené a zaradené do sady
tlaèív s uvedením potrebnej poznámky v dolnej èasti tlaèiva 5b.
* Uvádza sa IÈO prevádzkovate¾a (na kadom liste pouitých tlaèív).
1
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Èiastka 168

Tlaþivo 6a
IýO*
List8)
/
Prenos ZL v OV urþených na þistenie mimo lokality prevádzkarne
1
z þinností )
Oznamovací rok
IýS2)
PrevádzkareĖ
Názov
Prevádzka3)
IýS2)
Názov
ýíslo þinnosti4), 11)
ýinnosĢ
Odpadové
Množstvo OV þistených mimo lokality prevádzkarne9), 11)
m3
vody (OV)
Názov
CieĐ prenosu IýO-cieĐ, IýO
(OV)10)
Ulica/o. þ.**
Súp. þ.**
Obec
PSý
Množstvo ZL (kg/rok)11)
5
5
Kód ZL )
Názov zneþisĢujúcej látky (ZL) )
Celkom6)
Z toho havarijný
únik7)

Poznámka12)
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Vysvetlivky k tlaèivu 6a
) Prenos zneèisujúcich látok v odpadových vodách urèených na èistenie mimo lokality prevádzkarne.
2
) Identifikaèné èíslo systému, ktoré priradí kadej prevádzkarni a prevádzke organizácia, ktorá je ministerstvom poverená
zhromaïovaním údajov do národného registra zneèisovania. Pri prvom oznamovaní pod¾a tejto prílohy k vyhláke sa
nevypåòa, pri kadom ïalom oznamovaní pridelené IÈS uvedie u prevádzkovate¾.
3
) Vypåòa len prevádzkovate¾, ktorý má vydané právoplatné integrované povolenie pod¾a zákona è. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole zneèisovania ivotného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
4
) Èíslo èinnosti pod¾a prílohy I nariadenia Európskeho parlamentu a Rady è. 166/2006/ES o zriadení Európskeho registra uvo¾òovania a prenosov zneèisujúcich látok, ktorým sa menia a dopåòajú smernice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES.
5
) Kód a názov zneèisujúcej látky pod¾a prílohy II nariadenia Európskeho parlamentu a Rady è. 166/2006/ES.
6
) Celkové mnostvo ZL v odpadových vodách urèených na èistenie mimo lokality prevádzkarne z èinnosti/èinností.
7
) Mnostvo ZL v odpadových vodách pri havarijnom úniku z celkového preneseného mnostva ZL.
8
) Uvies poradové èíslo listu z celkového poètu listov tlaèiva. V prípade nepostaèujúcich riadkov skopírujte celý list vzorového tlaèiva a uveïte poradové èíslo skopírovaného listu z celkového poètu listov. Na skopírovanom tlaèive musia by
uvedené vetky identifikaèné údaje o prevádzkarni, prevádzke a èinnosti.
9
) Uvedie sa mnostvo odpadových vôd v m3 z danej èinnosti, ktorých èistenie je zabezpeèené mimo lokality prevádzkarne.
10
) Uvedie sa cie¾ prenosu odpadových vôd, a to názov cie¾a prenosu  prevádzky/prevádzkarne, napr. èistiarne odpadových
vôd (názov uvies tak, ako je zauívaný), adresa cie¾a prenosu, IÈO cie¾a prenosu (ak je cie¾om samostatný subjekt
s IÈO-m) a IÈO prevádzkovate¾a, ktorý prevádzkuje cie¾ prenosu.
11
) V prípade, e nie je technicky moné urèi mnostvo zneèisujúcej látky za konkrétnu èinnos, uveïte tu èísla vetkých
èinností v prevádzke/prevádzkarni a mnostvá ZL uvádzajte sumárne za vetky uvedené èinnosti.
12
) V prípade, e údaje uvádzané v nasledujúcom tlaèive 6b sú rovnaké, ako boli ohlásené v predchádzajúcom roku, uveïte
do poznámky: Údaje identické s predchádzajúcim rokom. Touto poznámkou nie je dotknutá monos uvedenia aj inej
poznámky v dolnej èasti tlaèiva.
* Uvádza sa IÈO prevádzkovate¾a (na kadom liste pouitých tlaèív).
** Orientaèné èíslo, resp. súpisné èíslo stavby urèené obcou pod¾a vyhláky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
è. 31/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o oznaèovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o èíslovaní stavieb.
1
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Tlaþivo 6b11)
IýO*
Prenos ZL v OV urþených na þistenie mimo lokality prevádzkarne List9)
z þinností1)
Oznamovací rok
2
IýS )
PrevádzkareĖ
Názov
Prevádzka3)
IýS2)
Názov
ýíslo þinnosti4), 10)
ýinnosĢ
Spôsob
Použitá metóda stanovenia
Kód ZL5)
zistenia6) KM7)
Oznaþenie alebo popis8)

Poznámka

Èiastka 168

/
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Vysvetlivky k tlaèivu 6b
) Prenos zneèisujúcich látok v odpadových vodách urèených na èistenie vrátane èistenia odpadových vôd mimo lokality
prevádzkarne.
2
) Identifikaèné èíslo systému, ktoré priradí kadej prevádzkarni a prevádzke organizácia, ktorá je ministerstvom poverená
zhromaïovaním údajov do národného registra zneèisovania.
3
) Vypåòa len prevádzkovate¾, ktorý má vydané právoplatné integrované povolenie pod¾a zákona è. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole zneèisovania ivotného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
4
) Èíslo èinnosti pod¾a prílohy I nariadenia Európskeho parlamentu a Rady è. 166/2006/ES o zriadení Európskeho registra uvo¾òovania a prenosov zneèisujúcich látok, ktorým sa menia a dopåòajú smernice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES.
5
) Kód a názov zneèisujúcej látky pod¾a prílohy II nariadenia Európskeho parlamentu a Rady è. 166/2006/ES.
6
) Spôsob zistenia mnostva prenesenej zneèisujúcej látky (M  meranie, C  výpoèet, E  odhad).
7
) Kód metódy merania alebo výpoètu pod¾a kapitoly 1.1.11.5 v Metodickom dokumente na vykonávanie európskeho
PRTR.
8
) Struèný popis alebo názov metódy pouitej na meranie alebo výpoèet.
9
) Uvies poradové èíslo listu z celkového poètu listov tlaèiva. V prípade nepostaèujúcich riadkov skopírujte celý list vzorového tlaèiva a uveïte poradové èíslo skopírovaného listu z celkového poètu listov. Na skopírovanom tlaèive musia by
uvedené vetky identifikaèné údaje o prevádzkarni, prevádzke a èinnosti.
10
) V prípade, e nie je technicky moné urèi mnostvo zneèisujúcej látky za konkrétnu èinnos, uveïte tu èísla vetkých
èinností v prevádzke/prevádzkarni.
11
) V prípade, e údaje uvádzané v tlaèive sú rovnaké, ako boli uvádzané v predchádzajúcom roku, nie je potrebné ich vypåòa; v takom prípade do poznámky v dolnej èasti tlaèiva 6a uveïte: Údaje identické s predchádzajúcim rokom. Touto
poznámkou nie je dotknutá monos uvedenia aj inej poznámky v dolnej èasti tlaèiva. Ak sa identickos údajov týka celého tlaèiva 6b, toto nie je potrebné vypåòa, a teda ani zaradi do sady tlaèív, uvedené musí by oznaèené v poznámke
v dolnej èasti tlaèiva 6a. Ak sa identickos údajov týka len èasti tlaèiva, tlaèivo musí by patriène vyplnené a zaradené do
sady tlaèív s uvedením potrebnej poznámky v dolnej èasti tlaèiva 6b.
* Uvádza sa IÈO prevádzkovate¾a (na kadom liste pouitých tlaèív).
1
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Tlaþivo 7a

IýO*

Prenos nebezpeþných odpadov mimo lokality prevádzkarne1)
PrevádzkareĖ
Názov
Prevádzka3)
Názov
ýinnosĢ
P. þ. Smer
prenosu5)

Poznámka

Èiastka 168

List10)
Oznamovací rok

IýS2)
IýS2)
ýíslo þinnosti4), 11)
Množstvo
Druh R/D6)
(t/rok)7), 11)

Spôsob
zistenia8)

Použitá metóda9)

/
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Vysvetlivky k tlaèivu 7a
) Prenos nebezpeèného odpadu urèeného na zhodnotenie alebo znekodnenie mimo lokality prevádzkarne.
2
) Identifikaèné èíslo systému, ktoré priradí kadej prevádzkarni a prevádzke organizácia, ktorá je ministerstvom poverená
zhromaïovaním údajov do národného registra zneèisovania.
3
) Vypåòa len prevádzkovate¾, ktorý má vydané právoplatné integrované povolenie pod¾a zákona è. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole zneèisovania ivotného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
4
) Èíslo priemyselnej èinnosti pod¾a prílohy I nariadenia Európskeho parlamentu a Rady è. 166/2006/ES o zriadení
Európskeho registra uvo¾òovania a prenosov zneèisujúcich látok, ktorým sa menia a dopåòajú smernice Rady
91/689/EHS a 96/61/ES.
5
) Uvedie sa kód krajiny, kde bol odpad zhodnotený alebo znekodnený (akronym 2 prílohy k vyhláke tatistického úradu
Slovenskej republiky è. 303/2007 Z. z., ktorou sa vydáva tatistický èíselník krajín).
6
) Uvies kód nakladania s odpadmi (R alebo D) a èinnos zhodnotenia (1  13) alebo znekodnenia (1 15).
7
) Uvies mnostvo vzniknutých odpadov, ktoré boli predmetom zhodnotenia alebo znekodnenia.
8
) Spôsob zistenia mnostva preneseného odpadu (M  meranie, C  výpoèet, E  odhad).
9
) Popis metódy, ktorou sa stanovuje mnostvo odpadu.
10
) Uvies poradové èíslo listu z celkového poètu listov tlaèiva. V prípade nepostaèujúcich riadkov skopírujte celý list vzorového tlaèiva a uveïte poradové èíslo skopírovaného listu z celkového poètu listov. Na skopírovanom tlaèive musia by
uvedené vetky identifikaèné údaje o prevádzkarni, prevádzke a èinnosti.
11
) V prípade, e nie je technicky moné urèi mnostvo odpadu za konkrétnu èinnos, uveïte tu èísla vetkých èinností
v prevádzke/prevádzkarni a mnostvá odpadu pod¾a R alebo D uvádzajte sumárne za vetky uvedené èinnosti.
* Uvádza sa IÈO prevádzkovate¾a (na kadom liste pouitých tlaèív).
1
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Tlaþivo 7b

IýO*

Prenos nebezpeþných odpadov mimo lokality prevádzkarne1)
IýS2)
PrevádzkareĖ
Názov
Prevádzka3)
IýS2)
Názov
ýíslo þinnosti4), 10)
ýinnosĢ
Miesto zhodnotenia/zneškodnenia
Oznaþenie
Obchodné meno6)
odpadu5)

Poznámka

Èiastka 168

Sídlo7)

List9)
Oznamovací rok

Miesto8)

/

Èiastka 168
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Strana 3681

Vysvetlivky k tlaèivu 7b
) Prevádzkovatelia vypåòajú tlaèivo 7b v prípade, ak sú pôvodcami odpadu, ktorý bol znekodnený alebo zhodnotený.
2
) Identifikaèné èíslo systému, ktoré priradí kadej prevádzkarni a prevádzke organizácia, ktorá je ministerstvom poverená
zhromaïovaním údajov do národného registra zneèisovania.
3
) Vypåòa len prevádzkovate¾, ktorý má vydané právoplatné integrované povolenie pod¾a zákona è. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole zneèisovania ivotného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
4
) Èíslo èinnosti pod¾a prílohy I nariadenia Európskeho parlamentu a Rady è. 166/2006/ES o zriadení Európskeho registra uvo¾òovania a prenosov zneèisujúcich látok, ktorým sa menia a dopåòajú smernice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES.
5
) Oznaèenie odpadu: uvedie sa poradové èíslo z tlaèiva 7a.
6
) Obchodné meno spoloènosti, ktorá zhodnotila alebo znekodnila odpad.
7
) Sídlo spoloènosti, ktorá zhodnotila alebo znekodnila odpad.
8
) Adresa miesta prevádzky, kde bol odpad znekodnený alebo zhodnotený.
9
) Uvies poradové èíslo listu z celkového poètu listov tlaèiva. V prípade nepostaèujúcich riadkov skopírujte celý list vzorového tlaèiva a uveïte poradové èíslo skopírovaného listu z celkového poètu listov. Na skopírovanom tlaèive musia by
uvedené vetky identifikaèné údaje o prevádzkarni, prevádzke a èinnosti.
10
) V prípade, e nie je technicky moné urèi mnostvo odpadu za konkrétnu èinnos, uveïte tu èísla vetkých èinností
v prevádzke/prevádzkarni.
* Uvádza sa IÈO prevádzkovate¾a (na kadom liste pouitých tlaèív).
1
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Tlaþivo 8a

IýO*

Prenos ostatných odpadov mimo lokality prevádzkarne1)
PrevádzkareĖ
Názov
Prevádzka3)
Názov
ýinnosĢ
P. þ. Smer
prenosu5)

Poznámka

Èiastka 168

List10)
Oznamovací rok

IýS2)
IýS2)
ýíslo þinnosti4), 11)
Množstvo
Druh R/D6)
(t/rok)7), 11)

Spôsob
zistenia8)

Použitá metóda9)

/
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Vysvetlivky k tlaèivu 8a
) Prenos odpadu, ktorý je kategorizovaný ako ostatný pod¾a § 2 vyhláky Ministerstva ivotného prostredia Slovenskej
republiky è. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorích predpisov, urèeného na zhodnotenie alebo znekodnenie mimo lokality prevádzkarne.
2
) Identifikaèné èíslo systému, ktoré priradí kadej prevádzkarni a prevádzke organizácia, ktorá je ministerstvom poverená
zhromaïovaním údajov do národného registra zneèisovania.
3
) Vypåòa len prevádzkovate¾, ktorý má vydané právoplatné integrované povolenie pod¾a zákona è. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole zneèisovania ivotného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
4
) Èíslo priemyselnej èinnosti pod¾a prílohy I nariadenia Európskeho parlamentu a Rady è. 166/2006/ES o zriadení
Európskeho registra uvo¾òovania a prenosov zneèisujúcich látok, ktorým sa menia a dopåòajú smernice Rady
91/689/EHS a 96/61/ES.
5
) Uvedie sa kód krajiny, kde bol odpad zhodnotený alebo znekodnený (akronym 2 prílohy k vyhláke tatistického úradu
Slovenskej republiky è. 303/2007 Z. z., ktorou sa vydáva tatistický èíselník krajín.
6
) Uvies kód nakladania s odpadmi (R alebo D) a èinnos zhodnotenia (1  13) alebo znekodnenia (1  15).
7
) Mnostvo odpadov, ktoré vzniklo prevádzkovaním èinnosti a bolo predmetom zhodnotenia alebo znekodnenia.
8
) Spôsob zistenia mnostva preneseného odpadu (M  meranie, C  výpoèet, E  odhad).
9
) Popis metódy, ktorou sa stanovuje mnostvo odpadov.
10
) Uvies poradové èíslo listu z celkového poètu listov tlaèiva. V prípade nepostaèujúcich riadkov skopírujte celý list vzorového tlaèiva a uveïte poradové èíslo skopírovaného listu z celkového poètu listov. Na skopírovanom tlaèive musia by
uvedené vetky identifikaèné údaje o prevádzkarni, prevádzke a èinnosti.
11
) V prípade, e nie je technicky moné urèi mnostvo odpadu za konkrétnu èinnos, uveïte tu èísla vetkých èinností
v prevádzke/prevádzkarni a mnostvá odpadu pod¾a R alebo D uvádzajte sumárne za vetky uvedené èinnosti.
* Uvádza sa IÈO prevádzkovate¾a (na kadom liste pouitých tlaèív).
1
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Tlaþivo 8b

IýO*

Prenos ostatných odpadov mimo lokality prevádzkarne1)
IýS2)
PrevádzkareĖ
Názov
Prevádzka3)
IýS2)
Názov
ýíslo þinnosti4), 10)
ýinnosĢ
Miesto zhodnotenia/zneškodnenia
Oznaþ.
Obchodné meno6)
odpadu5)

Poznámka

Èiastka 168

Sídlo7)

List9)
Oznamovací rok

Miesto8)

/
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Vysvetlivky k tlaèivu 8b
) Prevádzkovatelia vypåòajú tlaèivo 8b v prípade, keï sú pôvodcami odpadu, ktorý bol prenesený mimo lokality prevádzkarne.
2
) Identifikaèné èíslo systému, ktoré priradí kadej prevádzkarni a prevádzke organizácia, ktorá je ministerstvom poverená
zhromaïovaním údajov do národného registra zneèisovania.
3
) Vypåòa len prevádzkovate¾, ktorý má vydané právoplatné integrované povolenie pod¾a zákona è. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole zneèisovania ivotného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
4
) Èíslo èinnosti pod¾a prílohy I nariadenia Európskeho parlamentu a Rady è. 166/2006/ES o zriadení Európskeho registra uvo¾òovania a prenosov zneèisujúcich látok, ktorým sa menia a dopåòajú smernice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES.
5
) Oznaèenie odpadu: uvedie sa poradové èíslo z tlaèiva 8a.
6
) Obchodné meno spoloènosti, ktorá zhodnotila alebo znekodnila odpad.
7
) Sídlo spoloènosti, ktorá zhodnotila alebo znekodnila odpad.
8
) Adresa miesta prevádzky, kde bol odpad znekodnený alebo zhodnotený.
9
) Uvies poradové èíslo listu z celkového poètu listov tlaèiva. V prípade nepostaèujúcich riadkov skopírujte celý list vzorového tlaèiva a uveïte poradové èíslo skopírovaného listu z celkového poètu listov. Na skopírovanom tlaèive musia by
uvedené vetky identifikaèné údaje o prevádzkarni, prevádzke a èinnosti.
10
) V prípade, e nie je technicky moné urèi mnostvo odpadu za konkrétnu èinnos, uveïte tu èísla vetkých èinností
v prevádzke/prevádzkarni.
* Uvádza sa IÈO prevádzkovate¾a (na kadom liste pouitých tlaèív).
1
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Zbierka zákonov è. 448/2010

Èiastka 168

IýO*

Preukazovanie dodržiavania emisných limitov – ovzdušie1)
IýS2)
Prevádzka
Základné údaje o þastiach zdroja zneþisĢovania
VAR PCZ3)
Popis þasti zdroja zneþisĢovania13)

List12)
Oznamovací rok

Názov13)

ýasĢ zdroja zneþisĢovania s odluþovacím/filtraþným zariadením4), 13)
Popis odluþovacieho/filtraþného zariadenia13)

Emisie a emisné limity13)
ZL5)
množstvo ZL6)
EL7)
Jednotka EL
HEV8)
Jednotka HEV
Referenþné podmienky9), 13)

Spôsob zisĢovania10), 13)
Poznámka13), 14)

/

Periodicita merania11), 13)

áno

nie
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Vysvetlivky k tlaèivu 9
) Tlaèivo vypåòajú prevádzkovatelia, ktorí majú vydané právoplatné integrované povolenie pod¾a zákona è. 245/2003 Z. z.
o integrovanej prevencii a kontrole zneèisovania ivotného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorích predpisov.
2
) Identifikaèné èíslo systému, ktoré priradí kadej prevádzkarni a prevádzke organizácia, ktorá je ministerstvom poverená
zhromaïovaním údajov do národného registra zneèisovania.
3
) Identifikaèné èíslo zdroja unikátne v okrese, pridelené pracovníkom ObÚ P. Pri èasti zdroja uvies èíslo èasti zdroja.
4
) Nehodiace sa preèiarknite.
5
) Kód zneèisujúcej látky pod¾a èíselníka uvedeného v NEIS. V prípade, e nie je známy kód, uveïte názov.
6
) Mnostvo emisií zneèisujúcej látky v kg/rok.
7
) Urèený emisný limit pre zneèisujúcu látku v právoplatnom integrovanom povolení.
8
) Hodnota emisnej velièiny (koncentrácia) pod¾a výsledkov merania alebo výpoètu pod¾a vykonávacej vyhláky Ministerstva ivotného prostredia Slovenskej republiky k zákonu è. 137/2010 Z. z. o ovzduí.
9
) Referenèné podmienky, za akých sa preukazuje dodranie emisného limitu.
10
) Uvies jeden zo spôsobov zisovania: TV  technický výpoèet, JDM  jednorazové diskontinuálne oprávnené meranie, DM
 diskontinuálne meranie, KM  kontinuálne meranie.
11
) V prípade periodického merania uvies periodicitu merania.
12
) Uvies poradové èíslo listu z celkového poètu listov tlaèiva. V prípade ïalej èasti zdroja zneèisovania alebo nepostaèujúcich riadkov skopírujte celý list vzorového tlaèiva a uveïte poradové èíslo skopírovaného listu z celkového poètu listov.
Na skopírovanom tlaèive musia by uvedené vetky identifikaèné údaje o prevádzkarni, prevádzke a èinnosti.
13
) V prípade, e údaje boli oznámené do NEIS, nie je potrebné ich uvádza. Túto skutoènos je potrebné uvies do poznámky
v dolnej èasti tlaèiva ako Údaje nahlásené do NEIS; pouitie poznámky pre iné informácie tým nie je dotknuté. Aj v tomto prípade je vak potrebné uvies VAR PCZ èastí zdrojov v rámci danej prevádzky, tieto vypíte v èasti tlaèiva urèenej pre
Popis èasti zdroja zneèisovania.
14
) V prípade, e nie sú stanovené emisné limity v právoplatnom rozhodnutí integrovaného povolenia, v tlaèive sa vyplnia len
poloky IÈO, List, Oznamovací rok, IÈS a Poznámka; do poznámky v dolnej èasti tlaèiva sa uvedie: Emisné limity nie sú stanovené; pouitie poznámky pre iné informácie tým nie je dotknuté.
* Uvádza sa IÈO prevádzkovate¾a (na kadom liste pouitých tlaèív).
1
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Tlaþivo 1015)

Zbierka zákonov è. 448/2010

Èiastka 168

IýO*

Preukazovanie dodržiavania limitných hodnôt – voda1)

List13)
Oznamovací rok

Prevádzka IýS2)
Základné údaje o vypúšĢaní odpadových vôd (OV)
Oznaþenie miesta vypúšĢania3)
Typ OV4), 14)
5 14
VypúšĢanie OV do recipientu ), )
áno nie
VypúšĢanie OV do kanalizácie5), 14)
6 14)
Oznaþenie recipientu ),
Rieþny kilometer6), 14)
7 14
Typ vypúšĢania ), )
Spôsob þistenia8), 14)

Kvantitatívne a kvalitatívne ukazovatele odpadových vôd14)
Množstvo vypustených OV
UZ9)
LH10)
jednotka LH
HUZ11)

Poznámka14), 15)

jednotka HUZ

/

áno

nie

dátum12)
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Vysvetlivky k tlaèivu 10
) Tlaèivo vypåòajú prevádzkovatelia, ktorí majú vydané právoplatné integrované povolenie pod¾a zákona è. 245/2003 Z. z.
o integrovanej prevencii a kontrole zneèisovania ivotného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorích predpisov.
2
) Identifikaèné èíslo systému, ktoré priradí kadej prevádzkarni a prevádzke organizácia, ktorá je ministerstvom poverená
zhromaïovaním údajov do národného registra zneèisovania.
3
) Oznaèenie miesta vypúania (výust), ako je to uvedené v právoplatnom integrovanom povolení.
4
) Splaková (S) / priemyselná (P) odpadová voda.
5
) Èo sa nehodí, preèiarknite.
6
) Vyplòte v prípade, ak odpadové vody sú vypúané do recipienta. V poloke oznaèenie recipienta sa uvedie breh a názov
recipienta.
7
) Kontinuálne/diskontinuálne.
8
) Krátky popis èistenia odpadových vôd pred vypúaním do recipienta alebo verejnej kanalizácie. V prípade, e zariadenie
na èistenie neexistuje, táto skutoènos sa uvedie.
9
) Oznaèenie ukazovate¾a zneèistenia pod¾a prílohy è. 6 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky è. 269/2010 Z. z., ktorým
sa ustanovujú poiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd.
10
) Limitná hodnota urèená v právoplatnom integrovanom povolení.
11
) Hodnota ukazovate¾a zneèistenia pod¾a výsledkov merania.
12
) Dátum odberu vzorky na stanovenie hodnoty ukazovate¾a zneèistenia.
13
) Uvies poradové èíslo listu z celkového poètu listov tlaèiva. V prípade ïalieho miesta vypúania alebo nepostaèujúcich
riadkov skopírujte celý list vzorového tlaèiva a uveïte poradové èíslo skopírovaného listu z celkového poètu listov. Na
skopírovanom tlaèive musia by uvedené vetky identifikaèné údaje o prevádzkarni, prevádzke a èinnosti.
14
) V prípade, e údaje boli oznámené do Súhrnnej evidencie o vodách, nie je potrebné ich uvádza. Túto skutoènos je potrebné uvies do poznámky v dolnej èasti tlaèiva ako Údaje nahlásené do SEoV; pouitie poznámky pre iné informácie
tým nie je dotknuté. Aj v tom prípade je vak potrebné uvies Oznaèenie miesta vypúania v rámci danej prevádzky,
tieto vypíte v èasti tlaèiva urèenej pre Spôsob èistenia.
15
) V prípade, e nie sú stanovené limitné hodnoty v právoplatnom rozhodnutí integrovaného povolenia, v tlaèive sa vyplnia
len poloky IÈO, List, Oznamovací rok, IÈS a Poznámka; do poznámky v dolnej èasti tlaèiva sa uvedie: Limitné
hodnoty nie sú stanovené; pouitie poznámky pre iné informácie tým nie je dotknuté.
* Uvádza sa IÈO prevádzkovate¾a (na kadom liste pouitých tlaèív).
1
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Tlaþivo 118)

Èiastka 168

IýO*

Preukazovanie dodržiavania limitných hodnôt – hluk1)

List7)
Oznamovací rok

/

IýS2)
Prevádzka
Základné údaje o zdroji
Zdroj3)

Popis

Informácie relevantné k prípustnej hodnote
Kategória územia4)
Dátum merania

Použitá metóda stanovenia
Metóda
stanovenia

Popis
stanovenia

Referenþné
podmienky6)

Poznámka8)

Prípustná hodnota5)

Nameraná hodnota
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Vysvetlivky k tlaèivu 11
) Tlaèivo vypåòajú prevádzkovatelia, ktorí majú vydané právoplatné integrované povolenie pod¾a zákona è. 245/2003 Z. z.
o integrovanej prevencii a kontrole zneèisovania ivotného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorích predpisov.
2
) Identifikaèné èíslo systému, ktoré priradí kadej prevádzkarni a prevádzke organizácia, ktorá je ministerstvom poverená
zhromaïovaním údajov do národného registra zneèisovania.
3
) Uvies zariadenie, ktoré sa podie¾a na vzniku hluku a jeho írení do vonkajieho prostredia.
4
) Kategória územia pod¾a prílohy k vyhláke Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky è. 549/2007 Z. z., ktorou sa
ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o poiadavkách na objektivizáciu
hluku, infrazvuku a vibrácií v ivotnom prostredí.
5
) Prípustná hodnota pod¾a prílohy k vyhláke Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky è. 549/2007 Z. z.
6
) Referenèné podmienky, za akých sa preukazuje dodriavanie prípustných hodnôt pre hluk.
7
) Uvies poradové èíslo listu z celkového poètu listov tlaèiva. V prípade ïalieho zdroja alebo nepostaèujúcich riadkov skopírujte celý list vzorového tlaèiva a uveïte poradové èíslo skopírovaného listu z celkového poètu listov. Na skopírovanom
tlaèive musia by uvedené vetky identifikaèné údaje o prevádzke.
8
) V prípade, e nie sú stanovené prípustné hodnoty v právoplatnom rozhodnutí integrovaného povolenia, v tlaèive sa vyplnia len poloky IÈO, List, Oznamovací rok, IÈS a Poznámka; do poznámky v dolnej èasti tlaèiva sa uvedie: Prípustné hodnoty nie sú stanovené; pouitie poznámky pre iné informácie tým nie je dotknuté.
* Uvádza sa IÈO prevádzkovate¾a (na kadom liste pouitých tlaèív).
1
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Tlaþivo 128)

Èiastka 168

IýO*

Preukazovanie dodržiavania limitných hodnôt – vibrácie1)

List7)
Oznamovací rok

/

IýS2)
Prevádzka
Základné údaje o zdroji
Zdroj3)

Popis

Informácie relevantné k prípustnej hodnote
Chránená miestnosĢ4)
Dátum merania

Informácie relevantné k prípustnej hodnote
Metóda
stanovenia

Popis
stanovenia

Referenþné
podmienky6)

Poznámka8)

Prípustná hodnota5)

Nameraná hodnota
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Vysvetlivky k tlaèivu 12
) Tlaèivo vypåòajú prevádzkovatelia, ktorí majú vydané právoplatné integrované povolenie pod¾a zákona è. 245/2003 Z. z.
o integrovanej prevencii a kontrole zneèisovania ivotného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorích predpisov.
2
) Identifikaèné èíslo systému, ktoré priradí kadej prevádzke a èasti zdroja zneèisovania organizácia, ktorá je ministerstvom poverená zhromaïovaním údajov do národného registra zneèisovania.
3
) Uvies zariadenie, ktoré sa podie¾a na vzniku vibrácií.
4
) Chránená miestnos pod¾a prílohy k vyhláke Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky è. 549/2007 Z. z., ktorou
sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o poiadavkách na objektivizáciu
hluku, infrazvuku a vibrácií v ivotnom prostredí.
5
) Prípustná hodnota pod¾a prílohy k vyhláke Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky è. 549/2007 Z. z.
6
) Referenèné podmienky, za akých sa preukazuje dodriavanie prípustných hodnôt pre vibrácie.
7
) Uvies poradové èíslo listu z celkového poètu listov tlaèiva. V prípade nepostaèujúcich riadkov skopírujte list vzorového
tlaèiva a uveïte poradové èíslo listu z celkového poètu skopírovaných listov.
8
) V prípade, e nie sú stanovené prípustné hodnoty v právoplatnom rozhodnutí integrovaného povolenia, v tlaèive sa vyplnia len poloky IÈO, List, Oznamovací rok, IÈS a Poznámka; do poznámky v dolnej èasti tlaèiva sa uvedie: Prípustné hodnoty nie sú stanovené; pouitie poznámky pre iné informácie tým nie je dotknuté.
* Uvádza sa IÈO prevádzkovate¾a (na kadom liste pouitých tlaèív).
1
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