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364
VYHLÁKA
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
z 8. decembra 2015,
ktorou sa mení a dopåòa vyhláka Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Slovenskej republiky è. 475/2013 Z. z., ktorou sa vymedzujú úseky dia¾nic,
rýchlostných ciest, ciest I. triedy, ciest II. triedy a ciest III. triedy
s výberom mýta v znení neskorích predpisov

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Slovenskej republiky pod¾a § 35 ods. 2 písm. a) zákona
è. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za uívanie vymedzených
úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení
niektorých zákonov ustanovuje:
Èl. I
Vyhláka Ministerstva dopravy, výstavby a regionálne

D01-036

Jablonov

D/1, I/18

ho rozvoja Slovenskej republiky è. 475/2013 Z. z.,
ktorou sa vymedzujú úseky dia¾nic, rýchlostných
ciest, ciest I. triedy, ciest II. triedy a ciest III. triedy
s výberom mýta v znení vyhláky è. 57/2014 Z. z., vyhláky è. 21/2015 Z. z., vyhláky è. 159/2015 Z. z.
a vyhláky è. 249/2015 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V prílohe è.1, v prvom bode Zoznam úsekov na
dia¾nici D1 úsek D01-036 znie:
Studenec

4,726

.

.

2. V prílohe è. 1 sa v prvom bode Zoznam úsekov na
dia¾nici D1 na konci dopåòa úsek D01-052, ktorý znie:


D01-052

Levoèa

D/1

Jablonov

D/1, I/18

9,700

Levoèa-západ

I/18

0,600

I/18, III/3204

1,702

3. V prílohe è. 1 sa v druhom bode Zoznam úsekov na
ceste I/18 za úsek 018-A069a vkladajú nové úseky
018-A069b a 018-076b1, ktoré znejú:


018-A069b
018-A071

I/18, D1
Levoèa-východ

018-A072

I/18
I/18, III/3204

Spiský Hrhov-západ

I/18

3,108

018-A073

Spiský Hrhov-východ

I/18

Klèov-západ

I/18

1,327

018-A075

Klèov-východ

I/18

Nemeany-západ

I/18

0,824

018-076b1

Nemeany-východ

I/18

I/18, D1

1,360

I/18

0,600

I/18, III/3204

1,702

.

4. V prílohe è. 1 sa v treom bode  Zoznam úsekov na
ceste I/18 vypúajú úseky:


018-A069b
018-A071

I/18, D1
Levoèa-východ

018-A072

Levoèa-západ

I/18
I/18, III/3204

Spiský Hrhov-západ

I/18

3,108

018-A073

Spiský Hrhov-východ

I/18

Klèov-západ

I/18

1,327

018-A075

Klèov-východ

I/18

Nemeany-západ

I/18

0,824

018-076b1

Nemeany-východ

I/18

I/18, D1

1,360

.
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5. V prílohe è. 1 sa v prvom bode Zoznam úsekov na
rýchlostnej ceste R2 na konci dopåòajú úseky R02-019
a R02-020, ktoré znejú:


R02-019

Pstrua

R2, I/50

Detva-juh

R2, I/50

5,750

R02-020

Detva-juh

R2, I/50

Kriváò

R2, II/526

4,400

III/2693, I/50

0,641

.

6. V prílohe è. 1 sa v druhom bode Zoznam úsekov na
ceste I/50 za úsek 050-081 vkladajú nové úseky, ktoré
znejú:


050-087c2

I/50, R2

050-088

III/2693, I/50

Stook

I/50, III/2692

1,300

050-089

Stook

I/50, III/2692

Detva-západ

I/50

2,885

050-A090

Detva-východ

I/50

Kriváò-západ

I/50

2,151

III/2693, I/50

1,101

.

7. V prílohe è. 1 sa v treom bode  Zoznam úsekov na
ceste I/50 vypúajú úseky:


050-087c

Víg¾a-Pstrua-východ

050-088

I/50
III/2693, I/50

Stook

I/50, III/2692

1,300

050-089

Stook

I/50, III/2692

Detva-západ

I/50

2,885

050-A090

Detva-východ

I/50

Kriváò-západ

I/50

2,151

.

I/50, R2

0,460

.

8. V prílohe è. 1 sa v treom bode Zoznam úsekov na
ceste I/50 za úsek 050-087b vkladá nový úsek
050-087c1, ktorý znie:


050-087c1

Víg¾a-Pstrua-východ

I/50

9. V prílohe è. 1 sa v tvrtom bode Zoznam úsekov na
ceste I/50 na konci dopåòajú úseky 050-i078
a 050-i079, ktoré znejú:


050-i078

Detva-juh

R2, I/50

Detva-východ

I/50

1,170

050-i079

Detva-juh

R2, I/50

Detva-západ

I/50

1,120

.

10. V prílohe è. 1 v prvom bode Zoznam úsekov na
dia¾nici D1 úseky D01-040 a D01-041 znejú:


D01-040

iroké

D/1, PD/7

Frièovce

D/1, I/18

3,600

D01-041

Svinia

D/1, I/18

Preov-západ

I/18, D1

7,900

.

Svinia

D/1, I/18

10,700

.

11. V prílohe è. 1 sa v prvom bode Zoznam úsekov na
dia¾nici D1 na konci dopåòa úsek D01-053, ktorý znie:


D01-053

Frièovce

D/1, I/18
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12. V prílohe è. 1 sa v druhom bode Zoznam úsekov na
ceste I/18 za úsek 018-080 vkladajú nové úseky 018-081
a 018-084a, ktoré znejú:


018-081

D/1, I/18

Hendrichovce-západ

I/18

0,409

018-A082

Hendrichovce-východ

I/18

Bertotovce-západ

I/18

0,759

018-083

Bertotovce-východ

I/18

Chminianska Nová
Ves-západ

I/18

3,111

018-084a

Chminianska Nová Ves-východ

I/18

I/18, D1

0,849

.

13. V prílohe è. 1 sa v treom bode Zoznam úsekov na
ceste I/18 vypúajú úseky:


018-081

D/1, I/18

Hendrichovce-západ

I/18

0,409

018-A082

Hendrichovce-východ

I/18

Bertotovce-západ

I/18

0,759

018-083

Bertotovce-východ

I/18

Chminianska Nová
Ves-západ

I/18

3,111

018-084a

Chminianska Nová Ves-východ

I/18

I/18, D1

0,849

Èl. II
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 15. decembra 2015

.

okrem èl. I bodov 10 a 13, ktoré nadobúdajú úèinnos 1. januára 2016.

Ján Poèiatek v. r.
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365
VYHLÁKA
Ministerstva ivotného prostredia Slovenskej republiky
z 13. novembra 2015,
ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov

Ministerstvo ivotného prostredia Slovenskej republiky pod¾a § 105 ods. 3 písm. b) zákona è. 79/2015 Z. z.
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ïalej len zákon) ustanovuje:
§1
(1) Katalóg odpadov tvorí
a) zoznam odpadov uvedený v prílohe è. 1,
b) kritériá na posudzovanie nebezpeèných vlastností
odpadov uvedené v prílohe è. 2.
(2) Odpady sa èlenia na tieto kategórie:
a) nebezpeèné odpady oznaèené písmenom N,
b) odpady, ktoré nie sú nebezpeèné (ïalej len ostatné
odpady), oznaèené písmenom O.
(3) Druhy odpadov sú oznaèené esmiestnym èíselným kódom odpadu, v ktorom prvé dvojèíslie oznaèuje
skupinu odpadov, druhé dvojèíslie podskupinu odpadov v príslunej skupine odpadov a tretie dvojèíslie
druh odpadu v príslunej skupine odpadov a podskupine odpadov.

(4) Poddruhy odpadov sú oznaèené osemmiestnym
èíselným kódom odpadu, v ktorom prvé dvojèíslie oznaèuje skupinu odpadov, druhé dvojèíslie podskupinu
odpadov v príslunej skupine odpadov, tretie dvojèíslie
druh odpadu v príslunej skupine odpadov a podskupine odpadov a tvrté dvojèíslie poddruh odpadu v príslunej skupine odpadov, podskupine odpadov a v príslunom druhu odpadu.
§2
Zruuje sa vyhláka Ministerstva ivotného prostredia Slovenskej republiky è. 284/2001 Z. z., ktorou sa
ustanovuje Katalóg odpadov v znení vyhláky
è. 409/2002 Z. z. a vyhláky è. 129/2004 Z. z.
§3
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. januára 2016.

Peter iga v. r.
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Príloha è. 1
k vyhláke è. 365/2015 Z. z.

ZOZNAM ODPADOV
A. Zoznam skupín odpadov
Číslo
skupiny

Názov skupiny

01

Odpady pochádzajúce z geologického prieskumu, ťažby, úpravy a ďalšieho
spracovania nerastov a kameňa

02

Odpady z poľnohospodárstva, záhradníctva, lesníctva, poľovníctva a rybárstva,
akvakultúry a z výroby a spracovania potravín

03

Odpady zo spracovania dreva a z výroby papiera, lepenky, celulózy, reziva
a nábytku

04

Odpady z kožiarskeho, kožušníckeho a textilného priemyslu

05

Odpady zo spracovania ropy, čistenia zemného plynu a pyrolýzneho spracovania
uhlia

06

Odpady z anorganických chemických procesov

07

Odpady z organických chemických procesov

08

Odpady z výroby, spracovania, distribúcie a používania náterových hmôt (farieb,
lakov a smaltov), lepidiel, tesniacich materiálov a tlačiarenských farieb

09

Odpady z fotografického priemyslu

10

Odpady z tepelných procesov

11

Odpady z chemickej povrchovej úpravy kovov a nanášania kovov a iných
materiálov; odpady z hydrometalurgie neželezných kovov

12

Odpady z tvarovania, fyzikálnej a mechanickej úpravy povrchov kovov a plastov

13

Odpady z olejov a kvapalných palív okrem jedlých olejov a odpadov uvedených
v skupinách 05 a 12

14

Odpadové organické rozpúšťadlá, chladiace látky a hnacie médiá okrem 07 a 08

15

Odpadové obaly, absorbenty, handry na čistenie, filtračný materiál a ochranné
odevy inak nešpecifikované

16

Odpady inak nešpecifikované v tomto katalógu

17

Stavebné odpady a odpady z demolácií vrátane výkopovej zeminy
z kontaminovaných miest
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18

Odpady zo zdravotnej alebo veterinárnej starostlivosti alebo s nimi súvisiaceho
výskumu okrem kuchynských a reštauračných odpadov, ktoré nevznikli z priamej
zdravotnej starostlivosti

19

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

20

Komunálne odpady (odpady z domácností a podobné odpady z obchodu,
priemyslu a inštitúcií) vrátane ich zložiek z triedeného zberu

B. Zoznam skupín, podskupín, druhov a poddruhov odpadov
Číslo
skupiny,
podskupiny,
druhu
a poddruhu
odpadu

Názov skupiny, podskupiny, druhu a poddruhu odpadu

01

ODPADY
POCHÁDZAJÚCE
Z
GEOLOGICKÉHO
PRIESKUMU,
ŤAŽBY,
ÚPRAVY
A
ĎALŠIEHO
SPRACOVANIA NERASTOV A KAMEŇA

01 01

ODPADY Z ŤAŽBY NERASTOV

01 01 01

odpad z ťažby rudných nerastov

O

01 01 02

odpad z ťažby nerudných nerastov

O

01 03

ODPADY
Z
FYZIKÁLNEHO
A
SPRACOVANIA RUDNÝCH NERASTOV

01 03 04

kyslá hlušina zo spracovania sírnej rudy

N

01 03 05

iná hlušina obsahujúca nebezpečné látky

N

01 03 06

hlušina iná ako uvedená v 01 03 04 a 01 03 05

O

01 03 07

iné odpady obsahujúce nebezpečné látky
a chemického spracovania rudných nerastov

01 03 08

prachový a práškový odpad iný ako uvedený v 01 03 07

O

01 03 09

červený kal z výroby oxidu hlinitého iný ako odpady uvedené v 01
03 10

O

01 03 10

červený kal z výroby oxidu hlinitého obsahujúci nebezpečné látky,
iný ako odpad uvedený v 01 03 07

N

01 03 99

odpady inak nešpecifikované

01 04

ODPADY
Z
FYZIKÁLNEHO
A
SPRACOVANIA NERUDNÝCH NERASTOV

Kategória
odpadu

CHEMICKÉHO

z fyzikálneho

CHEMICKÉHO

N
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01 04 07

odpady obsahujúce nebezpečné látky z fyzikálneho a chemického
spracovania nerudných nerastov

N

01 04 08

odpadový štrk a drvené horniny iné ako uvedené v 01 04 07

O

01 04 09

odpadový piesok a íly

O

01 04 10

prachový a práškový odpad iný ako uvedený v 01 04 07

O

01 04 11

odpady zo spracovania potaše a kamennej soli iné ako uvedené
v 01 04 07

O

01 04 12

hlušina a iné odpady z prania a čistenia nerastov iné ako uvedené
v 01 04 07 a v 01 04 11

O

01 04 13

odpady z rezania a pílenia kameňa iné ako uvedené v 01 04 07

O

01 04 99

odpady inak nešpecifikované

01 05

VRTNÉ KALY A INÉ VRTNÉ ODPADY

01 05 04

vrtné kaly a odpady z vodných vrtov

O

01 05 05

vrtné kaly a vrtné odpady obsahujúce olej

N

01 05 06

vrtné kaly a iné vrtné odpady obsahujúce nebezpečné látky

N

01 05 07

vrtné kaly a odpady z vrtov s obsahom barytu iné ako uvedené v 01
05 05 a 01 05 06

O

01 05 08

vrtné kaly a odpady z vrtov s obsahom chloridov iné ako uvedené
v 01 05 05 a 01 05 06

O

01 05 99

odpady inak nešpecifikované

02

ODPADY Z POĽNOHOSPODÁRSTVA, ZÁHRADNÍCTVA,
LESNÍCTVA,
POĽOVNÍCTVA
A
RYBÁRSTVA,
AKVAKULTÚRY A Z VÝROBY A SPRACOVANIA
POTRAVÍN

02 01

ODPADY Z POĽNOHOSPODÁRSTVA, ZÁHRADNÍCTVA,
AKVAKULTÚRY,
LESNÍCTVA,
POĽOVNÍCTVA
A RYBÁRSTVA

02 01 01

kaly z prania a čistenia

O

02 01 02

odpadové živočíšne tkanivá

O

02 01 03

odpadové rastlinné pletivá

O

02 01 04

odpadové plasty okrem obalov

O

02 01 06

zvierací trus, moč a hnoj vrátane znečistenej slamy, kvapalné
odpady, oddelene zhromažďované a spracúvané mimo miesta
ich vzniku

O

02 01 07

odpady z lesného hospodárstva

O

02 01 08

agrochemické odpady obsahujúce nebezpečné látky

N
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02 01 09

agrochemické odpady iné ako uvedené v 02 01 08

O

02 01 10

odpadové kovy

O

02 01 99

odpady inak nešpecifikované

02 02

ODPADY Z PRÍPRAVY A SPRACOVANIA MÄSA, RÝB
A OSTATNÝCH POTRAVÍN ŽIVOČÍŠNEHO PÔVODU

02 02 01

kaly z prania a čistenia

O

02 02 02

odpadové živočíšne tkanivá

O

02 02 03

materiál nevhodný na spotrebu alebo spracovanie

O

02 02 04

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku

O

02 02 99

odpady inak nešpecifikované

02 03

ODPADY Z ÚPRAVY A ZO SPRACOVANIA OVOCIA,
ZELENINY, OBILNÍN, JEDLÝCH OLEJOV, KAKAA, KÁVY,
ČAJU A TABAKU; ODPAD Z KONZERVÁRENSKÉHO
A TABAKOVÉHO PRIEMYSLU, VÝROBY KVASNÍC
A KVASNICOVÉHO EXTRAKTU, PRÍPRAVY MELASY
A FERMENTÁCIE

02 03 01

kaly z prania, čistenia, lúpania, odstreďovania a separovania

O

02 03 02

odpady z konzervačných činidiel

O

02 03 03

odpady z extrakcie rozpúšťadlami

O

02 03 04

látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie

O

02 03 05

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku

O

02 03 99

odpady inak nešpecifikované

02 04

ODPADY Z CUKROVARNÍCKEHO PRIEMYSLU

02 04 01

zemina z čistenia a prania repy

O

02 04 02

uhličitan vápenatý nevyhovujúcej kvality

O

02 04 03

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku

O

02 04 99

odpady inak nešpecifikované

02 05

ODPADY Z MLIEKARSKÉHO PRIEMYSLU

02 05 01

látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie

O

02 05 02

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku

O

02 05 99

odpady inak nešpecifikované

02 06

ODPADY
Z
PRIEMYSLU

02 06 01

materiály nevhodné na spotrebu alebo spracovanie

O

02 06 02

odpady z konzervačných činidiel

O

PEKÁRSKEHO

A CUKRÁRENSKÉHO
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02 06 03

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku

02 06 99

odpady inak nešpecifikované

02 07

ODPADY Z VÝROBY ALKOHOLICKÝCH
A NEALKOHOLICKÝCH NÁPOJOV OKREM KÁVY, ČAJU A
KAKAA

02 07 01

odpad z prania, čistenia a mechanického spracovania surovín

O

02 07 02

odpad z destilácie liehovín

O

02 07 03

odpad z chemického spracovania

O

02 07 04

materiál nevhodný na spotrebu alebo spracovanie

O

02 07 05

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku

O

02 07 99

odpady inak nešpecifikované

03

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

03 01

ODPADY ZO SPRACOVANIA DREVA A Z VÝROBY REZIVA
A NÁBYTKU

03 01 01

odpadová kôra a korok

O

03 01 04

piliny,
hobliny,
odrezky,
odpadové
rezivo
alebo
drevotrieskové/drevovláknité dosky, dyhy obsahujúce nebezpečné
látky

N

03 01 05

piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo, drevotrieskové/
drevovláknité dosky, dyhy iné ako uvedené v 03 01 04

O

03 01 99

odpady inak nešpecifikované

03 02

PROSTRIEDKY
NA
NEŠPECIFIKOVANÉ

03 02 01

nehalogénované organické prostriedky na ochranu dreva

N

03 02 02

organochlórované prostriedky na ochranu dreva

N

03 02 03

organokovové prostriedky na ochranu dreva

N

03 02 04

anorganické prostriedky na ochranu dreva

N

03 02 05

iné prostriedky na ochranu dreva obsahujúce nebezpečné látky

N

03 02 99

odpady inak nešpecifikované

03 03

ODPADY Z VÝROBY A SPRACOVANIA CELULÓZY,
PAPIERA A LEPENKY

03 03 01

odpadová kôra a drevo

O

03 03 02

usadeniny a kaly zo zeleného výluhu z úpravy čierneho výluhu

O

03 03 05

kaly z odstraňovania tlačiarenských farieb pri recyklácii papiera
(de-inking)

O

OCHRANU

DREVA

O

INAK
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03 03 07

mechanicky oddelené výmety z drvenia odpadového papiera
a lepenky

O

03 03 08

odpady z triedenia papiera a lepenky určených na recykláciu

O

03 03 09

odpad z vápennej usadeniny

O

03 03 10

výmety z vlákien, kaly z vlákien, plnív a náterov z mechanickej
separácie

O

03 03 11

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné
ako uvedené v 03 03 10

O

03 03 99

odpady inak nešpecifikované

04

ODPADY Z KOŽIARSKEHO,
TEXTILNÉHO PRIEMYSLU

KOŽUŠNÍCKEHO

04 01

ODPADY
Z
PRIEMYSLU

A

04 01 01

odpadová glejovka a štiepenka

O

04 01 02

odpad z lúhovania

O

04 01 03

odpady z odmasťovania obsahujúce rozpúšťadlá bez kvapalnej
fázy

N

04 01 04

činiaca brečka obsahujúca chróm

O

04 01 05

činiaca brečka neobsahujúca chróm

O

04 01 06

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

O

04 01 07

kaly najmä zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho
vzniku neobsahujúce chróm

O

04 01 08

odpadová vyčinená koža (holina, stružliny, odrezky, brúsny prach)
obsahujúca chróm

O

04 01 09

odpady z vypracúvania a apretácie

O

04 01 99

odpady inak nešpecifikované

04 02

ODPADY Z TEXTILNÉHO PRIEMYSLU

04 02 09

odpad z kompozitných materiálov (impregnovaný textil, elastomér,
plastomér)

O

04 02 10

organické látky prírodného pôvodu, napríklad tuky a vosky

O

04 02 14

odpad z apretácie obsahujúci organické rozpúšťadlá

N

04 02 15

odpad z apretácie iný ako uvedený v 04 02 14

O

04 02 16

farbivá a pigmenty obsahujúce nebezpečné látky

N

04 02 17

farbivá a pigmenty iné ako uvedené v 04 02 16

O

KOŽIARSKEHO

A

KOŽUŠNÍCKEHO
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04 02 19

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku
obsahujúce nebezpečné látky

N

04 02 20

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné
ako uvedené v 04 02 19

O

04 02 21

odpady z nespracovaných textilných vlákien

O

04 02 22

odpady zo spracovaných textilných vlákien

O

04 02 99

odpady inak nešpecifikované

05

ODPADY
ZO
SPRACOVANIA
ROPY,
ČISTENIA
ZEMNÉHO PLYNU A PYROLÝZNEHO SPRACOVANIA
UHLIA

05 01

ODPADY ZO SPRACOVANIA ROPY

05 01 02

kaly z odsoľovania

N

05 01 03

kaly z dna nádrží

N

05 01 04

kaly z kyslej alkylácie

N

05 01 05

rozliate ropné látky

N

05 01 06

kaly obsahujúce olej z údržby prevádzok alebo zariadení

N

05 01 07

kyslé dechty

N

05 01 08

iné dechty

N

05 01 09

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku
obsahujúce nebezpečné látky

N

05 01 10

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné
ako uvedené v 05 01 09

O

05 01 11

odpady z čistenia palív zásadami

N

05 01 12

ropné látky obsahujúce kyseliny

N

05 01 13

kaly z napájacej vody pre kotly

O

05 01 14

odpady z chladiacich kolón

O

05 01 15

použité filtračné hlinky

N

05 01 16

odpady s obsahom síry z odsírovania ropy

O

05 01 17

bitúmen

O

05 01 99

odpady inak nešpecifikované

05 06

ODPADY Z PYROLÝZNEHO SPRACOVANIA UHLIA

05 06 01

kyslé dechty

N

05 06 03

ostatné dechty

N

05 06 04

odpad z chladiacich kolón

O

05 06 99

odpady inak nešpecifikované

Èiastka 100

Zbierka zákonov è. 365/2015

Strana 3617

05 07

ODPADY Z ČISTENIA A DOPRAVY ZEMNÉHO PLYNU

05 07 01

odpady obsahujúce ortuť

N

05 07 02

odpady obsahujúce síru

O

05 07 99

odpady inak nešpecifikované

06

OPADY
Z
PROCESOV

06 01

ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A
POUŽÍVANIA KYSELÍN

06 01 01

kyselina sírová a kyselina siričitá

N

06 01 02

kyselina chlorovodíková

N

06 01 03

kyselina fluorovodíková

N

06 01 04

kyselina fosforečná a kyselina fosforitá

N

06 01 05

kyselina dusičná a kyselina dusitá

N

06 01 06

iné kyseliny

N

06 01 99

odpady inak nešpecifikované

06 02

ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A
POUŽÍVANIA ZÁSAD

06 02 01

hydroxid vápenatý

N

06 02 03

hydroxid amónny

N

06 02 04

hydroxid sodný a hydroxid draselný

N

06 02 05

iné zásady

N

06 02 99

odpady inak nešpecifikované

06 03

ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A
POUŽÍVANIA SOLÍ, ICH ROZTOKOV A OXIDOV KOVOV

06 03 11

tuhé soli a roztoky obsahujúce kyanidy

N

06 03 13

tuhé soli a roztoky obsahujúce ťažké kovy

N

06 03 14

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

O

06 03 15

oxidy kovov obsahujúce ťažké kovy

N

06 03 16

oxidy kovov iné ako uvedené v 06 03 15

O

06 03 99

odpady inak nešpecifikované

06 04

ODPADY OBSAHUJÚCE KOVY INÉ AKO UVEDENÉ V 06 03

06 04 03

odpady obsahujúce arzén

N

06 04 04

odpady obsahujúce ortuť

N

06 04 05

odpady obsahujúce iné ťažké kovy

N

06 04 99

odpady inak nešpecifikované

ANORGANICKÝCH

CHEMICKÝCH
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06 05

KALY ZO SPRACOVANIA
V MIESTE JEHO VZNIKU

ODPADU

06 05 02

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku
obsahujúce nebezpečné látky

N

06 05 03

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

O

06 06

ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE
A POUŽÍVANIA CHEMIKÁLIÍ OBSAHUJÚCICH SÍRU, ZO
SÍRNYCH CHEMICKÝCH PROCESOV A Z ODSÍROVACÍCH
PROCESOV

06 06 02

odpady obsahujúce nebezpečné sulfidy

N

06 06 03

odpady obsahujúce sulfidy iné ako uvedené v 06 06 02

O

06 06 99

odpady inak nešpecifikované

06 07

ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE
A POUŽÍVANIA HALOGÉNOV A HALOGÉNOVÝCH
CHEMICKÝCH PROCESOV

06 07 01

odpady z elektrolýzy obsahujúce azbest

N

06 07 02

aktívne uhlie z výroby chlóru

N

06 07 03

kal sulfátu bárnatého obsahujúci ortuť

N

06 07 04

roztoky a kyseliny, napríklad kontaktná kyselina

N

06 07 99

odpady inak nešpecifikované

06 08

ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE
A POUŽÍVANIA KREMÍKA A JEHO DERIVÁTOV

06 08 02

odpady obsahujúce nebezpečné chlórsilány

06 08 99

odpady inak nešpecifikované

06 09

ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE
A POUŽÍVANIA CHEMIKÁLIÍ OBSAHUJÚCICH FOSFOR
A Z CHEMICKÝCH PROCESOV FOSFORU

06 09 02

troska obsahujúca fosfor

O

06 09 03

odpady z reakcií na báze vápnika obsahujúce nebezpečné látky
alebo nimi kontaminované

N

06 09 04

odpady z reakcií na báze vápnika iné ako uvedené v 06 09 03

O

06 09 99

odpady inak nešpecifikované

06 10

ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE
A POUŽÍVANIA CHEMIKÁLIÍ OBSAHUJÚCICH DUSÍK,
CHEMICKÝCH PROCESOV DUSÍKA A VÝROBY HNOJÍV

06 10 02

odpady obsahujúce nebezpečné látky

N

N
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06 10 99

odpady inak nešpecifikované

06 11

ODPADY Z VÝROBY ANORGANICKÝCH PIGMENTOV
A KALÍV

06 11 01

odpady z reakcií výroby oxidu titaničitého na báze vápnika

06 11 99

odpady inak nešpecifikované

06 13

ODPADY Z ANORGANICKÝCH CHEMICKÝCH PROCESOV
INAK NEŠPECIFIKOVANÉ

06 13 01

anorganické prostriedky na ochranu rastlín, prostriedky na ochranu
dreva a iné biocídy

N

06 13 02

použité aktívne uhlie okrem 06 07 02

N

06 13 03

priemyselné sadze

O

06 13 04

odpady zo spracovania azbestu

N

06 13 05

sadze z pecí a komínov

N

06 13 99

odpady inak nešpecifikované

07

ODPADY Z ORGANICKÝCH CHEMICKÝCH PROCESOV

07 01

ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE
A POUŽÍVANIA
ZÁKLADNÝCH
ORGANICKÝCH
CHEMIKÁLIÍ

07 01 01

vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy

N

07 01 03

organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny
a matečné lúhy

N

07 01 04

iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy

N

07 01 07

halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny

N

07 01 08

iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny

N

07 01 09

halogénované filtračné koláče a použité absorbenty

N

07 01 10

iné filtračné koláče a použité absorbenty

N

07 01 11

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku
obsahujúce nebezpečné látky

N

07 01 12

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné
ako uvedené v 07 01 11

O

07 01 99

odpady inak nešpecifikované

07 02

ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE
A POUŽÍVANIA PLASTOV, SYNTETICKÉHO KAUČUKU
A SYNTETICKÝCH VLÁKIEN

07 02 01

vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy

O

N
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07 02 03

organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie
a matečné lúhy

07 02 04

iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy

N

07 02 07

halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny

N

07 02 08

iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny

N

07 02 09

halogénované filtračné koláče a použité absorbenty

N

07 02 10

iné filtračné koláče a použité absorbenty

N

07 02 11

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku
obsahujúce nebezpečné látky

N

07 02 12

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné
ako uvedené v 07 02 11

O

07 02 13

odpadový plast

O

07 02 14

odpadové prísady (aditíva) obsahujúce nebezpečné látky

N

07 02 15

odpadové prísady iné ako uvedené v 07 02 14

O

07 02 16

odpady obsahujúce nebezpečné silikóny

N

07 02 17

odpady obsahujúce silikóny iné ako uvedené v 07 02 16

O

07 02 99

odpady inak nešpecifikované

07 03

ODPADY Z
VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE
A POUŽÍVANIA ORGANICKÝCH FARBÍV A PIGMENTOV
OKREM 06 11

07 03 01

vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy

N

07 03 03

organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny
a matečné lúhy

N

07 03 04

iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy

N

07 03 07

halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny

N

07 03 08

iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny

N

07 03 09

halogénované filtračné koláče a použité absorbenty

N

07 03 10

iné filtračné koláče a použité absorbenty

N

07 03 11

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku
obsahujúce nebezpečné látky

N

07 03 12

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné
ako uvedené v 07 03 11

O

07 03 99

odpady inak nešpecifikované

kvapaliny

N
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07 04

ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE
ORGANICKÝCH
VÝROBKOV
NA
A POUŽÍVANIA
OCHRANU RASTLÍN (OKREM 02 01 08 A 02 01 09),
ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE
A POUŽÍVANIA PROSTRIEDKOV NA OCHRANU DREVA
(OKREM 03 02) A INÝCH BIOCÍDOV

07 04 01

vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy

N

07 04 03

organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny
a matečné lúhy

N

07 04 04

iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy

N

07 04 07

halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny

N

07 04 08

iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny

N

07 04 09

halogénované filtračné koláče a použité absorbenty

N

07 04 10

iné filtračné koláče a použité absorbenty

N

07 04 11

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku
obsahujúce nebezpečné látky

N

07 04 12

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné
ako uvedené v 07 04 11

O

07 04 13

tuhé odpady obsahujúce nebezpečné látky

N

07 04 99

odpady inak nešpecifikované

07 05

ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE
A POUŽÍVANIA FARMACEUTICKÝCH VÝROBKOV

07 05 01

vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy

N

07 05 03

organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny
a matečné lúhy

N

07 05 04

iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy

N

07 05 07

halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny

N

07 05 08

Iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny

N

07 05 09

halogénované filtračné koláče a použité absorbenty

N

07 05 10

Iné filtračné koláče a použité absorbenty

N

07 05 11

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku
obsahujúce nebezpečné látky

N

07 05 12

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné
ako uvedené v 07 05 11

O

07 05 13

tuhé odpady obsahujúce nebezpečné látky

N

07 05 14

tuhé odpady iné ako uvedené v 07 05 13

O
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07 05 99

odpady inak nešpecifikované

07 06

ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A
POUŽÍVANIA TUKOV, MAZÍV, MYDIEL, DETERGENTOV,
DEZINFEKČNÝCH A KOZMETICKÝCH PROSTRIEDKOV

07 06 01

vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy

N

07 06 03

organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny
a matečné lúhy

N

07 06 04

iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy

N

07 06 07

halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny

N

07 06 08

iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny

N

07 06 09

halogénované filtračné koláče a použité absorbenty

N

07 06 10

iné filtračné koláče a použité absorbenty

N

07 06 11

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku
obsahujúce nebezpečné látky

N

07 06 12

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné
ako uvedené v 07 06 11

O

07 06 99

odpady inak nešpecifikované

07 07

ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A
POUŽÍVANIA ČISTÝCH CHEMIKÁLIÍ A CHEMICKÝCH
VÝROBKOV INAK NEŠPECIFIKOVANÝCH

07 07 01

vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy

N

07 07 03

organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny
a matečné lúhy

N

07 07 04

iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy

N

07 07 07

halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny

N

07 07 08

iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny

N

07 07 09

halogénované filtračné koláče a použité absorbenty

N

07 07 10

iné filtračné koláče a použité absorbenty

N

07 07 11

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku
obsahujúce nebezpečné látky

N

07 07 12

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné
ako uvedené v 07 07 11

O

07 07 99

odpady inak nešpecifikované
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08

ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE
A POUŽÍVANIA NÁTEROVÝCH HMÔT (FARIEB, LAKOV
A SMALTOV), LEPIDIEL, TESNIACICH MATERIÁLOV
A TLAČIARENSKÝCH FARIEB

08 01

ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE
A POUŽÍVANIA A ODSTRAŇOVANIA FARIEB A LAKOV

08 01 11

odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné
nebezpečné látky

N

08 01 12

odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11

O

08 01 13

kaly z farby alebo laku obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné
nebezpečné látky

N

08 01 14

kaly z farby alebo laku iné ako uvedené v 08 01 13

O

08 01 15

vodné kaly obsahujúce farby alebo laky, ktoré obsahujú organické
rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky

N

08 01 16

vodné kaly obsahujúce farby alebo laky, iné ako uvedené v 08 01
15

O

08 01 17

odpady z odstraňovania farby alebo laku obsahujúce organické
rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky

N

08 01 18

odpady z odstraňovania farby alebo laku iné ako uvedené v 08 01
17

O

08 01 19

vodné suspenzie obsahujúce farby alebo laky, ktoré obsahujú
organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky

N

08 01 20

vodné suspenzie obsahujúce farby alebo laky iné ako uvedené v 08
01 19

O

08 01 21

odpadový odstraňovač farby alebo laku

N

08 01 99

odpady inak nešpecifikované

08 02

ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE
A POUŽÍVANIA INÝCH NÁTEROVÝCH HMÔT VRÁTANE
KERAMICKÝCH MATERIÁLOV

08 02 01

odpadové náterové prášky

O

08 02 02

vodné kaly obsahujúce keramické materiály

O

08 02 03

vodné suspenzie obsahujúce keramické materiály

O

08 02 99

odpady inak nešpecifikované

08 03

ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE
A POUŽÍVANIA TLAČIARENSKÝCH FARIEB

08 03 07

vodné kaly obsahujúce tlačiarenskú farbu

O

08 03 08

vodný kvapalný odpad obsahujúci tlačiarenskú farbu

O
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08 03 12

odpadová tlačiarenská farba obsahujúca nebezpečné látky

N

08 03 13

odpadová tlačiarenská farba iná ako uvedená v 08 03 12

O

08 03 14

kaly z tlačiarenskej farby obsahujúce nebezpečné látky

N

08 03 15

kaly z tlačiarenskej farby iné ako uvedené v 08 03 14

O

08 03 16

odpadové leptavé roztoky

N

08 03 17

odpadový toner do tlačiarne obsahujúci nebezpečné látky

N

08 03 18

odpadový toner do tlačiarne iný ako uvedený v 08 03 17

O

08 03 19

disperzný olej

N

08 03 99

odpady inak nešpecifikované

08 04

ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE
A POUŽÍVANIA LEPIDIEL A TESNIACICH MATERIÁLOV
VRÁTANE VODOTESNIACICH VÝROBKOV

08 04 09

odpadové lepidlá a tesniace materiály obsahujúce organické
rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky

N

08 04 10

odpadové lepidlá a tesniace materiály iné ako uvedené v 08 04 09

O

08 04 11

kaly z lepidiel a tesniacich materiálov obsahujúce organické
rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky

N

08 04 12

kaly z lepidiel a tesniacich materiálov iné ako uvedené v 08 04 11

O

08 04 13

vodné kaly obsahujúce lepidla alebo tesniace materiály, ktoré
obsahujú organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky

N

08 04 14

vodné kaly obsahujúce lepidlá alebo tesniace materiály iné ako
uvedené v 08 04 13

O

08 04 15

vodný kvapalný odpad obsahujúci lepidlá alebo tesniace materiály,
ktoré obsahujú organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky

N

08 04 16

vodný kvapalný odpad obsahujúci lepidlá alebo tesniace materiály
iný ako uvedený v 08 04 15

O

08 04 17

živičný olej

N

08 04 99

odpady inak nešpecifikované

08 05

ODPADY INAK NEŠPECIFIKOVANÉ V 08

08 05 01

odpadové izokyanáty

09

ODPADY Z FOTOGRAFICKÉHO PRIEMYSLU

09 01

ODPADY Z FOTOGRAFICKÉHO PRIEMYSLU

09 01 01

roztoky vodorozpustných vývojok a aktivátorov

N

09 01 02

roztoky vodorozpustných vývojok ofsetových dosiek

N

09 01 03

roztoky vývojok rozpustných v rozpúšťadlách

N

N
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09 01 04

roztoky ustaľovačov

N

09 01 05

bieliace roztoky a roztoky bieliacich ustaľovačov

N

09 01 06

odpady zo spracovania fotografických odpadov v mieste ich vzniku
obsahujúce striebro

N

09 01 07

fotografický film a papiere obsahujúce striebro alebo zlúčeniny
striebra

O

09 01 08

fotografický film a papiere neobsahujúce striebro alebo zlúčeniny
striebra

O

09 01 10

fotoaparáty na jedno použitie bez batérií

O

09 01 11

fotoaparáty na jedno použitie s batériami zaradenými do 16 06 01,
16 06 02 alebo 16 06 03

N

09 01 12

fotoaparáty na jedno použitie s batériami iné ako uvedené v 09 01
11

O

09 01 13

vodný kvapalný odpad z regenerácie striebra v mieste regenerácie
iný ako uvedený v 09 01 06

N

09 01 99

odpady inak nešpecifikované

10

ODPADY Z TEPELNÝCH PROCESOV

10 01

ODPADY Z ELEKTRÁRNÍ
ZARIADENÍ OKREM 19

10 01 01

popol, škvara a prach z kotlov okrem prachu z kotlov uvedeného
v 10 01 04

O

10 01 02

popolček z uhlia

O

10 01 03

popolček z rašeliny a neošetreného dreva

O

10 01 04

popolček a prach z kotlov zo spaľovania oleja

N

10 01 05

tuhé reakčné splodiny z odsírovania dymových plynov na báze
vápnika

O

10 01 06

popol z neošetreného dreva

O

10 01 07

reakčné splodiny z odsírovania dymových plynov na báze vápnika
vo forme kalu

O

10 01 09

kyselina sírová

N

10 01 13

popolček z emulgovaných uhľovodíkov použitých ako palivo

N

10 01 14

popol, škvara a prach z kotlov zo spoluspaľovania odpadov
obsahujúce nebezpečné látky

N

10 01 15

popol, škvara a prach z kotlov zo spoluspaľovania odpadov iné ako
uvedené v 10 01 14

O

A

INÝCH

SPAĽOVACÍCH
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10 01 16

popolček zo spoluspaľovania odpadov obsahujúci nebezpečné
látky

N

10 01 17

popolček zo spoluspaľovania odpadov iný ako uvedený v 10 01 16

O

10 01 18

odpady z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky

N

10 01 19

odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 01 05, 10 01 07 a 10
01 18

O

10 01 20

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku
obsahujúce nebezpečné látky

N

10 01 21

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné
ako uvedené v 10 01 20

O

10 01 22

vodné kaly z čistenia kotlov obsahujúce nebezpečné látky

N

10 01 23

vodné kaly z čistenia kotlov iné ako uvedené v 10 01 22

O

10 01 24

piesky z fluidnej vrstvy

O

10 01 25

odpady zo skladovania a úpravy paliva pre uhoľné elektrárne

O

10 01 26

odpady z úpravy chladiacej vody

O

10 01 99

odpady inak nešpecifikované

10 02

ODPADY ZO
PRIEMYSLU

10 02 01

odpad zo spracovania trosky

O

10 02 02

nespracovaná troska

O

10 02 07

tuhé odpady z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky

N

10 02 08

tuhé odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 02 07

O

10 02 10

okuje z valcovania

O

10 02 11

odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej

N

10 02 12

odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 02 11

O

10 02 13

kaly a filtračné koláče z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné
látky

N

10 02 14

kaly a filtračné koláče z čistenia plynov iné ako uvedené v 10 02
13

O

10 02 15

iné kaly a filtračné koláče

O

10 02 99

odpady inak nešpecifikované

10 03

ODPADY Z TERMICKEJ METALURGIE HLINÍKA

10 03 02

anódový šrot

O

10 03 04

trosky z prvého tavenia

N

10 03 05

odpadový oxid hlinitý

O

ŽELEZIARSKEHO

A

OCELIARSKEHO
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10 03 08

soľné trosky z druhého tavenia

N

10 03 09

čierne stery z druhého tavenia

N

10 03 15

peny, ktoré sú horľavé alebo ktoré pri styku s vodou uvoľňujú
horľavé plyny v nebezpečných množstvách

N

10 03 16

peny iné ako uvedené v 10 03 15

O

10 03 17

odpady obsahujúce decht z výroby anód

N

10 03 18

odpady obsahujúce uhlík z výroby anód iné ako uvedené v 10 03
17

O

10 03 19

prach z dymových plynov obsahujúci nebezpečné látky

N

10 03 20

prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 03 19

O

10 03 21

iné tuhé znečisťujúce látky a prach vrátane prachu z guľových
mlynov obsahujúce nebezpečné látky

N

10 03 22

iné tuhé znečisťujúce látky a prach vrátane prachu z guľových
mlynov iné ako uvedené v 10 03 21

O

10 03 23

tuhé odpady z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky

N

10 03 24

tuhé odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 03 23

O

10 03 25

kaly a filtračné koláče z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné
látky

N

10 03 26

kaly a filtračné koláče z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 03 25

O

10 03 27

odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej

N

10 03 28

odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 03 27

O

10 03 29

odpady z úpravy soľných trosiek a čiernych sterov obsahujúce
nebezpečné látky

N

10 03 30

odpady z úpravy soľných trosiek a čiernych sterov iné ako uvedené
v 10 03 29

O

10 03 99

odpady inak nešpecifikované

10 04

ODPADY Z TERMICKEJ METALURGIE OLOVA

10 04 01

trosky z prvého a druhého tavenia

N

10 04 02

stery a peny z prvého a druhého tavenia

N

10 04 03

arzeničnan vápenatý

N

10 04 04

prach z dymových plynov

N

10 04 05

iné tuhé znečisťujúce látky a prach

N

10 04 06

tuhé odpady z čistenia plynov

N

10 04 07

kaly a filtračné koláče z čistenia plynov

N

10 04 09

odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej

N
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10 04 10

odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 04 09

10 04 99

odpady inak nešpecifikované

10 05

ODPADY Z TERMICKEJ METALURGIE ZINKU

10 05 01

trosky z prvého a druhého tavenia

O

10 05 03

prach z dymových plynov

N

10 05 04

iné tuhé znečisťujúce látky a prach

O

10 05 05

tuhý odpad z čistenia plynov

N

10 05 06

kaly a filtračné koláče z čistenia plynov

N

10 05 08

odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej

N

10 05 09

odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 05 08

O

10 05 10

stery a peny, ktoré sú horľavé alebo ktoré pri styku s vodou
uvoľňujú horľavé plyny v nebezpečných množstvách

N

10 05 11

stery a peny iné ako uvedené v 10 05 10

O

10 05 99

odpady inak nešpecifikované

10 06

ODPADY Z TERMICKEJ METALURGIE MEDI

10 06 01

trosky z prvého a druhého tavenia

O

10 06 02

stery a peny z prvého a druhého tavenia

O

10 06 03

prach z dymových plynov

N

10 06 04

iné tuhé znečisťujúce látky a prach

O

10 06 06

tuhé odpady z čistenia plynov

N

10 06 07

kaly a filtračné koláče z čistenia plynu

N

10 06 09

odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej

N

10 06 10

odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 06 09

O

10 06 99

odpady inak nešpecifikované

10 07

ODPADY Z TERMICKEJ METALURGIE STRIEBRA, ZLATA
A PLATINY

10 07 01

trosky z prvého a druhého tavenia

O

10 07 02

stery a peny z prvého a druhého tavenia

O

10 07 03

tuhé odpady z čistenia plynov

O

10 07 04

iné tuhé znečisťujúce látky a prach

O

10 07 05

kaly a filtračné koláče z čistenia plynov

O

10 07 07

odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej

N

10 07 08

odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 07 07

O

10 07 99

odpady inak nešpecifikované

O
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10 08

ODPADY
Z
TERMICKEJ
NEŽELEZNÝCH KOVOV

INÝCH

10 08 04

tuhé znečisťujúce látky a prach

O

10 08 08

soľná troska z prvého a druhého tavenia

N

10 08 09

iné trosky

O

10 08 10

stery a peny, ktoré sú horľavé alebo ktoré pri styku s vodou
uvoľňujú horľavé plyny v nebezpečných množstvách

N

10 08 11

stery a peny iné ako uvedené v 10 08 10

O

10 08 12

odpady obsahujúce decht z výroby anód

N

10 08 13

odpady obsahujúce uhlík z výroby anód iné ako uvedené v 10 08
12

O

10 08 14

anódový šrot

O

10 08 15

prach z dymových plynov obsahujúci nebezpečné látky

N

10 08 16

prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 08 15

O

10 08 17

kaly a filtračné koláče z čistenia dymových plynov obsahujúce
nebezpečné látky

N

10 08 18

kaly a filtračné koláče z čistenia dymových plynov iné ako
uvedené v 10 08 17

O

10 08 19

odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej

N

10 08 20

odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 08 19

O

10 08 99

odpady inak nešpecifikované

10 09

ODPADY ZO ZLIEVANIA ŽELEZNÝCH KOVOV

10 09 03

pecná troska

O

10 09 05

odlievacie jadrá a formy nepoužité na odlievanie obsahujúce
nebezpečné látky

N

10 09 06

odlievacie jadrá a formy nepoužité na odlievanie iné ako uvedené
v 10 09 05

O

10 09 07

odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie obsahujúce
nebezpečné látky

N

10 09 08

odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie iné ako uvedené
v 10 09 07

O

10 09 09

prach z dymových plynov obsahujúci nebezpečné látky

N

10 09 10

prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 09 09

O

10 09 11

iné tuhé znečisťujúce látky obsahujúce nebezpečné látky

N

10 09 12

iné tuhé znečisťujúce látky iné ako uvedené v 10 09 11

O

10 09 13

odpadové spojivá obsahujúce nebezpečné látky

N
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10 09 14

odpadové spojivá iné ako uvedené v 10 09 13

O

10 09 15

odpad z prostriedkov na indikáciu trhlín obsahujúci nebezpečné
látky

N

10 09 16

odpad z prostriedkov na indikáciu trhlín iný ako uvedený v 10 09
15

O

10 09 99

odpady inak nešpecifikované

10 10

ODPADY ZO ZLIEVANIA NEŽELEZNÝCH KOVOV

10 10 03

pecná troska

O

10 10 05

odlievacie jadrá a formy nepoužité na odlievanie obsahujúce
nebezpečné látky

N

10 10 06

odlievacie jadrá a formy nepoužité na odlievanie iné ako uvedené
v 10 10 05

O

10 10 07

odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie obsahujúce
nebezpečné látky

N

10 10 08

odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie iné ako uvedené
v 10 10 07

O

10 10 09

prach z dymových plynov obsahujúci nebezpečné látky

N

10 10 10

prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 10 09

O

10 10 11

iné tuhé znečisťujúce látky obsahujúce nebezpečné látky

N

10 10 12

iné tuhé znečisťujúce látky iné ako uvedené v 10 10 11

O

10 10 13

odpadové spojivá obsahujúce nebezpečné látky

N

10 10 14

odpadové spojivá iné ako uvedené v 10 10 13

O

10 10 15

odpad z prostriedkov na indikáciu trhlín obsahujúci nebezpečné
látky

N

10 10 16

odpad z prostriedkov na indikáciu trhlín iný ako uvedený v 10 10
15

O

10 10 99

odpady inak nešpecifikované

10 11

ODPADY Z VÝROBY SKLA A SKLENÝCH VÝROBKOV

10 11 03

odpadové vláknité materiály na báze skla

O

10 11 05

tuhé znečisťujúce látky a prach

O

10 11 09

odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním
obsahujúci nebezpečné látky

N

10 11 10

odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním iný ako
uvedený v 10 11 09

O

10 11 11

sklený odpad v malých časticiach a sklený prach obsahujúce ťažké
kovy, napríklad katódové tuby

N
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10 11 12

odpadové sklo iné ako uvedené v 10 11 11

O

10 11 13

kal z leštenia a brúsenia skla obsahujúci nebezpečné látky

N

10 11 14

kal z leštenia a brúsenia skla iný ako uvedený v 10 11 13

O

10 11 15

tuhé odpady z čistenia dymových plynov obsahujúce nebezpečné
látky

N

10 11 16

tuhé odpady z čistenia dymových plynov iné ako uvedené v 10 1 1
15

O

10 11 17

kaly a filtračné koláče z čistenia dymových plynov obsahujúce
nebezpečné látky

N

10 11 18

kaly a filtračné koláče z čistenia dymových plynov iné ako
uvedené v 10 11 17

O

10 11 19

tuhé odpady zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho
vzniku obsahujúce nebezpečné látky

N

10 11 20

tuhé odpady zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho
vzniku iné ako uvedené v 10 11 19

O

10 11 99

odpady inak nešpecifikované

10 12

ODPADY Z VÝROBY KERAMIKY, TEHÁL,
OBKLADAČIEK A DLAŽDÍC
A STAVEBNÝCH VÝROBKOV

10 12 01

odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním

O

10 12 03

tuhé znečisťujúce látky a prach

O

10 12 05

kaly a filtračné koláče z čistenia plynov

O

10 12 06

vyradené formy

O

10 12 08

odpadová keramika, odpadové tehly, odpadové obkladačky
a dlaždice a odpadová kamenina po tepelnom spracovaní

O

10 12 09

tuhé odpady z čistenia plynov obsahujúce nebezpečné látky

N

10 12 10

tuhé odpady z čistenia plynov iné ako uvedené v 10 12 09

O

10 12 11

odpady z glazúry obsahujúce ťažké kovy

N

10 12 12

odpady z glazúry iné ako uvedené v 10 12 11

O

10 12 13

kal zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku

O

10 12 99

odpady inak nešpecifikované

10 13

ODPADY Z VÝROBY CEMENTU, VÁPNA A SADRY
A VÝROBKOV Z NICH

10 13 01

odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním

O

10 13 04

odpady z pálenia a hasenia vápna

O
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10 13 06

tuhé znečisťujúce látky a prach iné ako uvedené v 10 13 12 a 10 13
13

O

10 13 07

kaly a filtračné koláče z čistenia plynov

O

10 13 09

odpady z výroby azbestocementu obsahujúce azbesty

N

10 13 10

odpady z výroby azbestocementu iné ako uvedené v 10 13 09

O

10 13 11

odpady z kompozitných materiálov na báze cementu iné ako
uvedené v 10 13 09 a 10 13 10

O

10 13 12

tuhé odpady z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky

N

10 13 13

tuhé odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 13 12

O

10 13 14

odpadový betón a betónový kal

O

10 13 99

odpady inak nešpecifikované

10 14

ODPADY Z KREMATÓRIÍ

10 14 01

odpady z čistenia plynu obsahujúce ortuť

11

ODPADY Z CHEMICKEJ POVRCHOVEJ ÚPRAVY
KOVOV
A
NANÁŠANIA
KOVOV
A
INÝCH
MATERIÁLOV; ODPADY Z HYDROMETALURGIE
NEŽELEZNÝCH KOVOV

11 01

ODPADY Z CHEMICKEJ POVRCHOVEJ ÚPRAVY KOVOV
A NANÁŠANIA KOVOV A INÝCH MATERIÁLOV,
GALVANIZOVANIE,
POZINKOVANIE,
NAPRÍKLAD
MORENIE, LEPTANIE, FOSFÁTOVANIE, ALKALICKÉ
ODMASŤOVANIE A ANODIZÁCIA

11 01 05

kyslé moriace roztoky

N

11 01 06

kyseliny inak nešpecifikované

N

11 01 07

alkalické moriace roztoky

N

11 01 08

kaly z fosfátovania

N

11 01 09

kaly a filtračné koláče obsahujúce nebezpečné látky

N

11 01 10

kaly a filtračné koláče iné ako uvedené v 11 01 09

O

11 01 11

vodné oplachovacie kvapaliny obsahujúce nebezpečné látky

N

11 01 12

vodné oplachovacie kvapaliny iné ako uvedené v 11 01 11

O

11 01 13

odpady z odmasťovania obsahujúce nebezpečné látky

N

11 01 14

odpady z odmasťovania iné ako uvedené v 11 01 13

O

11 01 15

eluáty a kaly z membránových alebo iontomeničových systémov
obsahujúce nebezpečné látky

N

11 01 16

nasýtené alebo použité iontomeničové živice

N

11 01 98

iné odpady obsahujúce nebezpečné látky

N

N
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11 01 99

odpady inak nešpecifikované

11 02

ODPADY
Z
PROCESOV
NEŽELEZNÝCH KOVOV

11 02 02

kaly z hydrometalurgie zinku vrátane jarositu a goethitu

N

11 02 03

odpady z výroby anód pre vodné elektrolytické procesy

O

11 02 05

odpady z procesov hydrometalurgie medi obsahujúce nebezpečné
látky

N

11 02 06

odpady z procesov hydrometalurgie medi iné ako uvedené v 11 02
05

O

11 02 07

iné odpady obsahujúce nebezpečné látky

N

11 02 99

odpady inak nešpecifikované

11 03

KALY A TUHÉ LÁTKY Z POPÚŠŤACÍCH PROCESOV

11 03 01

odpady obsahujúce kyanidy

N

11 03 02

iné odpady

N

11 05

ODPADY Z GALVANICKÝCH PROCESOV

11 05 01

tvrdý zinok

O

11 05 02

zinkový popol

O

11 05 03

tuhé odpady z čistenia plynu

N

11 05 04

použité tavivo

N

11 05 99

odpady inak nešpecifikované

12

ODPADY Z TVAROVANIA, FYZIKÁLNEJ
A MECHANICKEJ ÚPRAVY POVRCHOV KOVOV
A PLASTOV

12 01

ODPADY Z TVAROVANIA A FYZIKÁLNEJ
A MECHANICKEJ ÚPRAVY POVRCHOV KOVOV
A PLASTOV

12 01 01

piliny a triesky zo železných kovov

O

12 01 02

prach a zlomky zo železných kovov

O

12 01 03

piliny a triesky z neželezných kovov

O

12 01 04

prach a zlomky z neželezných kovov

O

12 01 05

hobliny a triesky z plastov

O

12 01 06

minerálne rezné oleje obsahujúce halogény okrem emulzií
a roztokov

N

12 01 07

minerálne rezné oleje neobsahujúce halogény okrem emulzií
a roztokov

N

12 01 08

rezné emulzie a roztoky obsahujúce halogény

N

HYDROMETALURGIE
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12 01 09

rezné emulzie a roztoky neobsahujúce halogény

N

12 01 10

syntetické rezné oleje

N

12 01 12

použité vosky a tuky

N

12 01 13

odpady zo zvárania

O

12 01 14

kaly z obrábania obsahujúce nebezpečné látky

N

12 01 15

kaly z obrábania iné ako uvedené v 12 01 14

O

12 01 16

odpadový pieskovací materiál obsahujúci nebezpečné látky

N

12 01 17

odpadový pieskovací materiál iný ako uvedený v 12 01 16

O

12 01 18

kovový kal z brúsenia, honovania a lapovania obsahujúci olej

N

12 01 19

biologicky ľahko rozložiteľný strojový olej

N

12 01 20

použité brúsne nástroje a brúsne materiály obsahujúce nebezpečné
látky

N

12 01 21

použité brúsne nástroje a brúsne materiály iné ako uvedené v 12 01
20

O

12 01 99

odpady inak nešpecifikované

12 03

ODPADY Z PROCESOV
A PAROU OKREM 11

12 03 01

vodné pracie kvapaliny

N

12 03 02

odpady z odmasťovania parou

N

13

ODPADY Z OLEJOV A KVAPALNÝCH PALÍV OKREM
A ODPADOV
UVEDENÝCH
JEDLÝCH
OLEJOV
V SKUPINÁCH 05, 12 A 19

13 01

ODPADOVÉ HYDRAULICKÉ OLEJE

13 01 01

hydraulické oleje obsahujúce PCB

N

13 01 04

chlórované emulzie

N

13 01 05

nechlórované emulzie

N

13 01 09

chlórované minerálne hydraulické oleje

N

13 01 10

nechlórované minerálne hydraulické oleje

N

13 01 11

syntetické hydraulické oleje

N

13 01 12

biologicky ľahko rozložiteľné hydraulické oleje

N

13 01 13

iné hydraulické oleje

N

13 02

ODPADOVÉ MOTOROVÉ, PREVODOVÉ
A MAZACIE OLEJE

13 02 04

chlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje

N

13 02 05

nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje

N

ODMASŤOVANIA

VODOU
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13 02 06

syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje

N

13 02 07

biologicky ľahko rozložiteľné motorové, prevodové a mazacie
oleje

N

13 02 08

iné motorové, prevodové a mazacie oleje

N

13 03

ODPADOVÉ IZOLAČNÉ OLEJE A OLEJE NA PRENOS
TEPLA A INÉ KVAPALINY

13 03 01

Izolačné oleje alebo oleje obsahujúce PCB

N

13 03 06

chlórované minerálne izolačné a teplonosné oleje iné ako uvedené
v 13 03 01

N

13 03 07

nechlórované minerálne izolačné a teplonosné oleje

N

13 03 08

syntetické izolačné a teplonosné oleje

N

13 03 09

biologicky ľahko rozložiteľné izolačné a teplonosné oleje

N

13 03 10

iné izolačné a teplonosné oleje

N

13 04

ODPADOVÉ OLEJE Z PREVÁDZKY LODÍ

13 04 01

odpadové oleje z prevádzky lodí vnútrozemskej plavby

N

13 04 02

odpadové oleje z prístavných kanálov

N

13 04 03

odpadové oleje z prevádzky iných lodí

N

13 05

ODPADY Z ODLUČOVAČOV OLEJA Z VODY

13 05 01

tuhé látky z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody

N

13 05 02

kaly z odlučovačov oleja z vody

N

13 05 03

kaly z lapačov nečistôt

N

13 05 06

olej z odlučovačov oleja z vody

N

13 05 07

voda obsahujúca olej z odlučovačov oleja z vody

N

13 05 08

zmesi odpadov z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody

N

13 07

ODPADY Z KVAPALNÝCH PALÍV

13 07 01

vykurovací olej a motorová nafta

N

13 07 02

benzín

N

13 07 03

iné palivá vrátane zmesí

N

13 08

OLEJOVÉ ODPADY INAK NEŠPECIFIKOVANÉ

13 08 01

kaly alebo emulzie z odsoľovacích zariadení

N

13 08 02

iné emulzie

N

13 08 99

odpady inak nešpecifikované

14

ODPADOVÉ ORGANICKÉ ROZPÚŠŤADLÁ, CHLADIACE
LÁTKY A HNACIE MÉDIÁ OKREM 07 A 08
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14 06

ODPADOVÉ ORGANICKÉ ROZPÚŠŤADLÁ, CHLADIACE
LÁTKY A HNACIE MÉDIÁ PIEN A AEROSÓLOV

14 06 01

chlórfluórované uhľovodíky, HCFC, HFC

N

14 06 02

iné halogénované rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel

N

14 06 03

iné rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel

N

14 06 04

kaly alebo tuhé odpady obsahujúce halogénované rozpúšťadlá

N

14 06 05

kaly alebo tuhé odpady obsahujúce iné rozpúšťadlá

N

15

ODPADOVÉ OBALY, ABSORBENTY, HANDRY NA
ČISTENIE, FILTRAČNÝ MATERIÁL A OCHRANNÉ
ODEVY INAK NEŠPECIFIKOVANÉ

15 01

OBALY
VRÁTANE
ODPADOVÝCH
OBALOV
Z TRIEDENÉHO ZBERU KOMUNÁLNYCH ODPADOV

15 01 01

obaly z papiera a lepenky

O

15 01 02

obaly z plastov

O

15 01 03

obaly z dreva

O

15 01 04

obaly z kovu

O

15 01 05

kompozitné obaly

O

15 01 06

zmiešané obaly

O

15 01 07

obaly zo skla

O

15 01 09

obaly z textilu

O

15 01 10

obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované
nebezpečnými látkami

N

15 01 11

kovové obaly obsahujúce nebezpečný tuhý pórovitý základný
materiál (napríklad azbest) vrátane prázdnych tlakových nádob

N

15 02

ABSORBENTY, FILTRAČNÉ MATERIÁLY,
NA ČISTENIE A OCHRANNÉ ODEVY

15 02 02

absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak
nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy
kontaminované nebezpečnými látkami

N

15 02 03

absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné
odevy iné ako uvedené v 15 02 02

O

16

ODPADY INAK
KATALÓGU

NEŠPECIFIKOVANÉ

V

HANDRY

TOMTO
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16 01

STARÉ VOZIDLÁ Z ROZLIČNÝCH DOPRAVNÝCH
PROSTRIEDKOV VRÁTANE STROJOV NEURČENÝCH NA
CESTNÚ PREMÁVKU A ODPADY Z DEMONTÁŽE
STARÝCH VOZIDIEL A ÚDRŽBY VOZIDIEL OKREM 13, 14,
16 06 a 16 08

16 01 03

opotrebované pneumatiky

O

16 01 04

staré vozidlá

N

16 01 06

staré vozidlá neobsahujúce kvapaliny a iné nebezpečné dielce

O

16 01 07

olejové filtre

N

16 01 08

dielce obsahujúce ortuť

N

16 01 09

dielce obsahujúce PCB

N

16 01 10

výbušné časti, napríklad bezpečnostné vzduchové vankúše

N

16 01 11

brzdové platničky a obloženie obsahujúce azbest

N

16 01 12

brzdové platničky a obloženie iné ako uvedené v 16 01 11

O

16 01 13

brzdové kvapaliny

N

16 01 14

nemrznúce kvapaliny obsahujúce nebezpečné látky

N

16 01 15

nemrznúce kvapaliny iné ako uvedené v 16 01 14

O

16 01 16

nádrže na skvapalnený plyn

O

16 01 17

železné kovy

O

16 01 18

neželezné kovy

O

16 01 19

plasty

O

16 01 20

sklo

O

16 01 21

nebezpečné dielce iné ako uvedené v 16 01 07 až 16 01 11, 16 01
13 a 16 01 14

N

16 01 22

časti inak nešpecifikované

O

16 01 99

odpady inak nešpecifikované

16 02

ODPADY Z
ZARIADENÍ

16 02 09

transformátory a kondenzátory obsahujúce PCB

N

16 02 10

vyradené zariadenia obsahujúce alebo znečistené PCB iné ako
uvedené v 16 02 09

N

16 02 11

vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky,
HCFC, HFC

N

16 02 12

vyradené zariadenia obsahujúce voľný azbest

N

16 02 13

ELEKTRICKÝCH

A

ELEKTRONICKÝCH

vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti
uvedené v 16 02 09 až 16 02 12

*)

iné ako

N
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16 02 14

vyradené zariadenia iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 13

O

16 02 15

nebezpečné časti odstránené z vyradených zariadení

N

16 02 16

časti odstránené z vyradených zariadení, iné ako uvedené v 16 02
15

O

16 03

VÝROBNÉ
ŠARŽE
A
NEVYHOVUJÚCEJ KVALITY

16 03 03

anorganické odpady obsahujúce nebezpečné látky

N

16 03 04

anorganické odpady iné ako uvedené v 16 03 03

O

16 03 05

organické odpady obsahujúce nebezpečné látky

N

16 03 06

organické odpady iné ako uvedené v 16 03 05

O

16 03 07

kovová ortuť

N

16 04

ODPADY Z VÝBUŠNÍN

16 04 01

odpadové strelivo

N

16 04 02

pyrotechnické odpady

N

16 04 03

iné odpadové výbušniny

N

16 05

PLYNY V TLAKOVÝCH NÁDOBÁCH A VYRADENÉ
CHEMIKÁLIE

16 05 04

plyny v tlakových
nebezpečné látky

16 05 05

plyny v tlakových nádobách iné ako uvedené v 16 05 04

O

16 05 06

laboratórne chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo
obsahujúce nebezpečné látky vrátane zmesí laboratórnych
chemikálií

N

16 05 07

vyradené anorganické chemikálie pozostávajúce z nebezpečných
látok alebo obsahujúce nebezpečné látky

N

16 05 08

vyradené organické chemikálie pozostávajúce z nebezpečných
látok alebo obsahujúce nebezpečné látky

N

16 05 09

vyradené chemikálie iné ako uvedené v 16 05 06, 16 05 07 alebo
16 05 08

O

16 06

BATÉRIE A AKUMULÁTORY

16 06 01

olovené batérie

N

16 06 02

niklovo-kadmiové batérie

N

16 06 03

batérie obsahujúce ortuť

N

16 06 04

alkalické batérie iné ako uvedené v 16 06 03

O

16 06 05

iné batérie a akumulátory

O

16 06 06

oddelene zhromažďovaný elektrolyt z batérií a akumulátorov

N

nádobách

NEPOUŽITÉ

vrátane

halónov

VÝROBKY

obsahujúce

N
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16 07

ODPADY
Z
ČISTENIA
PREPRAVNÝCH
NÁDRŽÍ,
SKLADOVACÍCH NÁDRŽÍ A SUDOV OKREM 05 A 13

16 07 08

odpady obsahujúce olej

N

16 07 09

odpady obsahujúce iné nebezpečné látky

N

16 07 99

odpady inak nešpecifikované

16 08

POUŽITÉ KATALYZÁTORY

16 08 01

použité katalyzátory obsahujúce zlato, striebro, rénium, ródium,
paládium, irídium alebo platinu okrem 16 08 07

O

16 08 02

použité katalyzátory obsahujúce nebezpečné prechodné kovy alebo
nebezpečné zlúčeniny prechodných kovov

N

16 08 03

použité katalyzátory obsahujúce prechodné kovy alebo zlúčeniny
prechodných kovov inak nešpecifikované

O

16 08 04

použité tekuté katalyzátory z krakovacích procesov okrem 16 08
07

O

16 08 05

použité katalyzátory obsahujúce kyselinu fosforečnú

N

16 08 06

použité kvapaliny využité ako katalyzátor

N

16 08 07

použité katalyzátory kontaminované nebezpečnými látkami

N

16 09

OXIDUJÚCE LÁTKY

16 09 01

manganistany, napríklad manganistan draselný (hypermangán)

N

16 09 02

chrómany, napríklad chróman draselný, dvojchróman draselný
alebo sodný

N

16 09 03

peroxidy, napríklad peroxid vodíka

N

16 09 04

oxidujúce látky inak nešpecifikované

N

16 10

VODNÉ KVAPALNÉ ODPADY URČENÉ NA SPRACOVANIE
MIMO MIESTA ICH VZNIKU

16 10 01

vodné kvapalné odpady obsahujúce nebezpečné látky

N

16 10 02

vodné kvapalné odpady iné ako uvedené v 16 10 01

O

16 10 03

vodné koncentráty obsahujúce nebezpečné látky

N

16 10 04

vodné koncentráty iné ako uvedené v 16 10 03

O

16 11

ODPADOVÉ
MATERIÁLY

16 11 01

výmurovky a žiaruvzdorné materiály na
báze
z metalurgických procesov obsahujúce nebezpečné látky

uhlíka

16 11 02

výmurovky a žiaruvzdorné materiály na
báze
z metalurgických procesov iné ako uvedené v 16 11 01

uhlíka

VÝMUROVKY

A

ŽIARUVZDORNÉ

N
O
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16 11 03

iné výmurovky a žiaruvzdorné materiály
procesov obsahujúce nebezpečné látky

z metalurgických

16 11 04

iné výmurovky a žiaruvzdorné materiály
procesov iné ako uvedené v 16 11 03

z metalurgických

16 11 05

výmurovky a žiaruvzdorné materiály z nemetalurgických procesov
obsahujúce nebezpečné látky

N

16 11 06

výmurovky a žiaruvzdorné materiály z nemetalurgických procesov
iné ako uvedené v 16 11 05

O

17

STAVEBNÉ ODPADY A ODPADY
VÝKOPOVEJ
VRÁTANE
Z KONTAMINOVANÝCH MIEST

17 01

BETÓN, TEHLY, ŠKRIDLY, OBKLADOVÝ MATERIÁL
A KERAMIKA

17 01 01

betón

O

17 01 02

tehly

O

17 01 03

škridly a obkladový materiál a keramika

O

17 01 06

zmesi alebo samostatné úlomky betónu, tehál, škridiel,
obkladového materiálu a keramiky obsahujúce nebezpečné látky

N

17 01 07

zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky
iné ako uvedené v 17 01 06

O

17 02

DREVO, SKLO A PLASTY

17 02 01

drevo

O

17 02 02

sklo

O

17 02 03

plasty

O

17 02 04

sklo, plasty a drevo obsahujúce nebezpečné
kontaminované nebezpečnými látkami

17 03

BITÚMENOVÉ ZMESI, UHOĽNÝ DECHT A DECHTOVÉ
VÝROBKY

17 03 01

bitúmenové zmesi obsahujúce uhoľný decht

N

17 03 02

bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01

O

17 03 03

uhoľný decht a dechtové výrobky

N

17 04

KOVY VRÁTANE ICH ZLIATIN

17 04 01

meď, bronz, mosadz

O

17 04 02

hliník

O

17 04 03

olovo

O

17 04 04

zinok

O

Z

N
O

DEMOLÁCIÍ
ZEMINY

látky

alebo

N
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17 04 05

železo a oceľ

O

17 04 06

cín

O

17 04 07

zmiešané kovy

O

17 04 09

kovový odpad kontaminovaný nebezpečnými látkami

N

17 04 10

káble obsahujúce olej, uhoľný decht a iné nebezpečné látky

N

17 04 11

káble iné ako uvedené v 17 04 10

O

17 05

ZEMINA
VRÁTANE
Z KONTAMINOVANÝCH
MATERIÁL Z BAGROVÍSK

17 05 03

zemina a kamenivo obsahujúce nebezpečné látky

N

17 05 04

zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03

O

17 05 05

výkopová zemina obsahujúca nebezpečné látky

N

17 05 06

výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05

O

17 05 07

štrk zo železničného zvršku obsahujúci nebezpečné látky

N

17 05 08

štrk zo železničného zvršku iný ako uvedený v 17 05 07

O

17 06

IZOLAČNÉ MATERIÁLY
OBSAHUJÚCE AZBEST

17 06 01

izolačné materiály obsahujúce azbest

N

17 06 03

iné izolačné materiály pozostávajúce z nebezpečných látok alebo
obsahujúce nebezpečné látky

N

17 06 04

izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03

O

17 06 05

stavebné materiály obsahujúce azbest

N

17 08

STAVEBNÝ MATERIÁL NA BÁZE SADRY

17 08 01

stavebné materiály na báze sadry kontaminované nebezpečnými
látkami

N

17 08 02

stavebné materiály na báze sadry iné ako uvedené v 17 08 01

O

17 09

INÉ ODPADY ZO STAVIEB A DEMOLÁCIÍ

17 09 01

odpady zo stavieb a demolácií obsahujúce ortuť

N

17 09 02

odpady zo stavieb a demolácií obsahujúce PCB, napríklad tesniace
materiály obsahujúce PCB, podlahové krytiny na báze živíc
obsahujúce PCB, izolačné zasklenie obsahujúce PCB,
kondenzátory obsahujúce PCB

N

17 09 03

iné odpady zo stavieb a demolácií vrátane zmiešaných odpadov
obsahujúce nebezpečné látky

N

17 09 04

zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09
01, 17 09 02 a 17 09 03

O

VÝKOPOVEJ
ZEMINY
PLÔCH,
KAMENIVO
A

A

STAVEBNÉ

MATERIÁLY
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18

ODPADY ZO ZDRAVOTNEJ ALEBO VETERINÁRNEJ
STAROSTLIVOSTI ALEBO S NIMI SÚVISIACEHO
VÝSKUMU
OKREM
KUCHYNSKÝCH
A REŠTAURAČNÝCH ODPADOV, KTORÉ NEVZNIKLI
Z PRIAMEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

18 01

ODPADY
Z
DIAGNOSTIKY,
PREVENCIE

18 01 01

ostré predmety okrem 18 01 03

O

18 01 02

časti a orgány tiel vrátane krvných vreciek a krvných konzerv
okrem 18 01 03

O

18 01 03

odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným
požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy

N

18 01 04

odpady, ktorých zber a zneškodňovanie nepodliehajú osobitným
požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy, napríklad obväzy,
sadrové odtlačky a obväzy, posteľná bielizeň, jednorazové odevy
a plienky

O

18 01 06

chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce
nebezpečné látky

N

18 01 07

chemikálie iné ako uvedené v 18 01 06

O

18 01 08

cytotoxické a cytostatické liečivá

N

18 01 09

liečivá iné ako uvedené v 18 01 08

O

18 01 10

amalgámový odpad z dentálnej starostlivosti

N

18 02

ODPADY Z VETERINÁRNEHO VÝSKUMU, DIAGNOSTIKY,
LIEČBY A PREVENTÍVNEJ STAROSTLIVOSTI

18 02 01

ostré predmety okrem 18 02 02

O

18 02 02

odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným
požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy

N

18 02 03

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

O

18 02 05

chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce
nebezpečné látky

N

18 02 06

chemikálie iné ako uvedené v 18 02 05

O

18 02 07

cytotoxické a cytostatické liečivá

N

18 02 08

liečivá iné ako uvedené v 18 02 07

O

PÔRODNÍCKEJ
STAROSTLIVOSTI,
LIEČBY
ALEBO
ZDRAVOTNEJ
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19

ODPADY ZO ZARIADENÍ NA ÚPRAVU ODPADU,
Z ČISTIARNÍ ODPADOVÝCH VÔD MIMO MIESTA ICH
VZNIKU A Z ÚPRAVNÍ PITNEJ VODY A PRIEMYSELNEJ
VODY

19 01

ODPADY ZO SPAĽOVANIA ALEBO PYROLÝZY ODPADU

19 01 02

železné materiály odstránené z popola

O

19 01 05

filtračný koláč z čistenia plynov

N

19 01 06

vodný kvapalný odpad z čistenia plynov a iný vodný kvapalný
odpad

N

19 01 07

tuhý odpad z čistenia plynov

N

19 01 10

použité aktívne uhlie z čistenia dymových plynov

N

19 01 11

popol a škvara obsahujúce nebezpečné látky

N

19 01 12

popol a škvara iné ako uvedené v 19 01 11

O

19 01 13

popolček obsahujúci nebezpečné látky

N

19 01 14

popolček iný ako uvedený v 19 01 13

O

19 01 15

kotolný prach obsahujúci nebezpečné látky

N

19 01 16

kotolný prach iný ako uvedený v 19 01 15

O

19 01 17

odpad z pyrolýzy obsahujúci nebezpečné látky

N

19 01 18

odpad z pyrolýzy iný ako uvedený v 19 01 17

O

19 01 19

piesky z fluidnej vrstvy

O

19 01 99

odpady inak nešpecifikované

19 02

ODPADY Z FYZIKÁLNEJ ALEBO CHEMICKEJ ÚPRAVY
ODPADU
VRÁTANE
ODSTRAŇOVANIA
CHRÓMU
A KYANIDOV A NEUTRALIZÁCIE

19 02 03

predbežne zmiešaný odpad zložený len z odpadov neoznačených
ako nebezpečné

O

19 02 04

predbežne zmiešaný odpad zložený z odpadov, z ktorých aspoň
jeden odpad je označený ako nebezpečný

N

19 02 05

kaly z fyzikálno-chemického spracovania obsahujúce nebezpečné
látky

N

19 02 06

kaly z fyzikálno-chemického spracovania iné ako uvedené v 19 02
05

O

19 02 07

olej a koncentráty zo separácie

N

19 02 08

kvapalné horľavé odpady obsahujúce nebezpečné látky

N

19 02 09

tuhé horľavé odpady obsahujúce nebezpečné látky

N

19 02 10

horľavé odpady iné ako uvedené v 19 02 08 a 19 02 09

O
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19 02 11

iné odpady obsahujúce nebezpečné látky

19 02 99

odpady inak nešpecifikované

19 03

STABILIZOVANÉ A SOLIDIFIKOVANÉ ODPADY

19 03 04

čiastočne stabilizované odpady označené ako nebezpečné okrem
19 03 08

N

19 03 05

stabilizované odpady iné ako uvedené v 19 03 04

O

19 03 06

solidifikované odpady označené ako nebezpečné

N

19 03 07

solidifikované odpady iné ako uvedené v 19 03 06

O

19 03 08

čiastočne stabilizovaná ortuť

N

19 04

VITRIFIKOVANÝ ODPAD A ODPAD Z VITRIFIKÁCIE

19 04 01

vitrifikovaný odpad

O

19 04 02

popolček a iný odpad z úpravy dymových plynov

N

19 04 03

nevitrifikovaná tuhá fáza

N

19 04 04

vodný kvapalný odpad z ochladzovania vitrifikovaného odpadu

O

19 05

ODPADY Z AERÓBNEJ ÚPRAVY TUHÝCH ODPADOV

19 05 01

nekompostované zložky komunálnych odpadov a podobných
odpadov

O

19 05 02

nekompostované zložky živočíšneho a rastlinného odpadu

O

19 05 03

kompost nevyhovujúcej kvality

O

19 05 99

odpady inak nešpecifikované

19 06

ODPADY Z ANAERÓBNEJ ÚPRAVY ODPADU

19 06 03

kvapaliny z anaeróbnej úpravy komunálnych odpadov

O

19 06 04

zvyšky kvasenia z anaeróbnej úpravy komunálnych odpadov

O

19 06 05

kvapaliny z anaeróbnej úpravy živočíšneho a rastlinného odpadu

O

19 06 06

zvyšky kvasenia a kal
a rastlinného odpadu

O

19 06 99

odpady inak nešpecifikované

19 07

PRIESAKOVÁ KVAPALINA ZO SKLÁDOK ODPADOV

19 07 02

priesaková kvapalina zo skládky odpadov obsahujúca nebezpečné
látky

N

19 07 03

priesaková kvapalina zo skládky odpadov iná ako uvedená v 19 07
02

O

19 08

ODPADY Z ČISTIARNÍ
NEŠPECIFIKOVANÉ

19 08 01

zhrabky z hrablíc

z anaeróbnej

N

úpravy

ODPADOVÝCH

živočíšneho

VÔD

INAK
O
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19 08 02

odpad z lapačov piesku

O

19 08 05

kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd

O

19 08 06

nasýtené alebo použité iontomeničové živice

N

19 08 07

roztoky a kaly z regenerácie iontomeničov

N

19 08 08

odpad z membránových systémov s obsahom ťažkých kovov

N

19 08 09

zmesi tukov a olejov z odlučovačov oleja z vody obsahujúce jedlé
oleje a tuky

O

19 08 10

zmesi tukov a olejov z odlučovačov oleja z vody iné ako uvedené
v 19 08 09

N

19 08 11

kaly obsahujúce nebezpečné
priemyselných odpadových vôd

N

19 08 12

kaly z biologickej úpravy priemyselných odpadových vôd iné ako
uvedené v 19 08 11

O

19 08 13

kaly obsahujúce nebezpečné látky z inej úpravy priemyselných
odpadových vôd

N

19 08 14

kaly z inej úpravy priemyselných odpadových vôd iné ako uvedené
v 19 08 13

O

19 08 99

odpady inak nešpecifikované

19 09

ODPADY Z ÚPRAVY PITNEJ VODY ALEBO VODY NA
PRIEMYSELNÉ POUŽITIE

19 09 01

tuhé odpady z primárnych filtrov a hrablíc

O

19 09 02

kaly z čírenia vody

O

19 09 03

kaly z dekarbonizácie

O

19 09 04

použité aktívne uhlie

O

19 09 05

nasýtené alebo použité iontomeničové živice

O

19 09 06

roztoky a kaly z regenerácie iontomeničov

O

19 09 99

odpady inak nešpecifikované

19 10

ODPADY ZO ŠROTOVANIA KOVOVÝCH ODPADOV

19 10 01

odpad zo železa a z ocele

O

19 10 02

odpad z neželezných kovov

O

19 10 03

úletová frakcia a prach obsahujúce nebezpečné látky

N

19 10 04

úletová frakcia a prach iné ako uvedené v 19 10 03

O

19 10 05

iné frakcie obsahujúce nebezpečné látky

N

19 10 06

iné frakcie iné ako uvedené v 19 10 05

O

19 11

ODPADY Z REGENERÁCIE OLEJOV

látky

z biologickej

úpravy
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19 11 01

použité filtračné hlinky

N

19 11 02

kyslé dechty

N

19 11 03

vodné kvapalné odpady

N

19 11 04

odpady z čistenia paliva zásadami

N

19 11 05

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku
obsahujúce nebezpečné látky

N

19 11 06

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné
ako uvedené v 19 11 05

O

19 11 07

odpady z čistenia dymových plynov

N

19 11 99

odpady inak nešpecifikované

19 12

ODPADY Z MECHANICKÉHO SPRACOVANIA ODPADU
TRIEDENIA,
DRVENIA,
LISOVANIA,
NAPRÍKLAD
HUTNENIA A PELETIZOVANIA INAK NEŠPECIFIKOVANÉ

19 12 01

papier a lepenka

O

19 12 02

železné kovy

O

19 12 03

neželezné kovy

O

19 12 04

plasty a guma

O

19 12 05

sklo

O

19 12 06

drevo obsahujúce nebezpečné látky

N

19 12 07

drevo iné ako uvedené v 19 12 06

O

19 12 08

textílie

O

19 12 09

minerálne látky, napríklad piesok, kamenivo

O

19 12 10

horľavý odpad (palivo z odpadov)

O

19 12 11

iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického
spracovania odpadu obsahujúce nebezpečné látky

N

19 12 12

iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického
spracovania odpadu iné ako uvedené v 19 12 11

O

19 13

ODPADY ZO SANÁCIE PÔDY A PODZEMNEJ VODY

19 13 01

tuhé odpady zo sanácie pôdy obsahujúce nebezpečné látky

N

19 13 02

tuhé odpady zo sanácie pôdy iné ako uvedené v 19 13 01

O

19 13 03

kaly zo sanácie pôdy obsahujúce nebezpečné látky

N

19 13 04

kaly zo sanácie pôdy iné ako uvedené v 19 13 03

O

19 13 05

kaly zo sanácie podzemnej vody obsahujúce nebezpečné látky

N

19 13 06

kaly zo sanácie podzemnej vody iné ako uvedené v 19 13 05

O
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19 13 07

vodné kvapalné odpady a vodné koncentráty zo sanácie podzemnej
vody obsahujúce nebezpečné látky

N

19 13 08

vodné kvapalné odpady a vodné koncentráty zo sanácie podzemnej
vody iné ako uvedené v 19 13 07

O

20

KOMUNÁLNE ODPADY (ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ
A PODOBNÉ ODPADY Z OBCHODU, PRIEMYSLU
A
INŠTITÚCIÍ)
VRÁTANE
ICH
ZLOŽIEK
Z TRIEDENÉHO ZBERU

20 01

ZLOŽKY KOMUNÁLNYCH ODPADOV Z TRIEDENÉHO
ZBERU OKREM 15 01

20 01 01

papier a lepenka

O

20 01 02

sklo

O

20 01 03

viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky (kompozity
na báze lepenky)

O

20 01 08

biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad

O

20 01 10

šatstvo

O

20 01 11

textílie

O

20 01 13

rozpúšťadlá

N

20 01 14

kyseliny

N

20 01 15

zásady

N

20 01 17

fotochemické látky

N

20 01 19

pesticídy

N

20 01 21

žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť

N

20 01 23

vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky

N

20 01 25

jedlé oleje a tuky

O

20 01 26

oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25

N

20 01 27

farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné
látky

N

20 01 28

farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice iné ako uvedené v 20 01
27

O

20 01 29

detergenty obsahujúce nebezpečné látky

N

20 01 30

detergenty iné ako uvedené v 20 01 29

O

20 01 31

cytotoxické a cytostatické liečivá

N

20 01 32

liečivá iné ako uvedené v 20 01 31

O

20 01 33

batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02, alebo 16 06
03 a netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie

N
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20 01 34

batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33

O

20 01 35

vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20
01 21 a 20 01 23, obsahujúce nebezpečné časti *)

N

20 01 36

vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20
01 21, 20 01 23 a 20 01 35

O

20 01 37

drevo obsahujúce nebezpečné látky

N

20 01 38

drevo iné ako uvedené v 20 01 37

O

20 01 39

plasty

O

20 01 40

kovy

O

20 01 40 01

meď, bronz, mosadz

O

20 01 40 02

hliník

O

20 01 40 03

olovo

O

20 01 40 04

zinok

O

20 01 40 05

železo a oceľ

O

20 01 40 06

cín

O

20 01 40 07

zmiešané kovy

O

20 01 41

odpady z vymetania komínov

O

20 01 99

odpady inak nešpecifikované

20 02

ODPADY ZO ZÁHRAD A Z PARKOV VRÁTANE ODPADU Z
CINTORÍNOV

20 02 01

biologicky rozložiteľný odpad

O

20 02 02

zemina a kamenivo

O

20 02 03

iné biologicky nerozložiteľné odpady

O

20 03

INÉ KOMUNÁLNE ODPADY

20 03 01

zmesový komunálny odpad

O

20 03 02

odpad z trhovísk

O

20 03 03

odpad z čistenia ulíc

O

20 03 04

kal zo septikov

O

20 03 06

odpad z čistenia kanalizácie

O

20 03 07

objemný odpad

O

20 03 08

drobný stavebný odpad

O

20 03 99

komunálne odpady inak nešpecifikované
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Poznámky:
*
Nebezpečné časti z elektrických a elektronických zariadení môžu zahŕňať akumulátory a batérie
uvedené v 16 06 a označené ako nebezpečné; ortuťové spínače, sklo z katódových obrazoviek a iné
aktivované sklo atď.

Vysvetlivky:
1. „Nebezpečná látka“ je látka, ktorá je klasifikovaná ako nebezpečná, pretože spĺňa
kritériá stanovené osobitným predpisom.1)
2. „Ťažké kovy“ sú všetky zlúčeniny antimónu, arzénu, kadmia, chrómu (VI), medi, olova,
ortuti, niklu, selénu, telúru, tália a cínu, ako aj tieto materiály vo forme kovu, pokiaľ
sú klasifikované ako nebezpečné látky.
3. „Polychlórované bifenyly a polychlórované terfenyly“ sú PCB vymedzené v § 79 ods.
1 zákona.
4. „Prechodné kovy“ sú všetky nasledujúce kovy: každá zlúčenina skandia, vanádu,
mangánu, kobaltu, medi, ytria, nióbu, hafnia, volfrámu, titánu, chrómu, železa, niklu,
zinku, zirkónia, molybdénu a tantalu, ako aj tieto materiály vo forme kovu, pokiaľ
sú klasifikované ako nebezpečné látky.
5. „Stabilizácia“ je proces, ktorým sa mení nebezpečný charakter zložiek odpadu tak, že sa
nebezpečný odpad transformuje na ostatný odpad, ktorý sa nepovažuje za nebezpečný.
6. „Čiastočne stabilizovaný odpad“ je odpad, ktorý po stabilizačnom procese obsahuje
nebezpečné zložky, ktoré sa úplne nezmenili na zložky, ktoré nie sú nebezpečné, a ktoré
sa môžu krátkodobo, strednodobo alebo dlhodobo uvoľňovať do prostredia.
7. „Solidifikácia“ je proces, ktorým sa na základe použitia prísad mení iba skupenstvo
odpadu bez toho, aby sa zmenili jeho chemické vlastnosti.
C. Postup pri zaraďovaní odpadov
1. Odpady sa zaraďujú prednostne do skupín 01 až 12 alebo 17 až 20 s vylúčením
použitia čísla druhu odpadu s posledným dvojčíslom 99.
2. Ak nie je možné odpad zaradiť do skupín 01 až 12 alebo 17 až 20, odpad sa zaradí
do skupiny 13, 14 alebo 15.
3. Ak nie je možné odpad zaradiť do skupiny 13, 14 alebo 15, odpad sa zaradí do
skupiny 16.
4. Ak nie je možné odpad zaradiť ani do skupiny 16, odpad sa zaradí do skupiny použitej
pri prvom kroku zaraďovania odpadu a použije sa číslo druhu odpadu končiace

1)

Časti 2 až 5 prílohy I nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii,
označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení
nariadenia (ES) č. 1907/2006 (Ú. v. ES L 353, 31.12.2008) v platnom znení.
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sa dvojčíslom 99 (odpady inak nešpecifikované). Kategória odpadov inak
nešpecifikovaných sa určí až na základe hodnotenia ich nebezpečných vlastností.4)
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Príloha è. 2
k vyhláke è. 365/2015 Z. z.

KRITÉRIÁ NA POSUDZOVANIE NEBEZPEČNÝCH VLASTNOSTÍ ODPADOV
1. Posúdenie nebezpečných vlastností odpadu
Pri posúdení nebezpečných vlastností odpadu sa uplatňujú kritériá stanovené v osobitnom
predpise.2) Pri posúdení nebezpečných vlastností HP 4, HP 6 a HP 8 sa uplatňujú medzné
hodnoty pre jednotlivé látky.2) V prípade, že sa látka v odpade vyskytuje pod úrovňou svojej
medznej hodnoty, nesmie sa zahrnúť do výpočtu prahovej hodnoty. V prípade posúdenia
nebezpečnej vlastnosti odpadu na základe testu, ako aj pomocou koncentrácií nebezpečných
látok2), majú prednosť výsledky testu.
2. Klasifikácia odpadu ako nebezpečného odpadu
Každý odpad, ktorý je v prílohe č. 1 označený písmenom „N“, sa považuje za nebezpečný
odpad podľa § 2 ods. 9 zákona.
Na odpad, ktorému možno priradiť kód nebezpečného odpadu, prípadne kód ostatného
odpadu, sa vzťahujú tieto požiadavky:
a) Zápis odpadu v zmysle prílohy č. 1 ako nebezpečného odpadu s uvedením osobitného
alebo všeobecného odkazu na „nebezpečné látky“ je vhodné urobiť jedine v prípade
odpadu obsahujúceho príslušné nebezpečné látky, ktoré spôsobujú, že odpad vykazuje
jednu alebo viacero nebezpečných vlastností HP 1 až HP 8 a HP 10 až HP 15.
Posúdenie nebezpečnej vlastnosti HP 9 „infekčné“ sa vykonáva podľa osobitného
predpisu.
b) Nebezpečná vlastnosť sa môže posúdiť na základe koncentrácie látok v odpade2) alebo
ak sa v osobitnom predpise 3) nestanovuje inak, na základe vykonania testu4) alebo
inými medzinárodne uznávanými testovacími metódami a usmerneniami
s prihliadnutím na osobitný predpis,5) pokiaľ ide o testovanie na zvieratách a ľuďoch.
c) Odpad obsahujúci niektorú z látok uvedených v osobitnom predpise,6) ktorá presahuje
limitné hodnoty koncentrácie,6) sa klasifikuje ako nebezpečný.
d) Limitné hodnoty koncentrácie2) sa nevzťahujú na čisté zliatiny kovov v celistvej forme
(nekontaminované nebezpečnými látkami). Tie odpadové zliatiny, ktoré sa považujú
za nebezpečný odpad, sú v prílohe č. 1 osobitne uvedené a sú označené písmenom N.
e) V uplatniteľnom prípade možno pri určovaní nebezpečných vlastností odpadu
prihliadať na tieto poznámky:7)
2)
Príloha nariadenia Komisie (EÚ) č. 1357/2014 z 18. decembra 2014, ktorým sa nahrádza príloha III k smernici
Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpade a o zrušení určitých smerníc (Ú. v. EÚ L 365, 19.12.2014).
3)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 v platnom znení.
4)
Nariadenie Komisie (ES) č. 440/2008 z 30. mája 2008, ktorým sa ustanovujú testovacie metódy podľa nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok
(REACH) v platnom znení (Ú. v. ES L 142, 31.5.2008).
5)
Článok 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 v platnom znení.
6)
Príloha IV nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 z 29. apríla 2004 o perzistentných organických
znečisťujúcich látkach, ktorým sa mení a dopĺňa smernica 79/117/EHS v platnom znení (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap.
15/zv.8; U. v. ESL 158, 30.4.2004).

7)

Príloha VI nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 v platnom znení.
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– 1.1.3.1. Poznámky týkajúce sa identifikácie, klasifikácie a označovania látok:
poznámky B, D, F, J, L, M, P, Q, R a U
– 1.1.3.2. Poznámky týkajúce sa klasifikácie a označovania zmesí: poznámky 1, 2, 3
a 5.
Po posúdení nebezpečných vlastností odpadu podľa tejto metódy sa danému odpadu priradí
náležitá kategória podľa prílohy č. 1 v závislosti od toho, či sa odpad považuje za nebezpečný
alebo za ostatný.
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366
VYHLÁKA
Ministerstva ivotného prostredia Slovenskej republiky
z 28. júla 2015
o evidenènej povinnosti a ohlasovacej povinnosti

Ministerstvo ivotného prostredia Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo) pod¾a § 105 ods. 3
písm. c), d), f), g), i), k), l) a n) zákona è. 79/2015 Z. z.
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ïalej len zákon) ustanovuje:

dá roène v súhrne s viac ako 50 kg nebezpeèných odpadov alebo s viac ako jednou tonou ostatných odpadov.
Ak ide o vznik biologicky rozloite¾ného kuchynského
a retauraèného odpadu a odpadov uvedených v prílohe è. 3, Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním
sa podáva bez oh¾adu na ich mnostvo.

§1

(2) Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním sa
podáva za obdobie kalendárneho roka príslunému orgánu tátnej správy odpadového hospodárstva do 28.
februára nasledujúceho roka.

Evidenèná povinnos
(1) Na úèely vedenia evidencií sa odpady zaraïujú
pod¾a Katalógu odpadov.1)
(2) Evidencie mono vies v elektronickej podobe alebo v písomnej podobe.
(3) Evidencie sa vedú a ohlásenia sa podávajú na tlaèivách, ktorých vzory sú uvedené v prílohách è. 1 a 23
alebo na zhodných tlaèových výstupoch z elektronického spracovania dát.
§2
Evidencia odpadov
(1) Evidenciu odpadov pre vetky kategórie odpadov
vedú drite¾ odpadu, sprostredkovate¾ a obchodník
pod¾a druhov alebo poddruhov bez obmedzenia mnostva na Evidenènom liste odpadu, ktorého vzor je uvedený v prílohe è. 1. Evidencia sa vedie samostatne za
kadú prevádzkareò.2)
(2) Ak sa v Evidenènom liste odpadu uvádza nebezpeèný odpad, priradí sa ku kadému druhu nebezpeèného odpadu aj ypsilonový kód pod¾a osobitného predpisu.3) Ak mono k jednému druhu nebezpeèného
odpadu priradi viac ypsilonových kódov, priradí sa ten
ypsilonový kód, ktorý je rozhodujúci vzh¾adom na nebezpeèné vlastnosti odpadu.

(3) Okrem Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní
s ním pod¾a odsekov 1 a 2 sa za obdobie kalendárneho
tvrroka podáva na tlaèive, ktorého vzor je uvedený
v prílohe è. 2, aj Ohlásenie o vzniku a nakladaní
a) s pouitými batériami a akumulátormi,
b) s odpadovými olejmi,
c) s odpadovými pneumatikami,
d) s odpadmi z viacvrstvových kombinovaných materiálov,
e) s elektroodpadom,
f) s odpadmi z polyetylénteraftalátu,
g) s odpadmi z polyetylénu,
h) s odpadmi z polypropylénu,
i) s odpadmi z polystyrénu,
j) s odpadmi z polyvinylchloridu,
k) s odpadmi z papiera a lepenky,
l) s odpadmi zo skla,
m) so starými vozidlami,
n) s odpadmi z kovových obalov.
(4) Ohlásenie pod¾a odseku 3 sa zasiela Recyklaènému fondu a príslunému orgánu tátnej správy odpadového hospodárstva do konca mesiaca nasledujúceho
po uplynutí kalendárneho tvrroka; to sa nevzahuje
na pôvodcov odpadov.

(3) Evidenèný list odpadu sa vypåòa priebene za obdobie kalendárneho roka a uchováva sa v elektronickej
podobe alebo v písomnej podobe pä rokov.

(5) Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním drite¾
odpadu, sprostredkovate¾ a obchodník uchováva v elektronickej podobe alebo v písomnej podobe pä rokov.

§3

§4

Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním
[k § 14 ods. 1 písm. g) a ods. 4,
§ 125 ods. 7 písm. b) zákona]

Ohlásenie o mnostve vyzbieraných odpadových
pneumatík
[k § 71 ods. 1 písm. f) zákona]

(1) Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním podáva drite¾ odpadu, sprostredkovate¾ a obchodník na
tlaèive, ktorého vzor je uvedený v prílohe è. 2, ak nakla-

Ohlásenie o mnostve vyzbieraných odpadových
pneumatík podáva distribútor pneumatík na tlaèive,
ktorého vzor je uvedený v prílohe è. 4.

1

) Vyhláka Ministerstva ivotného prostredia Slovenskej republiky è. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov.
) § 17 ods. 1 zákona è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní (ivnostenský zákon) v znení zákona è. 279/2001 Z. z.
3
) Bazilejský dohovor o riadení pohybov nebezpeèných odpadov cez hranice tátov a ich znekodòovaní (oznámenie è. 60/1995 Z. z.).
2
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§5
Ohlásenie o materiálovom toku odpadov z obalov,
ktoré nie sú súèasou komunálneho odpadu
[k § 58 ods. 2 zákona]
Ohlásenie o materiálovom toku odpadov z obalov podáva pôvodca odpadu z obalov, ktorý nie je súèasou
komunálneho odpadu a pre ktoré nie je výrobcom obalov na tlaèive, ktorého vzor je uvedený v prílohe è. 5.
§6
Evidenèný list zariadenia na zhodnocovanie
a znekodòovanie odpadov
[k § 17 ods. 1 písm. f) zákona]
(1) Evidenèný list zariadenia na zhodnocovanie odpadov a Evidenèný list zariadenia na znekodòovanie
odpadov vedie prevádzkovate¾ zariadenia na zhodnocovanie a znekodòovanie odpadov v rozsahu údajov potrebných na vypracovanie tlaèiva, ktorého vzor je uvedený v prílohe è. 6.
(2) Evidenèný list zariadenia na zhodnocovanie odpadov a Evidenèný list zariadenia na znekodòovanie
odpadov sa podáva za obdobie kalendárneho roka príslunému orgánu tátnej správy odpadového hospodárstva do 28. februára nasledujúceho roka.
(3) Evidenèný list zariadenia na zhodnocovanie odpadov a Evidenèný list zariadenia na znekodòovanie
odpadov uchováva v elektronickej podobe alebo v písomnej podobe prevádzkovate¾ zariadenia po celý èas
trvania prevádzky zariadenia a desa rokov po skonèení prevádzky.
§7
Evidenèný list skládky odpadov
[k § 19 ods. 1 písm. j) zákona]
(1) Evidenèný list skládky odpadov vedie prevádzkovate¾ skládky odpadov v rozsahu údajov potrebných na
vypracovanie tlaèiva, ktorého vzor je uvedený v prílohe
è. 7.
(2) Evidenèný list skládky odpadov sa podáva za obdobie kalendárneho roka príslunému orgánu tátnej
správy odpadového hospodárstva do 28. februára nasledujúceho roka.
(3) Evidenèný list skládky odpadov uchováva prevádzkovate¾ skládky odpadov v elektronickej podobe
alebo v písomnej podobe po celý èas trvania prevádzky
a 30 rokov od uzavretia skládky odpadov.
§8
Evidenèný list úloiska doèasného
uskladnenia kovovej ortuti,
Záznam o vyskladnení a odoslaní kovovej ortuti
a Potvrdenie o kontajneri s kovovou ortuou
[k § 21 ods. 3 písm. p), q) a r) zákona]
(1) Evidenèný list úloiska doèasného uskladnenia
kovovej ortuti (ïalej len evidenèný list úloiska) vedie
prevádzkovate¾ úloiska doèasného uskladnenia kovovej ortuti (ïalej len prevádzkovate¾ úloiska) v rozsa-
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hu údajov potrebných na vypracovanie tlaèiva, ktorého
vzor je uvedený v prílohe è. 8.
(2) Evidenèný list úloiska sa podáva za obdobie kalendárneho roka príslunému orgánu tátnej správy
odpadového hospodárstva do 28. februára nasledujúceho roka.
(3) Evidenèný list úloiska uchováva prevádzkovate¾
úloiska v elektronickej podobe alebo v písomnej podobe po celý èas trvania prevádzky a desa rokov od ukonèenia prevádzky úloiska.
(4) Záznam o vyskladnení a odoslaní kovovej ortuti
vypåòa prevádzkovate¾ úloiska pri vyskladnení a odoslaní kovovej ortuti na tlaèive, ktorého vzor je uvedený
v prílohe è. 9, a potvrdený oboma stranami bezodkladne zasiela príslunému orgánu tátnej správy odpadového hospodárstva.
(5) Záznam o vyskladnení a odoslaní kovovej ortuti
uchováva prevádzkovate¾ úloiska v elektronickej podobe alebo v písomnej podobe desa rokov od jeho vydania.
(6) Potvrdenie o kontajneri s kovovou ortuou, ktorého vzor je uvedený v prílohe è. 10, uchováva prevádzkovate¾ úloiska v elektronickej podobe alebo v písomnej
podobe desa rokov od jeho predloenia odovzdávajúcou osobou.
§9
Evidencia o zbere alebo výkupe kovových odpadov
[k § 16 ods. 8 písm. b) a c) zákona]
(1) Evidencia o zbere alebo výkupe kovových odpadov
vedie ten, kto vykonáva zber alebo výkup kovového odpadu na tlaèive, ktorého vzor je uvedený v prílohe è. 1.
(2) Evidenciu o zbere alebo výkupe kovových odpadov uchováva v elektronickej podobe alebo v písomnej
podobe ten, kto vykonáva zber alebo výkup kovového
odpadu pä rokov.
(3) Opis a dokumentácia, ktorú tvorí fotodokumentácia alebo videodokumentácia o kovovom odpade od
vstupu do zariadenia na zber odpadov a po jeho koneèné umiestnenie v zariadení na zber odpadov sa uchováva jeden rok.
§ 10
Oznámenie o zbere alebo výkupe odpadu
[k § 16 ods. 2 písm. b) zákona]
(1) Oznámenie o zbere alebo výkupe odpadu podáva
ten, kto vykonáva zber odpadu alebo výkup odpadu od
fyzickej osoby na tlaèive, ktorého vzor je uvedený v prílohe è. 11.
(2) Oznámenie o zbere alebo výkupe odpadu sa podáva za obdobie kalendárneho roka do 31. januára nasledujúceho roka obci, na ktorej území sa zber alebo výkup odpadu uskutoèòuje.
(3) Oznámenie o zbere alebo výkupe odpadu sa podáva za komunálne odpady. Ak sa v zariadení vykonáva
zber odpadu a zároveò aj výkup odpadu, oznámenie sa
podáva za kadú èinnos osobitne.
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§ 11

§ 13

Evidencia o prepravovanom nebezpeènom odpade
[k § 26 ods. 2 písm. a) a b) zákona]

Evidencia a Ohlásenie o batériách a akumulátoroch
a nakladaní s pouitými batériami a akumulátormi
[k § 27 ods. 4 písm. h) zákona]

(1) Evidencia o prepravovanom nebezpeènom odpade sa vedie na Sprievodnom liste nebezpeèného odpadu
(ïalej len sprievodný list), ktorého vzor je uvedený
v prílohe è. 12.
(2) Odosielate¾ nebezpeèného odpadu a príjemca nebezpeèného odpadu uchovávajú sprievodný list v elektronickej podobe alebo v písomnej podobe pä rokov.

(1) Výrobca batérií a akumulátorov, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne, organizácia zodpovednosti výrobcov pre batérie a akumulátory a tretia osoba
vedú evidenciu o batériách a akumulátoroch priebene
za obdobie kalendárneho roka v rozsahu údajov potrebných na vypracovanie ohlásenia, ktorého vzor je
uvedený v prílohe è. 14.

(3) Ohlásenie o prepravovanom nebezpeènom odpade podáva odosielate¾ nebezpeèného odpadu a príjemca nebezpeèného odpadu na kópii sprievodného listu.
Ohlásenie o prepravovanom nebezpeènom odpade sa
podáva za obdobie kalendárneho mesiaca do desiateho
dòa nasledujúceho mesiaca.

(2) Výrobca batérií a akumulátorov, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne, organizácia zodpovednosti výrobcov pre batérie a akumulátory a tretia osoba
vedú evidenciu o nakladaní s pouitými batériami
a akumulátormi priebene za obdobie kalendárneho
roka v rozsahu údajov potrebných na vypracovanie
ohlásenia, ktorého vzor je uvedený v prílohe è. 14.

§ 12

(3) Evidencia pod¾a odsekov 1 a 2 sa uchováva v elektronickej podobe alebo v písomnej podobe pä rokov.

Evidencia a Ohlásenie o objeme výroby,
cezhraniènej prepravy z iného èlenského tátu
do Slovenskej republiky, dovozu, cezhraniènej
prepravy do iného èlenského tátu zo Slovenskej
republiky a vývozu
[k § 125 ods. 6 písm. a) a b) zákona]
(1) Evidenciu o objeme výroby, cezhraniènej prepravy z iného èlenského tátu do Slovenskej republiky, dovozu, cezhraniènej prepravy do iného èlenského tátu
zo Slovenskej republiky a vývozu urèených výrobkov
vedú výrobca a dovozca priebene za obdobie kalendárneho roka.
(2) Ohlásenie o objeme výroby, cezhraniènej prepravy z iného èlenského tátu do Slovenskej republiky, dovozu, cezhraniènej prepravy do iného èlenského tátu
zo Slovenskej republiky a vývozu podávajú výrobca
a dovozca na tlaèive, ktorého vzor je uvedený v prílohe
è. 13, tvrroène Recyklaènému fondu a príslunému
orgánu tátnej správy odpadového hospodárstva do
konca mesiaca nasledujúceho po uplynutí kalendárneho tvrroka.
(3) Výrobca batérií a akumulátorov plní povinnosti
ustanovené v odseku 2 na tlaèive, ktorého vzor je uvedený v prílohe è. 14 úvodnej tabu¾ke a tabu¾ke I. Batérie a akumulátory uvedené na trh Slovenskej republiky.
(4) Výrobca elektrozariadení plní povinnosti ustanovené v odseku 2 na tlaèive, ktorého vzor je uvedený
v prílohe è. 15.
(5) Ohlásenie o objeme výroby, cezhraniènej prepravy z iného èlenského tátu do Slovenskej republiky, dovozu, cezhraniènej prepravy do iného èlenského tátu
zo Slovenskej republiky a vývozu uchováva výrobca
a dovozca v elektronickej podobe alebo v písomnej podobe pä rokov.

(4) Ohlásenie o údajoch z evidencie o batériách
a akumulátoroch a nakladaní s pouitými batériami
a akumulátormi podávajú za obdobie kalendárneho
roka výrobca batérií a akumulátorov, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne, organizácia zodpovednosti výrobcov pre batérie a akumulátory a tretia osoba
na tlaèive, ktorého vzor je uvedený v prílohe è. 14 ministerstvu do 28. februára nasledujúceho roka.
(5) Ohlásenie pod¾a odseku 4 sa uchováva v elektronickej podobe alebo v písomnej podobe pä rokov.
§ 14
Evidencia a Ohlásenie o elektrozariadeniach
a nakladaní s elektroodpadom
[k § 27 ods. 4 písm. h) zákona]
(1) Výrobca elektrozariadení, ktorý plní vyhradené
povinnosti individuálne, a organizácia zodpovednosti
výrobcov pre elektrozariadenia vedú evidenciu o elektrozariadeniach priebene za obdobie kalendárneho roka v rozsahu údajov potrebných na vypracovanie ohlásenia, ktorého vzor je uvedený v prílohe è. 15.
(2) Výrobca elektrozariadení, ktorý plní vyhradené
povinnosti individuálne, a organizácia zodpovednosti
výrobcov pre elektrozariadenia vedú evidenciu o nakladaní s elektroodpadom priebene za obdobie kalendárneho roka v rozsahu údajov potrebných na vypracovanie ohlásenia, ktorého vzor je uvedený v prílohe è. 15.
(3) Evidencia pod¾a odsekov 1 a 2 sa uchováva v elektronickej podobe alebo v písomnej podobe pä rokov.
(4) Ohlásenie o údajoch z evidencie o elektrozariadeniach a nakladaní s elektroodpadom podávajú za obdobie kalendárneho roka výrobca elektrozariadení, ktorý
plní vyhradené povinnosti individuálne, a organizácia
zodpovednosti výrobcov pre elektrozariadenia na tlaèi-
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ve, ktorého vzor je uvedený v prílohe è. 15 ministerstvu
do 28. februára nasledujúceho roka.
(5) Ohlásenie pod¾a odseku 4 sa uchováva v elektronickej podobe alebo v písomnej podobe pä rokov.
§ 15
Evidencia a Ohlásenie o obaloch a nakladaní
s odpadmi z obalov
[k § 27 ods. 4 písm. h)]
(1) Výrobca obalov, ktorý plní vyhradené povinnosti
individuálne, a organizácia zodpovednosti výrobcov
pre obaly vedú evidenciu o obaloch pod¾a obalových
materiálov priebene za obdobie kalendárneho roka
v rozsahu údajov, potrebných na vypracovanie ohlásenia, ktorého vzor je uvedený v prílohe è. 16 tabu¾ke è. 1.
(2) Výrobca obalov, ktorý plní vyhradené povinnosti
individuálne, a organizácia zodpovednosti výrobcov
pre obaly vedú evidenciu o nakladaní s odpadmi z obalov priebene za obdobie kalendárneho roka v rozsahu
údajov, potrebných na vypracovanie ohlásenia, na tlaèive, ktorého vzor je uvedený v prílohe è. 16 tabu¾ke
è. 2.
(3) Evidencia pod¾a odsekov 1 a 2 sa vzahuje aj na
opakovane pouite¾né obaly a na obaly naplnené nebezpeènými látkami.
(4) Evidencia pod¾a odsekov 1 a 2 sa uchováva v elektronickej podobe alebo v písomnej podobe pä rokov.
(5) Ohlásenie o údajoch z evidencie o obaloch a nakladaní s odpadmi z obalov a Ohlásenie o zbere odpadov z obalov podávajú súhrnne za obdobie kalendárneho roka výrobca obalov, ktorý plní vyhradené
povinnosti individuálne, a organizácia zodpovednosti
výrobcov pre obaly na tlaèive, ktorého vzor je uvedený
v prílohe è. 16 a è. 17 ministerstvu do 28. februára nasledujúceho roka.
(6) Ohlásenia pod¾a odseku 5 sa uchovávajú v elektronickej podobe alebo v písomnej podobe pä rokov.
§ 16
Evidencia a Ohlásenie o neobalových výrobkoch
a nakladaní s odpadmi z neobalových výrobkov
[k § 27 ods. 4 písm. h) zákona]
(1) Organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly vedie evidenciu o neobalových výrobkoch priebene za
obdobie kalendárneho roka v rozsahu údajov potrebných pre vypracovanie ohlásenia na tlaèive, ktorého
vzor je uvedený v prílohe è. 18.
(2) Organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly vedie evidenciu o nakladaní s odpadmi z neobalových výrobkov priebene za obdobie kalendárneho roka v rozsahu údajov potrebných pre vypracovanie ohlásenia na
tlaèive, ktorého vzor je uvedený v prílohe è. 18.
(3) Organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly
uchováva evidenciu pod¾a odsekov 1 a 2 v elektronickej
podobe alebo v písomnej podobe pä rokov.
(4) Organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly
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podáva ohlásenie o údajoch z evidencie o neobalových
výrobkoch a nakladaní s odpadmi z neobalových výrobkov súhrnne za obdobie kalendárneho roka na tlaèive,
ktorého vzor je uvedený v prílohe è. 18 ministerstvu do
28. februára nasledujúceho roka.
(5) Ohlásenie pod¾a odseku 4 sa uchováva v elektronickej podobe alebo v písomnej podobe pä rokov.
§ 17
Evidencia a Ohlásenie o vozidlách
[k § 27 ods. 4 písm. h) zákona]
(1) Výrobca vozidiel, ktorý plní vyhradené povinnosti
individuálne, a organizácia zodpovednosti výrobcov
pre vozidlá vedú evidenciu o vozidlách priebene za obdobie kalendárneho roka v rozsahu údajov potrebných
na vypracovanie ohlásenia, ktorého vzor je uvedený
v prílohe è. 13.
(2) Evidencia pod¾a odseku 1 sa uchováva v elektronickej podobe alebo v písomnej podobe pä rokov.
(3) Ohlásenie o údajoch z evidencie o vozidlách podávajú za obdobie kalendárneho roka výrobca vozidiel,
ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne, a organizácia zodpovednosti výrobcov pre vozidlá na tlaèive,
ktorého vzor je uvedený v prílohe è. 13 ministerstvu do
28. februára nasledujúceho roka.
(4) Ohlásenie pod¾a odseku 3 sa uchováva v elektronickej podobe alebo v písomnej podobe pä rokov.
§ 18
Evidencia a Ohlásenie o pneumatikách
a nakladaní s odpadovými pneumatikami
[k § 27 ods. 4 písm. h) zákona]
(1) Výrobca pneumatík, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne, a organizácia zodpovednosti výrobcov pre pneumatiky vedú evidenciu o pneumatikách
priebene za obdobie kalendárneho roka v rozsahu
údajov potrebných na vypracovanie ohlásenia, ktorého
vzor je uvedený v prílohe è. 19.
(2) Výrobca pneumatík, ktorý si plní vyhradené povinnosti individuálne, a organizácia zodpovednosti výrobcov pre pneumatiky vedú evidenciu o nakladaní
s odpadovými pneumatikami priebene za obdobie kalendárneho roka v rozsahu údajov potrebných na vypracovanie ohlásenia, ktorého vzor je uvedený v prílohe
è. 19.
(3) Evidencia pod¾a odsekov 1 a 2 sa uchováva v elektronickej podobe alebo v písomnej podobe pä rokov.
(4) Ohlásenie o údajoch z evidencie o pneumatikách
a nakladaní s odpadovými pneumatikami podávajú za
obdobie kalendárneho roka výrobca pneumatík, ktorý
plní vyhradené povinnosti individuálne, a organizácia
zodpovednosti výrobcov pre pneumatiky na tlaèive,
ktorého vzor je uvedený v prílohe è. 19 ministerstvu do
28. februára nasledujúceho roka.
(5) Ohlásenie pod¾a odseku 4 sa uchováva v elektronickej podobe alebo v písomnej podobe pä rokov.
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§ 19

§ 21

Evidencia a Ohlásenie o spracovaní a recyklácii
pouitých batérii a akumulátorov
[k § 51 písm. f), g) a j) zákona]

Evidencia a Ohlásenie o spracovaní starých vozidiel
[k § 65 ods. 1 písm. f), k), r) a s) zákona]

(1) Spracovate¾ pouitých batérií a akumulátorov vedie evidenciu o spracovaní a recyklácii pouitých batérií a akumulátorov priebene za obdobie kalendárneho
roka v rozsahu údajov, potrebných na vypracovanie
ohlásenia, ktorého vzor je uvedený v prílohe è. 14.
(2) Ohlásenie o údajoch z evidencie o spracovaní a recyklácii pouitých batérií a akumulátorov podáva za
obdobie kalendárneho roka spracovate¾ pouitých batérií a akumulátorov ministerstvu, výrobcovi batérií
a akumulátorov, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne, organizácii zodpovednosti výrobcov pre batérie a akumulátory a tretej osobe, s ktorými má uzavretú
zmluvu na tlaèive, ktorého vzor je uvedený v prílohe
è. 14 úvodnej tabu¾ke a tabu¾kách II., IV. a V., do 31. januára nasledujúceho roka.
(3) Evidenciu o spracovaní a recyklácii pouitých batérií a akumulátorov a ohlásenie o údajoch z evidencie
o spracovaní a recyklácii pouitých batérií a akumulátorov uchováva spracovate¾ pouitých batérií a akumulátorov v elektronickej podobe alebo v písomnej podobe
pä rokov.
(4) Spracovate¾ pouitých batérií a akumulátorov
oznamuje recyklaènú efektivitu ministerstvu za obdobie kalendárneho roka do 30. apríla nasledujúceho roka. Oznámenie o recyklaènej efektivite podáva spracovate¾ pouitých batérií a akumulátorov na tlaèive,
ktorého vzor je uvedený v osobitnom predpise.4)
§ 20
Evidencia a Ohlásenie o spracovaní elektroodpadu
[k § 41 písm. b) zákona]
(1) Spracovate¾ elektroodpadu vedie evidenciu
o spracovaní elektroodpadu priebene za obdobie kalendárneho roka v rozsahu údajov, potrebných na vypracovanie ohlásenia, ktorého vzor je uvedený v prílohe
è. 20.
(2) Evidenciu o spracovaní elektroodpadu uchováva
spracovate¾ elektroodpadu v elektronickej podobe alebo v písomnej podobe pä rokov.
(3) Ohlásenie o údajoch z evidencie o spracovaní
elektroodpadu podáva spracovate¾ elektroodpadu ministerstvu, výrobcovi elektrozariadení, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne, a organizácii zodpovednosti výrobcov pre elektrozariadenia, s ktorými má
uzavretú zmluvu na tlaèive, ktorého vzor je uvedený
v prílohe è. 20, do konca mesiaca nasledujúceho po
uplynutí kalendárneho tvrroka.
(4) Ohlásenie o údajoch z evidencie o spracovaní
elektroodpadu uchováva spracovate¾ elektroodpadu
v elektronickej podobe alebo v písomnej podobe pä rokov.
4
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(1) Evidenciu o spracovaní starých vozidiel tvoria
a) údaje o odobratých látkach, materiáloch a èastiach
starých vozidiel pod¾a druhu, mnostva a spôsobu
ich vyuitia,
b) údaje o mnostve odobratých pouitých batérií
a akumulátorov, ich èlenenie pod¾a § 42 ods. 3 zákona a názov spracovate¾a pouitých batérií a akumulátorov, ktorému ich odovzdal,
c) údaje o èastiach a súèiastkach, ktoré sa pouijú na
opätovné pouitie; vzor tlaèiva je uvedený v prílohe
è. 23,
d) potvrdenia o prevzatí starého vozidla na spracovanie, ktorého vzor je uvedený v prílohe è. 21.
(2) Spracovate¾ starých vozidiel vedie evidenciu
o spracovaní starých vozidiel priebene za obdobie kalendárneho roka. Evidencia sa vedie samostatne za
kadú prevádzkareò.2)
(3) Evidenciu o spracovaní starých vozidiel uchováva
spracovate¾ starých vozidiel v elektronickej podobe alebo v písomnej podobe pä rokov.
(4) Ohlásenie o údajoch z evidencie o spracovaní starých vozidiel podáva za obdobie kalendárneho roka
spracovate¾ starých vozidiel ministerstvu, výrobcovi
vozidiel, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne,
a organizácii zodpovednosti výrobcov pre vozidlá, s ktorými má uzavretú zmluvu na tlaèive, ktorého vzor je
uvedený v prílohe è. 22, do 31. marca nasledujúceho
roka.
(5) Ohlásenie o spracovaní starých vozidiel uchováva
spracovate¾ starých vozidiel v elektronickej podobe alebo v písomnej podobe pä rokov.
(6) Spracovate¾ starých vozidiel ohlasuje ustanovené
údaje koordinaènému centru pre prúd pouitých batérii a akumulátorov do 20 dní po uplynutí kalendárneho
tvrroka.
§ 22
Spoloèné ustanovenia
(1) Prevádzkovate¾ zberného miesta pouitých prenosných batérií a akumulátorov a osoba oprávnená na
zber pouitých batérií a akumulátorov uchováva evidenciu pod¾a § 50 ods. 4 písm. a) zákona v elektronickej
podobe alebo v písomnej podobe pä rokov.
(2) Výrobca vyhradeného výrobku, ktorý plní povinnosti pod¾a § 27 ods. 8 zákona, ohlasuje ustanovené
údaje koordinaènému centru pre vyhradený prúd odpadu do konca mesiaca nasledujúceho po uplynutí kalendárneho tvrroka.
(3) Ten, kto vykonáva zber elektroodpadu zo zberných miest elektroodpadu, od distribútorov vykonávajúcich spätný zber elektroodpadu alebo priamo od koneèných pouívate¾ov, uchováva evidenciu pod¾a § 39

) Nariadenie Komisie (EÚ) è. 493/2012 z 11. júna 2012, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá výpoètu recyklaènej efektivity procesov
recyklácie pouitých batérií a akumulátorov pod¾a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/66/ES (Ú. v. EÚ L 151, 12. 6. 2012).
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ods. 4 písm. d) zákona v elektronickej podobe alebo
v písomnej podobe pä rokov.
(4) Prevádzkovate¾ zberného dvora uchováva ohlasované údaje pod¾a § 82 ods. 3 písm. a) zákona v elektronickej podobe alebo v písomnej podobe pä rokov.
§ 23
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ods. 4, § 17 ods. 3 a § 18 ods. 4 sa prvý raz podáva do
28. februára 2017, prièom sa vychádza z údajov za rok
2016.
§ 24
Závereèné ustanovenia
(1) Touto vyhlákou sa preberajú právne záväzné
akty Európskej únie uvedené v prílohe è. 24.

Prechodné ustanovenie
(1) Ohlasovacia povinnos pod¾a § 3 ods. 2 a 4, § 6
ods. 2, § 7 ods. 2, § 8 ods. 2, § 12 ods. 2 a 4, § 13 ods. 4,
§ 14 ods. 4, § 15 ods. 5, § 19 ods. 2, § 20 ods. 3, § 21
ods. 4 za rok 2015 sa podáva pod¾a predpisov platných
pred 1. januárom 2016.

(2) Táto vyhláka bola prijatá v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických
noriem a technických predpisov.5)

(2) Oznamovacia povinnos pod¾a § 10 ods. 2 sa prvý
raz podáva do 31. januára 2017, prièom sa vychádza
z údajov za rok 2016. Ohlasovacia povinnos pod¾a § 16

Úèinnos

§ 25
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. januára 2016.

Peter iga v. r.

5

) Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1535 z 9. septembra 2015, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií
v oblasti technických predpisov a pravidiel vzahujúcich sa na sluby informaènej spoloènosti (Ú.v. EÚ L 241, 17. 9. 2015).
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Spôsob vypĺňania tlačiva EVIDENČNÝ LIST ODPADU
Do Evidenčného listu odpadu sa údaje o vzniku odpadu a nakladaní s ním zapisujú priebežne tak, ako
vznikajú, ak ide o jednorazový vznik odpadu. Ak odpad vzniká alebo sa s ním nakladá (napr.
v zariadení na zhodnocovanie, zneškodňovanie, zber, výkup odpadov) kontinuálne za určité časové
obdobie (napr. za zmenu, za mesiac), jeho množstvo sa zapisuje súhrnne, minimálne však raz za
mesiac. Ak ide o obchodníka a sprostredkovateľa sa údaje o nákupe a predaji odpadu, resp. jeho
sprostredkovaní zapisujú priebežne. Údaje do Evidenčného listu odpadu zapisuje podľa možnosti
zodpovedná osoba, resp. osoba vedúca evidencie odpadov.
Do prvého riadku
evidenčného listu sa uvedú
z predchádzajúceho kalendárneho roka.

údaje o odpade prenesené z evidencie

Ak ide o stav konca odpadu, Evidenčný list odpadu sa vo vzťahu k odpadu, pre ktorý sa dosiahol stav
konca odpadu, vypĺňa až do momentu, kým sú splnené všetky kritériá pre stav konca odpadu
vyžadované zákonom a osobitným predpisom.6)
Pri vedľajšom produkte sa Evidenčný list odpadu vypĺňa až do nadobudnutia právoplatnosti súhlasu
o tom, že látka alebo vec sa považuje za vedľajší produkt a nie za odpad, keďže do uvedeného
momentu ide o odpad, a teda aj ako s odpadom sa s ním nakladá.
EVIDENČNÝ LIST ODPADU má tri časti:
a) prvá časť sa týka popisu odpadu (kód, kategória a Y-kód odpadu) a činnosti nakladania s odpadom
b) druhá časť sa týka identifikačných údajov organizácie, ktorá s odpadom nakladá
c) tretia časť sa týka množstva, spôsobu nakladania s odpadom a miesta uloženia odpadu
PRVÁ ČASŤ:
Kód činnosti – uvedie sa kód činnosti podľa tabuľky 4.
Kód odpadu – uvedie sa kód odpadu podľa Katalógu odpadov.
Názov odpadu – uvedie sa názov odpadu podľa Katalógu odpadov.
Kategória odpadu – uvedie sa kategória odpadu podľa Katalógu odpadov.
Y-kód – pri nebezpečnom odpade sa uvedie Y-kód podľa tabuliek 1, 2 a 3. Ak je možné priradiť viac
kódov, priradí sa kód len tej zložky, ktorá je najnebezpečnejšia z hľadiska vplyvu na zdravie ľudí
a životné prostredie.
Tabuľka 1
Kód
Skupiny odpadov
Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
Y6
Y7
Y8
Y9
5)

klinické odpady z nemocníc, zdravotníckych stredísk a zariadení
odpady z výroby a prípravy farmaceutických výrobkov
odpadové farmaceutické látky, drogy a lieky
odpady z výroby, prípravy a použitia pesticídov a fytofarmák
odpady z výroby, prípravy a použitia chemických prostriedkov na ochranu dreva
odpady z výroby, prípravy a použitia organických rozpúšťadiel
odpady z tepelného spracovania a temperovacích operácií s obsahom kyanidov
odpadové minerálne oleje nevhodné na používanie podľa pôvodného určenia
odpady typu olej vo vode, uhľovodíky vo vode, emulzie

Napríklad nariadenie Rady (EÚ) č. 333/2011 z 31. marca 2011, ktorým sa ustanovujú kritéria na určenie toho,
kedy určité druhy kovového šrotu prestávajú byť odpadom podľa smernice Európskeho parlamentu a rady
2008/98/ES (Ú. v. EÚ L 94, 8. 4. 2011).
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Y10
Y11
Y12
Y13
Y14
Y15
Y16
Y17
Y18

odpadové látky a predmety obsahujúce polychlórované bifenyly (PCB) a/alebo polychlórované
terfenyly (PCT) a/alebo polybrómované bifenyly (PBB) alebo nimi znečistené
odpadové dechtové zvyšky vznikajúce pri čistení, destilácii a pyrolytickom spracovávaní
odpady z výroby, prípravy a použitia atramentov, farbív, pigmentov, farieb, lakov a náterov
odpady z výroby, prípravy a použitia živíc, latexov, zmäkčovadiel, glejov a lepidiel
odpadové chemické látky vznikajúce pri výskume a vývoji alebo výučbe, ktoré nie sú zatiaľ
určené a/alebo sú nové a ich účinky na človeka alebo životné prostredie nie sú známe
látky výbušnej povahy, ktoré nepodliehajú iným právnym predpisom
látky z výroby, prípravy a použitia fotochemikálií a fotografických materiálov
odpady vznikajúce pri povrchovej úprave kovov a plastických materiálov
zvyšky vznikajúce pri priemyselnom zneškodňovaní odpadov

Tabuľka 2
Kód

Škodliviny

Y19
Y20
Y21
Y22
Y23
Y24
Y25
Y26
Y27
Y28
Y29
Y30
Y31
Y32
Y33
Y34
Y35
Y36
Y37
Y38
Y39
Y40
Y41
Y42
Y43
Y44
Y45

karbonyly kovov
berýlium, zlúčeniny berýlia
zlúčeniny šesťmocného chrómu
zlúčeniny medi
zlúčeniny zinku
arzén, zlúčeniny arzénu
selén, zlúčeniny selénu
kadmium, zlúčeniny kadmia
antimón, zlúčeniny antimónu
telúr, zlúčeniny telúru
ortuť, zlúčeniny ortuti
tálium, zlúčeniny tália
olovo, zlúčeniny olova
anorganické zlúčeniny fluóru okrem fluoridu vápenatého
anorganické kyanidy
roztoky kyselín a kyseliny v tuhej forme
roztoky zásad a zásady v tuhej forme
azbest (prach a vlákna)
organické zlúčeniny fosforu
organické kyanidy
fenoly, zlúčeniny fenolov vrátane chlórovaných fenolov
étery
halogénované organické rozpúšťadlá
organické rozpúšťadlá okrem halogénovaných rozpúšťadiel
všetky materiály obsahujúce polychlórovaný dibenzofurán
všetky materiály obsahujúce polychlórovaný dibenzo-p-dioxín
organohalogénové zlúčeniny iné ako látky uvedené v tejto tabuľke (napríklad Y39, Y41, Y42,
Y43, Y44)
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Tabuľka 3
Kód

Skupiny odpadov vyžadujúce osobitnú pozornosť

Y46
Y47

odpady z domácností
zvyšky vznikajúce pri spaľovaní domového odpadu

Tabuľka 4
Kód činnosti
P
M
V
R
D
O
S

Pôvodca odpadu
Držiteľ odpadu
Zber odpadov, vrátane mobilného zberu
Zhodnocovanie odpadov
Zneškodňovanie odpadov
Obchodník
Sprostredkovateľ

P

Pôvodca odpadu je každý pôvodný pôvodca, ktorého činnosťou odpad vzniká, alebo ten, kto
vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena povahy
alebo zloženia týchto odpadov.
M Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo osoba, ktorá má odpad v držbe.
Uvedie sa iba vtedy, ak sa nedá použiť iný kód činnosti (napr. servisné práce)
V Zber odpadu je zhromažďovanie odpadu od inej osoby vrátane jeho predbežného triedenia
a dočasného uloženia odpadu na účely prepravy do zariadenia na spracovanie odpadov.
Uvedie sa aj vtedy ak ide o registráciu vydanú pre zber odpadov.
R Zhodnocovanie odpadu je činnosť, ktorej hlavným výsledkom je prospešné využitie odpadu za
účelom nahradiť iné materiály vo výrobnej činnosti alebo v širšom hospodárstve, alebo
zabezpečenie pripravenosti odpadu na plnenie tejto funkcie; uvedené v tabuľke 6 .
D Zneškodňovanie odpadu je činnosť, ktorá nie je zhodnocovaním, a to aj vtedy, ak je druhotným
výsledkom činnosti spätné získanie látok alebo energie; uvedené v tabuľke 7.
O Obchodník je podnikateľ, ktorý pri kúpe a následnom predaji odpadu koná vo vlastnom mene a na
vlastnú zodpovednosť, vrátane takých obchodníkov, ktorí tento odpad nemajú fyzicky v držbe.
S Sprostredkovateľ je podnikateľ, ktorý organizuje zhodnocovanie odpadu alebo zneškodňovanie
odpadu v mene iných osôb, vrátane takých sprostredkovateľov, ktorí tento odpad nemajú fyzicky
v držbe.
DRUHÁ ČASŤ:
ORGANIZÁCIA/OBEC
IČO – uvedie sa identifikačné číslo organizácie/obce; ak má organizácia/obec identifikačné číslo
menšie ako osemmiestne, zľava sa doplnia nuly na celkový počet ôsmich miest.
Obchodné meno/názov obce – uvedie sa obchodné meno organizácie (právnickej osoby alebo fyzickej
osoby-podnikateľa) tak, ako je zapísaná v príslušnom registri alebo názov obce.
Ulica, obec, PSČ – uvedie sa presná a úplná adresa sídla organizácie, telefón, fax, e-mail, adresa URL.
PREVÁDZKAREŇ/ZÁVOD
Nasledujúca časť, týkajúca sa samostatnej prevádzkarne/závodu, sa vypĺňa, ak nie je totožná
s organizáciou/obcou.
Názov – uvedie sa, ak je zavedený vnútri organizácie.
Ulica, obec, PSČ – uvedie sa presná a úplná adresa prevádzkarne, telefón, fax, e-mail, adresa URL.
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TRETIA ČASŤ:
Dátum (1) – uvedie sa dátum vzniku odpadu alebo nakladania s ním. Ak ide o obchodníka
a sprostredkovateľa, uvedie sa dátum nákupu, predaja odpadu, resp. jeho sprostredkovania, dátum
prepravy odpadu.
Odpad umiestnený (2) – uvedie sa názov skladu alebo nádoby, kde je odpad umiestnený. Pri skládke
nebezpečných odpadov sa uvedie napríklad identifikácia špeciálneho kontajnera, v ktorom je odpad
uložený.
Hmotnosť odpadu (3)
– v stĺpci vznik/príjem možno u pôvodcu uviesť odhadnutú hmotnosť vzniknutého odpadu a spresniť
ju až po odvážení napr. v sklade alebo v inej organizácii (príjemca odpadu) až po zistení,
– v stĺpci nakladanie sa uvedie presná hmotnosť odpadu vydaného z prevádzky pôvodcu. U držiteľa
odpadu sa uvedie hmotnosť buď prijatého odpadu, alebo vydaného odpadu.
Pri zneškodňovaní polychlórovaných bifenylov sa v tomto stĺpci uvedie aj údaj o obsahu
polychlórovaných bifenylov v nich obsiahnutých.
Ak ide o obchodníka/sprostredkovateľa, uvedie sa v stĺpci vznik/príjem hmotnosť odpadu, ktorú
obchodník/sprostredkovateľ
kúpil
a v stĺpci
nakladanie
hmotnosť
odpadu,
ktorú
obchodník/sprostredkovateľ predal, odovzdal alebo prepravil inej organizácii.
Kód nakladania (4) – uvedie sa kód podľa tabuliek 5, 6 a 7, v ktorých sa rozlišuje iné nakladanie
s odpadmi, činnosti, ktoré vedú k zhodnocovaniu odpadov podľa prílohy č. 1 zákona alebo
k zneškodňovaniu odpadov podľa prílohy č. 2 zákona.
Tabuľka 5
Kód

Iné nakladanie s odpadom

Z
DO
PO
V
TÚ
OO
OS

Zhromažďovanie odpadov je dočasné uloženie odpadov pred ďalším nakladaním s ním
Odovzdanie odpadu na využitie v domácnosti
Príprava na opätovné použitie
Zber
Využitie odpadu na úpravu terénu
Odovzdanie obchodníkovi
Odovzdanie sprostredkovateľovi

Tabuľka 6
Kód

Zhodnocovanie odpadov

R1
R2
R3

Využitie najmä ako palivo alebo na získavanie energie iným spôsobom
Spätné získavanie alebo regenerácia rozpúšťadiel
Recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré sa nepoužívajú ako rozpúšťadlá
(vrátane kompostovania a iných biologických transformačných procesov) (*)
Recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín
Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov (**)
Regenerácia kyselín a zásad
Spätné získavanie komponentov používaných pri odstraňovaní znečistenia
Spätné získavanie komponentov z katalyzátorov
Prečisťovanie oleja alebo jeho iné opätovné použitie
Úprava pôdy na účel dosiahnutia prínosov pre poľnohospodárstvo alebo na zlepšenie životného
prostredia
Využitie odpadov vzniknutých pri činnostiach R1 až R10
Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11(***)
Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12 (okrem dočasného uloženia
pred zberom na mieste vzniku) (****)

R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
R11
R12
R13
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(*) Patrí sem aj splyňovanie a pyrolýza využívajúce zložky ako chemické látky.
(**) Patrí sem aj čistenie pôdy, ktorého výsledkom je jej obnova, a recyklácia anorganických stavebných
materiálov.
(***) Ak neexistuje iný vhodný R-kód, môžu sem patriť predbežné činnosti pred zhodnocovaním vrátane
predbežnej úpravy, okrem iného napríklad rozoberanie, triedenie, drvenie, stláčanie, peletizácia, sušenie,
šrotovanie, kondicionovanie, opätovné balenie, triedenie, miešanie a zmiešavanie pred podrobením sa
ktorejkoľvek z činností R1 až R11.
(****) ( § 3 ods. 5 zákona)

Tabuľka 7
Kód
D1
D2

Zneškodňovanie odpadov
Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (napr. skládka odpadov)
Úprava pôdnymi procesmi (napr. biodegradácia kvapalných alebo kalových odpadov v pôde)

D3

Hĺbková injektáž (napr. injektáž čerpateľných odpadov do vrtov, soľných baní alebo
prirodzených úložísk atď.)
D4
Ukladanie do povrchových nádrží (napr. umiestnenie kvapalných alebo kalových odpadov do
jám, odkalísk atď.)
D5
Špeciálne vybudované skládky odpadov (napr. umiestnenie do samostatných buniek
s povrchovou úpravou stien, ktoré sú zakryté a izolované jedna od druhej a od životného
prostredia)
D6
Vypúšťanie a vhadzovanie do vodného recipienta okrem morí a oceánov
D7
Vypúšťanie a vhadzovanie do morí a oceánov vrátane uloženia na morské dno
D8
Biologická úprava nešpecifikovaná v tejto prílohe, pri ktorej vznikajú zlúčeniny alebo zmesi,
ktoré sú zneškodnené niektorou z činností D1 až D12
D9
Fyzikálno-chemická úprava nešpecifikovaná v tejto prílohe, pri ktorej vznikajú zlúčeniny alebo
zmesi, ktoré sú zneškodnené niektorou z činností D1 až D12 (napr. odparovanie, sušenie,
kalcinácia)
D10
Spaľovanie na pevnine
D11
Spaľovanie na mori (*)
D12
Trvalé uloženie (napr. umiestnenie kontajnerov v baniach)
D13
Zmiešavanie alebo miešanie pred použitím niektorej z činností D1 až D12 (**)
D14
Uloženie do ďalších obalov pred použitím niektorej z činností D1 až D13
D15
Skladovanie pred použitím niektorej z činností D1 až D14 (okrem dočasného uloženia pred
zberom na mieste vzniku) (***)
(*) Táto činnosť je zakázaná právne záväznými aktmi Európskej únie a medzinárodnými dohovormi.
(**) Ak sa nehodí iný D-kód, môže to zahŕňať predbežné činnosti pred zneškodnením vrátane predbežnej
úpravy, ako aj okrem iného napríklad triedenie, drvenie, stláčanie, peletizácia, sušenie, šrotovanie,
kondicionovanie alebo triedenie pred akoukoľvek činnosťou D1 až D12.
(***) § 3 ods. 5 zákona

IČO, obchodné meno predchádzajúceho/nasledujúceho držiteľa odpadu (5) – uvedie sa
IČO, obchodné meno, sídlo/miesto podnikania organizácie/názov obce, ktorá odpad zhromažďuje,
nakladá s ním, od ktorej sa odpad prijíma alebo ktorej sa odovzdáva. Ak ide o cezhraničný pohyb
odpadov, uvedie sa aj názov štátu určenia alebo odoslania.
Ak ide o prevzatie odpadu od fyzickej osoby, tento stĺpec sa nevypĺňa a v stĺpci 7 sa uvedie skratka
„FO“.
Ak sa odpad odovzdáva na využitie v domácnosti, uvedie sa IČO a názov obce príjemcu odpadu a
v stĺpci 6 sa uvedie číslo súhlasu orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva.
Poznámka (6) – uvedie sa:
– ak ide o cezhraničný pohyb odpadov, názov a sídlo zariadenia na zhodnotenie odpadu a v stĺpci 7
skratka „I“ (cezhraničná preprava odpadov na územie Slovenskej republiky, dovoz) alebo „E“
(cezhraničná preprava odpadov z územia Slovenskej republiky, vývoz),
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– ak ide o prevzatia kovového odpadu od fyzickej osoby, fyzickej osoby podnikateľa, od fyzickej
osoby, ktorá je zodpovedným zástupcom právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa alebo
je osobou oprávnenou konať v ich mene meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu a číslo dokladu
totožnosti fyzickej osoby; ak ide o fyzickú osobu, ktorá je zodpovedným zástupcom právnickej
osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa a osoby oprávnenej konať v ich mene, preukážu sa
splnomocnením,
– ak ide o stav konca odpadu číslo certifikátu o zhode alebo iného dokladu, ktorý vyžaduje zákon
a osobitný predpis 6) upravujúci stav konca odpadu v konkrétnom prípade, a v stĺpci 7 skratka
„SKO“,
– ak odpad prešiel prípravou na opätovné použitie číslo rozhodnutia, ktorým bol udelený súhlas na
vykonávanie prípravy na opätovné použitie, a v stĺpci 7 skratka „PO“,
– ak ide o vznik vedľajšieho produktu, číslo rozhodnutia, ktorým bol udelený súhlas na to, že látka
alebo vec sa považuje za vedľajší produkt, a nie za odpad, a v stĺpci 7 skratka „VP“, aby bolo
zrejmé odkedy a na základe akého rozhodnutia látka alebo vec, ktorá do udelenia rozhodnutia bola
odpadom, už nebude evidovaná, keďže ide o vedľajší produkt, a nie o odpad,
– ak ide o odovzdanie odpadu na využitie v domácnosti, číslo súhlasu orgánu štátnej správy
odpadového hospodárstva.
Skratka (7) – uvedie sa:
– ak ide o prenos údajov z predchádzajúceho kalendárneho roka, skratka „ZPR“,
– ak ide o prevzatie odpadu od predchádzajúceho držiteľa (uvedený v stĺpci 5), skratka „PD“;
v kombinácii so skratkou „I“, ak ide o cezhraničnú prepravu odpadov na územie Slovenskej
republiky, dovozu,
– ak ide o odovzdanie odpadu nasledujúcemu držiteľovi (uvedený v stĺpci 5), skratka „PRO“;
v kombinácii so skratkou „E“, ak ide o cezhraničnú prepravu odpadov z územia Slovenskej
republiky, vývozu,
– ak ide o prevzatie odpadu od fyzickej osoby, skratka „FO“.
Zodpovedná osoba – uvedie sa poverený pracovník (meno a priezvisko), ktorý je
v organizácii/prevádzkarni zodpovedný za vypĺňanie evidenčných listov odpadov na príslušnom
mieste (technológii) organizácie/prevádzkarne.
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Príloha è. 2
k vyhláke è. 366/2015 Z. z.

VZOR

OHLÁSENIE O VZNIKU ODPADU A NAKLADANÍ S NÍM
Typ dokladu:

VYPLNÍ ÚRAD
Odtlačok pečiatky úradu:

Rok:

Evidenčné číslo:
Dátum doručenia:
Doklad za úrad overil:

Štvrťrok:
List č.
Počet listov

ORGANIZÁCIA

PREVÁDZKAREŇ/ZÁVOD
IČO

Obchodné meno:

Názov:

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

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

PSČ:
Fax:
URL:

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

PSČ:
Fax:
URL:

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

Por.
číslo

Kód odpadu podľa
Katalógu odpadov

Názov odpadu podľa
Katalógu odpadov

Kateg.
odpadu

Y-kód

1

2

3

4

5

Hmotnosť odpadu
(v tonách)
6

Kontrolný súčet

Spôsob nakladania s odpadom
Kód
7

IČO, obchodné meno,
sídlo/miesto podnikania
8

Pozn.

9
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List č.:
Počet listov:
Evidenčné číslo:

ORGANIZÁCIA

IČO

PREVÁDZKAREŇ/ZÁVOD

Obchodné meno:

Názov:

Kontrolný súčet
Kód odpadu podľa
Katalógu odpadov

Názov odpadu podľa
Katalógu odpadov

Kateg.
odpadu

Y-kód

číslo

Por.

1

2

3

4

5

Hmotnosť odpadu
(v tonách)
6

Kontrolný súčet

Spôsob nakladania s odpadom
Kód
7

IČO, obchodné meno,
sídlo/miesto podnikania
8

Pozn.

9
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Spôsob vypĺňania tlačiva OHLÁSENIE O VZNIKU ODPADU A NAKLADANÍ S NÍM
V tomto tlačive sa uvádzajú sumárne údaje o množstvách odpadu a spôsobe nakladania s ním
uvedených v tlačive EVIDENČNÝ LIST ODPADU za uplynulý rok/štvrťrok podľa jednotlivých
druhov alebo poddruhov odpadu.
Ak ide o prevzatie odpadu, jedna kolónka tlačiva OHLÁSENIE O VZNIKU ODPADU
A NAKLADANÍ S NÍM sa vytvorí sčítaním všetkých údajov o množstvách odpadu v tlačive
EVIDENČNÝ LIST ODPADU, ktorý má zhodný kód odpadu a kód nakladania.
Ak ide o odovzdanie odpadu, jedna kolónka tlačiva OHLÁSENIE O VZNIKU ODPADU
A NAKLADANÍ S NÍM sa vytvorí sčítaním všetkých údajov o množstvách odpadu v tlačive
EVIDENČNÝ LIST ODPADU, ktorý má zhodný kód odpadu, kód nakladania a zhodnú organizáciu.
Ak organizácia podávajúca ohlásenie vykonáva viac činností, podáva ohlásenie za každú činnosť na
samostatnom tlačive.
Typ dokladu – podľa spôsobu činnosti:
P Pôvodca odpadu je každý pôvodný pôvodca, ktorého činnosťou odpad vzniká, alebo ten, kto
vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena povahy
alebo zloženia týchto odpadov.
M Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo osoba, ktorá má odpad v držbe.
Uvedie sa iba vtedy, ak sa nedá použiť iný kód (napr. servisné práce).
V Zber odpadu je zhromažďovanie odpadu od inej osoby vrátane jeho predbežného triedenia
a dočasného uloženia odpadu na účely prepravy do zariadenia na spracovanie odpadov.
Uvedie sa aj vtedy ak ide o registráciu vydanú pre zber odpadov.
R Zhodnocovanie odpadu je činnosť, ktorej hlavným výsledkom je prospešné využitie odpadu za
účelom nahradiť iné materiály vo výrobnej činnosti alebo v širšom hospodárstve, alebo
zabezpečenie pripravenosti odpadu na plnenie tejto funkcie; uvedené v tabuľke 5.
D Zneškodňovanie odpadu je činnosť, ktorá nie je zhodnocovaním, a to aj vtedy, ak je druhotným
výsledkom činnosti spätné získanie látok alebo energie; uvedené v tabuľke 6.
O Obchodník je podnikateľ, ktorý pri kúpe a následnom predaji odpadu koná vo vlastnom mene a na
vlastnú zodpovednosť, vrátane takých obchodníkov, ktorí tento odpad nemajú fyzicky v držbe.
S Sprostredkovateľ je podnikateľ, ktorý organizuje zhodnocovanie odpadu alebo zneškodňovanie
odpadu v mene iných osôb, vrátane takých sprostredkovateľov, ktorí tento odpad nemajú fyzicky
v držbe.
Rok – uvedie sa rok, za ktorý sa podáva ohlásenie.
Štvrťrok – uvedie sa štvrťrok, za ktorý sa podáva ohlásenie. (§ 3 ods. 3)
Evidenčné číslo – pridelí a vyplní príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva.
Dátum doručenia – uvedie sa dátum doručenia tlačiva na príslušný orgán štátnej správy odpadového
hospodárstva.
Doklad za úrad overil – uvedie sa pracovník príslušného orgánu štátnej správy odpadového
hospodárstva , ktorý skontroloval úplnosť vyplnenia tlačiva.
ORGANIZÁCIA
IČO – uvedie sa identifikačné číslo organizácie; ak má organizácia identifikačné číslo menšie ako
osemmiestne, zľava sa doplnia nuly na celkový počet ôsmich miest.
Obchodné meno – uvedie sa obchodné meno organizácie (právnickej osoby alebo fyzickej osobypodnikateľa) tak, ako je zapísaná v príslušnom registri.
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Ulica, obec, PSČ – uvedie sa presná a úplná adresa sídla organizácie.
Štatutárny orgán – uvedie sa meno, priezvisko, telefón, fax, e-mail, adresa URL osoby tak, ako je
zapísaná v príslušnom registri. Ak sú viacerí členovia štatutárneho orgánu, v prílohe sa uvedie ich
meno, priezvisko, dátum a podpis.
Dátum – uvedie sa dátum podpísania tlačiva.
PREVÁDZKAREŇ/ZÁVOD
Nasledujúca časť, týkajúca sa samostatnej prevádzkarne/závodu, sa vypĺňa, ak nie je totožná
s organizáciou.
Názov – uvedie sa, ak je zavedený vnútri organizácie.
Ulica, obec, PSČ – uvedie sa presná a úplná adresa prevádzkarne.
Zodpovedná osoba – uvedie sa poverená osoba, ktorá je zodpovedná za nakladanie s odpadmi, jej
telefón, fax, e-mail, adresa URL.
Dátum– uvedie sa dátum podpísania tlačiva.
Por. číslo (1) – uvedie sa poradové číslo záznamu.
Kód odpadu podľa Katalógu odpadov (2) – uvedie sa kód odpadu podľa Katalógu odpadov.
Názov odpadu podľa Katalógu odpadov (3) – uvedie sa názov odpadu podľa Katalógu odpadov.
Kateg. odpadu (4) – uvedie sa kategória odpadu podľa Katalógu odpadov.
Y-kód (5) – pri nebezpečnom odpade sa uvedie Y-kód podľa tabuliek 1, 2 a 3. Ak je možné priradiť
viac kódov, priradí sa kód len tej zložky, ktorá je najnebezpečnejšia z hľadiska vplyvu na zdravie ľudí
a životné prostredie.
Tabuľka 1
Kód

Skupiny odpadov

Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
Y6
Y7
Y8
Y9
Y10

klinické odpady z nemocníc, zdravotníckych stredísk a zariadení
odpady z výroby a prípravy farmaceutických výrobkov
odpadové farmaceutické látky, drogy a lieky
odpady z výroby, prípravy a použitia pesticídov a fytofarmák
odpady z výroby, prípravy a použitia chemických prostriedkov na ochranu dreva
odpady z výroby, prípravy a použitia organických rozpúšťadiel
odpady z tepelného spracovania a temperovacích operácií s obsahom kyanidov
odpadové minerálne oleje nevhodné na používanie podľa pôvodného určenia
odpady typu olej vo vode, uhľovodíky vo vode, emulzie
odpadové látky a predmety obsahujúce polychlórované bifenyly (PCB) a/alebo polychlórované
terfenyly (PCT) a/alebo polybrómované bifenyly (PBB) alebo nimi znečistené
odpadové dechtové zvyšky vznikajúce pri čistení, destilácii a pyrolytickom spracovávaní
odpady z výroby, prípravy a použitia atramentov, farbív, pigmentov, farieb, lakov a náterov
odpady z výroby, prípravy a použitia živíc, latexov, zmäkčovadiel, glejov a lepidiel
odpadové chemické látky vznikajúce pri výskume a vývoji alebo výučbe, ktoré nie sú zatiaľ
určené a/alebo sú nové a ich účinky na človeka alebo životné prostredie nie sú známe
látky výbušnej povahy, ktoré nepodliehajú iným právnym predpisom
látky z výroby, prípravy a použitia fotochemikálií a fotografických materiálov
odpady vznikajúce pri povrchovej úprave kovov a plastických materiálov
zvyšky vznikajúce pri priemyselnom zneškodňovaní odpadov

Y11
Y12
Y13
Y14
Y15
Y16
Y17
Y18
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Tabuľka 2
Kód

Škodliviny

Y19
Y20
Y21
Y22
Y23
Y24
Y25
Y26
Y27
Y28
Y29
Y30
Y31
Y32
Y33
Y34
Y35
Y36
Y37
Y38
Y39
Y40
Y41
Y42
Y43
Y44
Y45

karbonyly kovov
berýlium, zlúčeniny berýlia
zlúčeniny šesťmocného chrómu
zlúčeniny medi
zlúčeniny zinku
arzén, zlúčeniny arzénu
selén, zlúčeniny selénu
kadmium, zlúčeniny kadmia
antimón, zlúčeniny antimónu
telúr, zlúčeniny telúru
ortuť, zlúčeniny ortuti
tálium, zlúčeniny tália
olovo, zlúčeniny olova
anorganické zlúčeniny fluóru okrem fluoridu vápenatého
anorganické kyanidy
roztoky kyselín a kyseliny v tuhej forme
roztoky zásad a zásady v tuhej forme
azbest (prach a vlákna)
organické zlúčeniny fosforu
organické kyanidy
fenoly, zlúčeniny fenolov vrátane chlórovaných fenolov
étery
halogénované organické rozpúšťadlá
organické rozpúšťadlá okrem halogénovaných rozpúšťadiel
všetky materiály obsahujúce polychlórovaný dibenzofurán
všetky materiály obsahujúce polychlórovaný dibenzo-p-dioxín
organohalogénové zlúčeniny iné ako látky uvedené v tejto tabuľke (napr. Y39, Y41, Y42, Y43,
Y44)

Tabuľka 3
Kód

Skupiny odpadov vyžadujúce osobitnú pozornosť

Y46
Y47

odpady z domácností
zvyšky vznikajúce pri spaľovaní domového odpadu

Hmotnosť odpadu (6) - uvedie sa:
– ak ide o prevzatie odpadu, súhrnné množstvo prevzatých odpadov, ktoré majú zhodný kód odpadu
a kód nakladania,
– ak ide o odovzdanie odpadu, súhrnné množstvo odovzdaných odpadov, ktoré majú zhodný kód
odpadu, kód nakladania a organizáciu.
Ak ide o zneškodňovanie použitých polychlórovaných bifenylov, v stĺpci 6 sa uvedie aj údaj o obsahu
polychlórovaných bifenylov v nich obsiahnutých.
Kód (7) – uvedie sa:
– ak ide o prevzatie odpadu kód nakladania s odpadom v organizácii, ktorá podáva ohlásenie, a to
podľa tabuliek 4, 5 a 6,
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– ak ide o odovzdanie odpadu kód nakladania podľa tabuliek 4, 5 a 6, a to vo väzbe na organizáciu
uvedenú v stĺpci 8. Na tento kód nakladania sa vzťahuje príslušná hmotnosť odpadu uvedená
v stĺpci 6.
Ak odpad, ktorý vznikol v období za ktoré sa podáva Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním
alebo s ktorým držiteľ odpadu prvýkrát nakladal v príslušnom období, nebol v tomto období
odovzdaný inému držiteľovi odpadu, uvedie sa v stĺpci 7 kód „Z“ (zhromažďovanie), ak ide o
zariadenie na zhodnocovanie a zariadenie na zneškodňovanie, kódy R 13 alebo D 15 a v stĺpci 6
príslušná hmotnosť odpadu.
Ak odpad vznikol pred príslušným obdobím, za ktoré sa podáva Ohlásenie o vzniku odpadu
a nakladaní s ním a nebol v tomto období odovzdaný inému držiteľovi odpadu, uvedie sa v stĺpci 7
kód „Z“ (zhromažďovanie), v stĺpci 6 príslušná hmotnosť odpadu a zároveň sa v stĺpci 9 uvedie
skratka „ZPR“ (z predchádzajúceho kalendárneho roka).
Tabuľka 4
Kód

Iné nakladanie s odpadom

Z
DO
PO
V
TU
OO
OS

Zhromažďovanie odpadov je dočasné uloženie odpadov pred ďalším nakladaním s ním
Odovzdanie odpadu na využitie v domácnosti
Príprava na opätovné použitie
Zber
Využitie odpadu na úpravu terénu
Odovzdanie obchodníkovi
Odovzdanie sprostredkovateľovi

Tabuľka 5
Kód
R1
R2
R3

Zhodnocovanie odpadov

Využitie najmä ako palivo alebo na získavanie energie iným spôsobom
Spätné získavanie alebo regenerácia rozpúšťadiel
Recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré sa nepoužívajú ako rozpúšťadlá
(vrátane kompostovania a iných biologických transformačných procesov) (*)
R4
Recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín
R5
Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov (**)
R6
Regenerácia kyselín a zásad
R7
Spätné získavanie komponentov používaných pri odstraňovaní znečistenia
R8
Spätné získavanie komponentov z katalyzátorov
R9
Prečisťovanie oleja alebo jeho iné opätovné použitie
R10
Úprava pôdy na účel dosiahnutia prínosov pre poľnohospodárstvo alebo na zlepšenie životného
prostredia
R11
Využitie odpadov vzniknutých pri činnostiach R1 až R10
R12
Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11 (***)
R13
Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12 (okrem dočasného uloženia
pred zberom na mieste vzniku) (****)
(*) Patrí sem aj splyňovanie a pyrolýza využívajúce zložky ako chemické látky.
(**) Patrí sem aj čistenie pôdy, ktorého výsledkom je jej obnova, a recyklácia anorganických stavebných
materiálov.
(***) Ak neexistuje iný vhodný R-kód, môžu sem patriť predbežné činnosti pred zhodnocovaním vrátane
predbežnej úpravy, okrem iného napríklad rozoberanie, triedenie, drvenie, stláčanie, peletizácia, sušenie,
šrotovanie, kondicionovanie, opätovné balenie, triedenie, miešanie a zmiešavanie pred podrobením sa
ktorejkoľvek z činností R1 až R11.
(****) ( § 3 ods.5 zákona).
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Tabuľka 6
Kód

Zneškodňovanie odpadov

D1
D2

Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (napr. skládka odpadov)
Úprava pôdnymi procesmi (napr. biodegradácia kvapalných alebo kalových odpadov v pôde)

D3

Hĺbková injektáž (napr. injektáž čerpateľných odpadov do vrtov, soľných baní alebo
prirodzených úložísk atď.)
D4
Ukladanie do povrchových nádrží (napr. umiestnenie kvapalných alebo kalových odpadov do
jám, odkalísk atď.)
Špeciálne vybudované skládky odpadov (napr. umiestnenie do samostatných buniek s
D5
povrchovou úpravou stien, ktoré sú zakryté a izolované jedna od druhej a od životného
prostredia)
D6
Vypúšťanie a vhadzovanie do vodného recipienta okrem morí a oceánov
D7
Vypúšťanie a vhadzovanie do morí a oceánov vrátane uloženia na morské dno
D8
Biologická úprava nešpecifikovaná v tejto prílohe, pri ktorej vznikajú zlúčeniny alebo zmesi,
ktoré sú zneškodnené niektorou z činností D1 až D12
D9
Fyzikálno-chemická úprava nešpecifikovaná v tejto prílohe, pri ktorej vznikajú zlúčeniny alebo
zmesi, ktoré sú zneškodnené niektorou z činností D1 až D12 (napr. odparovanie, sušenie,
kalcinácia)
D10
Spaľovanie na pevnine
D11
Spaľovanie na mori (*)
D12
Trvalé uloženie (napr. umiestnenie kontajnerov v baniach
D13
Zmiešavanie alebo miešanie pred použitím niektorej z činností D1 až D12 (**)
D14
Uloženie do ďalších obalov pred použitím niektorej z činností D1 až D13
D15
Skladovanie pred použitím niektorej z činností D1 až D14 (okrem dočasného uloženia pred
zberom na mieste vzniku) (***)
(*) Táto činnosť je zakázaná právne záväznými aktmi Európskej únie a medzinárodnými dohovormi.
(**) Ak sa nehodí iný D-kód, môže to zahŕňať predbežné činnosti pred zneškodnením vrátane predbežnej
úpravy, ako aj okrem iného napríklad triedenie, drvenie, stláčanie, peletizácia, sušenie, šrotovanie,
kondicionovanie alebo triedenie pred akoukoľvek činnosťou D1 až D12.
(***) § 3 ods. 5 zákona

IČO, obchodné meno, sídlo/miesto podnikania (8) – uvedie sa:
– ak ide o prevzatie odpadu od fyzických osôb, právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov,
sa tento stĺpec nevypĺňa a zároveň sa v stĺpci 9 uvedie skratka „PD“ (predchádzajúci držiteľ);
– ak ide o odovzdanie odpadu, IČO, obchodné meno a sídlo/miesto podnikania každého príjemcu
odpadu, a zároveň sa v stĺpci 9 uvedie skratka „PRO“ (príjemca odpadu);
– ak ide o cezhraničný pohyb odpadov, obchodné meno organizácie a názov štátu určenia a zároveň
sa v stĺpci 9 uvedie skratka „E“ (cezhraničná preprava odpadov z územia Slovenskej republiky,
vývoz) a názov a sídlo zariadenia na zhodnotenie odpadu,
– ak ide o odovzdanie odpadu na využitie v domácnosti, IČO a názov obce príjemcu odpadu a v stĺpci
9 sa uvedie číslo súhlasu orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva.
Pozn. (9) – uvedie sa poznámka k nakladaniu s jednotlivými odpadmi vo forme poradových čísel.
Text poznámok sa prikladá vo forme príloh, ktoré sú súčasťou tlačiva.
Ak sa odovzdáva odpad na využitie v domácnosti, uvedie sa číslo súhlasu orgánu štátnej správy
odpadového hospodárstva.
Ak ide o cezhraničný pohyb odpadov, uvedie sa skratka „E“ (cezhraničná preprava odpadov
z územia Slovenskej republiky, vývoz) a názov a sídlo zariadenia na zhodnotenie odpadu.
Ak ide o stav konca odpadu, uvedie sa číslo certifikátu o zhode alebo iného dokladu, ktorý vyžaduje
osobitný právny predpis upravujúci stav konca odpadu v konkrétnom prípade, a skratka „SKO“.
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Ak odpad prešiel prípravou na opätovné použitie, uvedie sa číslo rozhodnutia, ktorým bol udelený
súhlas na vykonávanie prípravy na opätovné použitie, a skratka „PO“.
Ak namiesto odpadu vzniká vedľajší produkt, uvedie sa číslo rozhodnutia, ktorým bol udelený súhlas
na to, že látka alebo vec sa považujú za vedľajší produkt, a nie za odpad, a skratka „VP“.
Ak tabuľka nepostačuje na uvedenie všetkých vykazovaných odpadov, pokračuje sa na ďalších
stranách, kde sa v hornej časti každej strany uvedie len obchodné meno organizácie, IČO, prípadne
názov prevádzkarne/závodu, za ktorý sa ohlásenie podáva a poradové číslo strany. Príslušný orgán
štátnej správy odpadového hospodárstva vyplní evidenčné číslo.
Súčasťou tohto ohlásenia musí byť príloha s textom poznámok, ktoré sú uvedené v stĺpci 9, ak je to
potrebné.
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Príloha è. 3
k vyhláke è. 366/2015 Z. z.

ODPADY, PRI KTORÝCH SA OHLÁSENIE O VZNIKU ODPADU A NAKLADANÍ S NÍM
PODÁVA BEZ OHĽADU NA ICH MNOŽSTVO
Kód
odpadu
01 03 09
03 03 05
04 01 02
04 01 03
04 01 04
04 01 06
04 01 08
05 07 01
06 03 11
06 03 13
06 03 14
06 04 04
06 04 05
07 01 03
07 01 07
07 01 09
07 02 03
07 03 03
07 03 07
07 03 09
07 04 03
07 04 07
07 04 09
07 05 03
07 05 07
07 05 09
07 06 03
07 06 07
07 06 09
07 07 07
08 01 13
08 03 14
08 04 11
11 03 01
13 01 01
13 03 01
14 06 01

Názov odpadu
červený kal z výroby oxidu hlinitého iný ako odpady uvedené v 01 03 10
kaly z odstraňovania tlačiarenských farieb pri recyklácii papiera (de-inking)
odpad z lúhovania
odpady z odmasťovania obsahujúce rozpúšťadlá bez kvapalnej fázy
činiaca brečka obsahujúca chróm
kaly najmä zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce
chróm
odpadová vyčinená koža (holina, stružliny, odrezky, brúsny prach) obsahujúca
chróm
odpady obsahujúce ortuť
tuhé soli a roztoky obsahujúce kyanidy
tuhé soli a roztoky obsahujúce ťažké kovy
tuhé soli a roztoky iné ako uvedené v 06 03 11 a 06 03 13
odpady obsahujúce ortuť
odpady obsahujúce iné ťažké kovy
organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy
halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny
halogénované filtračné koláče a použité absorbenty
organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy
organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy
halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny
halogénované filtračné koláče a použité absorbenty
organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy
halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny
halogénované filtračné koláče a použité absorbenty
organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy
halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny
halogénované filtračné koláče a použité absorbenty
organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy
halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny
halogénované filtračné koláče a použité absorbenty
halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny
kaly z farby alebo laku obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné
látky
kaly z tlačiarenskej farby obsahujúce nebezpečné látky
kaly z lepidiel a tesniacich materiálov obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo
iné nebezpečné látky
odpady obsahujúce kyanidy
hydraulické oleje obsahujúce PCB
izolačné oleje alebo oleje obsahujúce PCB
chlórfluórované uhľovodíky, HCFC, HFC

Kategória
odpadu
O
O
O
N
O
O
O
N
N
N
O
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
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Kód
odpadu
14 06 02
14 06 04
16 02 09
17 04 03
18 01 03
20 01 21

Názov odpadu
iné halogénované rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel
kaly alebo tuhé odpady obsahujúce halogénované rozpúšťadlá
transformátory a kondenzátory obsahujúce PCB
olovo
odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám z
hľadiska prevencie nákazy
žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť
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Kategória
odpadu
N
N
N
O
N
N
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Príloha è. 4
k vyhláke è. 366/2015 Z. z.

VZOR
OHLÁSENIE O MNOŽSTVE VYZBIERANÝCH ODPADOVÝCH PNEUMATÍK
VYPLNÍ KOORDINAČNÉ CENTRUM PRE PRÚD ODPADOVÝCH
PNEUMATÍK A MINISTERSTVO

Rok:

Odtlačok pečiatky:

Štvrťrok:

Evidenčné číslo:
Dátum doručenia:

List č.:
Počet listov:

ORGANIZÁCIA

PREV ÁDZKAREŇ/ZÁVOD

IČO
Obchodné meno:

Názov:

Adresa
Ulica:
Obec:
Štatutárny orgán
Meno a priezvisko:
Telefón:
e-mail:
Hmotnosť (t)

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

PSČ:
Fax:
URL:

Dátum

PSČ:
Fax:
URL:

Dátum

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

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

Strana 3678

Zbierka zákonov è. 366/2015

Spôsob vypĺňania tlačiva OHLÁSENIE O MNOŽSTVE VYZBIERANÝCH ODPADOVÝCH
PNEUMATÍK
V tomto tlačive sa uvádzajú sumárne údaje za uplynulý štvrťrok.
Rok – uvedie sa rok, za ktorý sa podáva ohlásenie.
Štvrťrok – uvedie sa štvrťrok, za ktorý sa podáva ohlásenie.
Evidenčné číslo – pridelí a vyplní koordinačné centrum pre prúd odpadových pneumatík a
ministerstvo.
Dátum doručenia – uvedie sa dátum doručenia tlačiva koordinačnému centru pre prúd odpadových
pneumatík a ministerstvu.
ORGANIZÁCIA
IČO – uvedie sa identifikačné číslo organizácie; ak má organizácia identifikačné číslo menšie ako
osemmiestne, zľava sa doplnia nuly na celkový počet ôsmich miest.
Obchodné meno – uvedie sa obchodné meno organizácie (právnickej osoby alebo fyzickej osobypodnikateľa) tak, ako je zapísaná v príslušnom registri.
Ulica, obec, PSČ – uvedie sa presná a úplná adresa sídla organizácie.
Štatutárny orgán – uvedie sa meno, priezvisko, telefón, fax, e-mail, adresa URL osoby tak, ako je
zapísaná v príslušnom registri. Ak sú viacerí členovia štatutárneho orgánu, v prílohe sa uvedie ich
meno, priezvisko, dátum a podpis.
Dátum – uvedie sa dátum podpísania tlačiva.
PREVÁDZKÁREŇ/ZÁVOD
Nasledujúca časť, týkajúca sa samostatnej prevádzkarne/závodu, sa vypĺňa, ak nie je totožná
s organizáciou.
Názov – uvedie sa, ak je zavedený vnútri organizácie.
Ulica, obec, PSČ – uvedie sa presná a úplná adresa prevádzkarne.
Zodpovedná osoba – uvedie sa poverená osoba, ktorá je zodpovedná za vypĺňanie tlačiva, jej telefón,
fax, e-mail, adresa URL.
Dátum – uvedie sa dátum podpísania tlačiva.
Hmotnosť – uvedie sa v tonách.
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Príloha è. 5
k vyhláke è. 366/2015 Z. z.

VZOR

OHLÁSENIE O MATERIÁLOVOM TOKU ODPADOV Z OBALOV
OHLÁSENIE O MATERIÁLOVOM TOKU ODPADOV Z OBALOV
Pôvodca odpadu z obalov
Obchodné meno:
Sídlo / miesto podnikania:
IČO:
Prvé miesto zberu odpadov z obalov
Obchodné meno:
Sídlo / miesto podnikania:
IČO:
Zodpovedná osoba:
Číslo registrácie / rozhodnutia:
Čas platnosti rozhodnutia:
Zariadenie na zhodnocovanie
Obchodné meno:
Sídlo / miesto podnikania:
IČO:
Číslo rozhodnutia:
Čas platnosti rozhodnutia:
Meno a priezvisko / osoby zodpovednej za cezhraničný pohyb odpadu z obalov:

Údaje o odpade z obalov
Názov odpadu
Kód odpadu

Kategória odpadu

Hmotnosť (t)

Kód nakladania

Časové obdobie

Vystavil:

Dátum:

------------------------------------------------------Odtlačok pečiatky, meno, priezvisko a podpis
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Spôsob vypĺňania tlačiva OHLÁSENIE O MATERIÁLOVOM TOKU ODPADOV Z OBALOV
Pôvodca odpadu z obalov
Obchodné meno – uvedie sa obchodné meno organizácie (právnickej osoby alebo fyzickej osobypodnikateľa) tak, ako je zapísaná v príslušnom registri.
Sídlo /miesto podnikania - uvedie sa presná a úplná adresa sídla organizácie.
IČO – uvedie sa identifikačné číslo organizácie; ak má organizácia identifikačné číslo menšie ako
osemmiestne, zľava sa doplnia nuly na celkový počet ôsmich miest.
Prvé miesto zberu odpadov z obalov
Obchodné meno – uvedie sa obchodné meno organizácie (právnickej osoby alebo fyzickej osobypodnikateľa) tak, ako je zapísaná v príslušnom registri.
Sídlo /miesto podnikania - uvedie sa presná a úplná adresa sídla organizácie.
IČO – uvedie sa identifikačné číslo organizácie; ak má organizácia identifikačné číslo menšie ako
osemmiestne, zľava sa doplnia nuly na celkový počet ôsmich miest.
Zodpovedná osoba – uvedie sa poverená osoba, ktorá je zodpovedná za prevádzkovanie zariadenia.
Číslo registrácie/rozhodnutia – uvedie sa číslo registrácie podľa § 98 zákona alebo číslo rozhodnutia
udeleného súhlasu podľa § 97 zákona.
Čas platnosti rozhodnutia – uvedie sa dátum platnosti.
Zariadenie na zhodnocovanie
Obchodné meno – uvedie sa obchodné meno organizácie (právnickej osoby alebo fyzickej osobypodnikateľa) tak, ako je zapísaná v príslušnom registri.
Sídlo /miesto podnikania - uvedie sa presná a úplná adresa sídla organizácie.
IČO – uvedie sa identifikačné číslo organizácie; ak má organizácia identifikačné číslo menšie ako
osemmiestne, zľava sa doplnia nuly na celkový počet ôsmich miest.
Číslo rozhodnutia – uvedie sa číslo rozhodnutia prvého zariadenia na zhodnocovanie odpadov
niektorou z činností R1 až R11 alebo prvého zariadenia na území iného štátu, v ktorom je
zabezpečené, že výsledok zhodnotenia odpadov bude rovnocenný s výsledkom zhodnotenia odpadov
niektorou z činností R1 – R11
Čas platnosti rozhodnutia – uvedie sa dátum platnosti.
Údaje o odpade z obalov
Názov odpadu – uvedie sa názov odpadu podľa Katalógu odpadov.
Kód odpadu – uvedie sa kód odpadu podľa Katalógu odpadov.
Kategória odpadu – uvedie sa kategória odpadu podľa Katalógu odpadov.
Hmotnosť – uvedie sa hmotnosť odpadov z obalov v tonách.
Kód nakladania – uvedie sa kód R1 až R11 podľa prílohy č. 1 zákona.
Časové obdobie – uvedie sa časové obdobie, za ktoré sa podáva ohlásenie.
Vystavil – uvedie sa meno a priezvisko zodpovednej osoby pôvodcu odpadov z obalov.
Dátum – uvedie sa dátum podpísania tlačiva.
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Príloha è. 6
k vyhláke è. 366/2015 Z. z.

VZOR

EVIDENČNÝ LIST ZARIADENIA NA ZHODNOCOVANIE/ZNEŠKODNOVANIE
ODPADOV
VYPLNÍ ÚRAD

Rok:

Odtlačok pečiatky úradu:

Evidenčné číslo:
Dátum doručenia:
Doklad za úrad overil:

List č.:
Počet listov:

ORGANIZÁCIA

PREVÁDZKAREŇ/ZÁVOD

IČO
Obchodné meno:

Názov:

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

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

PSČ:
Fax:
URL:

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

PSČ:
Fax:
URL:

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

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

Hmotnosť odpadu (t/rok):

POZOROVANIE VPLYVU NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Názov sledovaného parametra
Povolená hodnota

Skutočná hodnota

Pozn.

hmotnosť mer.jednotka hmotnosť mer.jednotka
1

2

3

4

5

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

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

3

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

Zariadenie na zber, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu

V

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

R1 – R13
D1 – D15
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Tabuľka 2
Kód

Zhodnocovanie odpadov

R1
R2
R3

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

Tabuľka 3
Kód

Zneškodňovanie odpadov

D1
D2
D3

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

D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10
D11
D12
D13
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Kód

Zneškodňovanie odpadov

D14
D15

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

Názov technológie – uvedie sa stručný názov technológie.
Rok začatia prevádzky – uvedie sa rok začatia prevádzky.
Kapacita zariadenia – uvedie sa kapacita zariadenia v príslušných merných jednotkách, povolená v
súhlase orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva.
Hmotnosť odpadu – uvedie sa celková hmotnosť odpadov zhodnocovaných/zneškodňovaných
v tonách za rok, za ktorý sú údaje spracované.
POZOROVANIE VPLYVU NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Názov sledovaného zariadenia – uvedie sa názov sledovaného parametra určeného podľa
prevádzkového poriadku zariadenia.
Povolená hodnota – uvedie sa hmotnosť povolenej hodnoty sledovaného parametra určeného podľa
prevádzkového poriadku zariadenia a merná jednotka.
Skutočná hodnota – uvedie sa hmotnosť skutočnej hodnoty sledovaného parametra určeného podľa
prevádzkového poriadku zariadenia a merná jednotka.
Poznámka – uvedie sa odkaz na poradové číslo poznámky, ktorá sa uvedie v prílohe k tlačivu.
ZOZNAM ZHODNOTENÝCH/ZNEŠKODNENÝCH ODPADOV
Kód odpadu podľa Katalógu odpadov – uvedie sa kód zhodnoteného/zneškodneného odpadu.
Názov odpadu podľa Katalógu odpadov – uvedie sa názov zhodnoteného/zneškodneného odpadu.
Kateg. odpadu – uvedie sa kategória zhodnoteného/zneškodneného odpadu.
Hmotnosť odpadov – uvedie sa hmotnosť zhodnoteného/zneškodneného odpadu v tonách za rok. Pri
zneškodňovaní polychlórovaných bifenylov sa uvedie aj údaj o obsahu polychlórovaných bifenylov
v nich obsiahnutých.
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Príloha è. 7
k vyhláke è. 366/2015 Z. z.

VZOR

EVIDENČNÝ LIST SKLÁDKY ODPADOV
VYPLNÍ ÚRAD

Rok:

Odtlačok pečiatky úradu:

Evidenčné číslo:
Dátum doručenia:
Doklad za úrad overil:

List č.:
Počet listov:

PREVÁDZKOVATEĽ SKLÁDKY

SKLÁDKA

IČO
Obchodné meno:
Adresa
Ulica:
Obec:

PSČ:

Štatutárny orgán
Meno a priezvisko:
Telefón:
e-mail:
Dátum

Fax:
URL:

Identifikácia skládky
Číslo skládky
Obec, kde sa nachádza
prevažná časť skládky:
Názov katastra:
Miestny názov skládky:
Zodpovedná osoba
Meno a priezvisko:
Telefón:
e-mail:
Dátum

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

Kód katastra:

Fax:
URL:

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

VECNÉ ÚDAJE O SKLÁDKE

VYUŽÍVANIE SKLÁDKY

Trieda skládky:

Rozloha skládky k 31. 12. (m2):
Celková kapacita k 31. 12. (m3):

Rok začatia prevádzky:

Hmotnosť odpadov
uložených za rok (t):

Rok skončenia prevádzky:
Stav finančnej rezervy v eurách:

MONITOROVANIE SKLÁDKY
Názov sledovaného parametra

Voľná kapacita (m3):

Povolená hodnota

Skutočná hodnota

Pozn.

hmotnosť mer.jednotka hmotnosť mer.jednotka
1

2

3

4

5

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

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

3

4

Poznámka
5
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Spôsob vypĺňania tlačiva EVIDENČNÝ LIST SKLÁDKY ODPADOV
Rok – uvedie sa rok, za ktorý sa zasiela Evidenčný list skládky odpadov.
Evidenčné číslo – pridelí a vyplní príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva.
Dátum doručenia – uvedie sa dátum doručenia tlačiva na príslušný orgán štátnej správy odpadového
hospodárstva.
Doklad za úrad overil – uvedie sa pracovník príslušného orgánu štátnej správy odpadového
hospodárstva , ktorý skontroloval úplnosť vyplnenia tlačiva.
PREVÁDZKOVATEĽ SKLÁDKY
IČO – uvedie sa identifikačné číslo organizácie, ktorá prevádzkuje skládku odpadov; ak má
organizácia identifikačné číslo menšie ako osemmiestne, zľava sa doplnia nuly na celkový počet
ôsmich miest.
Obchodné meno – uvedie sa obchodné meno organizácie (právnickej osoby alebo fyzickej osobypodnikateľa) tak, ako je zapísaná v príslušnom registri.
Ulica, obec, PSČ – uvedie sa presná a úplná adresa prevádzkovateľa skládky odpadov.
Štatutárny orgán – uvedie sa meno, priezvisko, telefón, fax, e-mail, adresa URL osoby tak, ako je
zapísaná v príslušnom registri. Ak sú viacerí členovia štatutárneho orgánu, v prílohe sa uvedie ich
meno, priezvisko, dátum a podpis.
Dátum – uvedie sa dátum podpísania tlačiva.
SKLÁDKA
Identifikácia skládky – uvedie sa číslo skládky odpadov pridelené príslušným orgánom štátnej
správy odpadového hospodárstva, názov obce, názov obce, kde sa nachádza prevažná časť skládky
odpadov, názov a kód katastra a miestny názov skládky odpadov.
Zodpovedná osoba – uvedie sa poverená osoba, ktorá je zodpovedná za prevádzkovanie skládky
odpadov a nakladanie s odpadmi na skládke odpadov, jej telefón, fax, e-mail, adresa URL.
Dátum – uvedie sa dátum podpísania tlačiva.
VECNÉ ÚDAJE O SKLÁDKE
Uvedie sa:
- trieda skládky odpadov
- rok začatia prevádzky
- predpokladaný rok skončenia prevádzky
- stav finančnej rezervy v eurách
Stav finančnej rezervy je finančný stav účelovej finančnej rezervy doložený výpisom z bankového
účtu k 31. 12. príslušného roka.
VYUŽÍVANIE SKLÁDKY
Uvedie sa rozloha, celková a voľná kapacita skládky odpadov ku koncu roka a hmotnosť odpadov
uložených za rok v tonách.
MONITOROVANIE SKLÁDKY
Pre každý sledovaný parameter podľa prevádzkového poriadku skládky sa uvedie:
- názov sledovaného parametra
- povolená hodnota sledovaného parametra daná hmotnosťou a mernou jednotkou
- skutočná hodnota sledovaného parametra daná hmotnosťou a mernou jednotkou
Poznámka – uvedie sa odkaz na poradové číslo poznámky, ktorá sa uvedie v prílohe k tlačivu.
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ZOZNAM ODPADOV ZNEŠKODNENÝCH NA SKLÁDKE ODPADOV
Kód odpadu podľa Katalógu odpadov – uvedie sa kód zneškodneného odpadu.
Názov odpadu podľa Katalógu odpadov – uvedie sa názov zneškodneného odpadu.
Kateg. odpadu – uvedie sa kategória zneškodneného odpadu.
Hmotnosť odpadov – uvedie sa hmotnosť zneškodneného odpadu v tonách za rok.
Poznámka – uvedie sa dátum povolenia od príslušného orgánu štátnej správy odpadového
hospodárstva .
V osobitnej prílohe sa uvedie situačný plán skládky odpadov s miestom uloženia nebezpečného
odpadu.
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Príloha è. 8
k vyhláke è. 366/2015 Z. z.

VZOR

EVIDENČNÝ LIST ÚLOŽISKA
Rok:

VYPLNÍ ÚRAD
Odtlačok pečiatky úradu:

Evidenčné číslo:
Dátum doručenia:
Doklad za úrad overil:

List č.:
Počet listov:

PREVÁDZKOVATEĽ ÚLOŽISKA

ÚLOŽISKO

IČO
Obchodné meno:
Adresa
Ulica:
Obec:

Identifikácia úložiska
Číslo úložiska
Obec, kde sa nachádza
prevažná časť úložiska:
Názov katastra:
Miestny názov úložiska:
Zodpovedná osoba
Meno a priezvisko:
Telefón:
e-mail:
Dátum

PSČ:

Štatutárny orgán
Meno a priezvisko:
Telefón:
e-mail:
Dátum

Fax:
URL:

------------------------------------------------------Odtlačok pečiatky, meno, priezvisko a podpis
VECNÉ ÚDAJE O ÚLOŽISKU

Kód katastra:

Fax:
URL:

------------------------------------------------------Odtlačok pečiatky, meno, priezvisko a podpis
VYUŽÍVANIE ÚLOŽISKA
Rozloha úložiska (m2):
Celková kapacita (m3):

Rok začatia prevádzky:

Množstvo kovovej ortuti
uskladnenej za príslušný rok:

Rok skončenia prevádzky:

Množstvo kovovej ortuti
vyskladnenej za príslušný rok:

Stav finančnej rezervy v eurách:

Voľná kapacita (m3):

Identifikácia organizácie, od ktorého
prevádzkovateľ prevzal kovovú ortuť

Počet
kontajnerov

Množstvo kovovej
ortuti
m3

t

Dátum
Číslo potvrdenia
uplynutia kontajnera/kontajnerov
uskladnenia
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Kód odpadu podľa
Katalógu odpadov
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IDENTIFIKÁCIA KOVOVEJ ORTUTI PREVZATEJ NA ÚLOŽISKO
Kateg.
Množstvo
Názov odpadu podľa Katalógu odpadov
odpadu
kovovej ortuti
m3

1

2

MONITOROVANIE ÚLOŽISKA
Názov sledovaného parametra

3

Poznámka

t
4

Povolená hodnota

5

Skutočná hodnota

Pozn.

množstvo mer.jednotka množstvo mer.jednotka
1

ÚDAJE O VYSKLADNENÍ KOVOVEJ ORTUTI

Množstvo vyskladnenej kovovej ortuti:
Identifikácia vyskladnených kontajnerov:
Čísla záznamov o vyskladnení a odoslaní kovovej ortuti:

2

3

4

5

6
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Spôsob vypĺňania tlačiva EVIDENČNÝ LIST ÚLOŽISKA
Rok – uvedie sa rok, za ktorý sa zasiela Evidenčný list úložiska.
Evidenčné číslo – pridelí a vyplní príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva.
Dátum doručenia – uvedie sa dátum doručenia tlačiva na príslušný orgán štátnej správy odpadového
hospodárstva.
Doklad za úrad overil – uvedie sa pracovník príslušného orgánu štátnej správy odpadového
hospodárstva, ktorý skontroloval úplnosť vyplnenia tlačiva.
PREVÁDZKOVATEĽ ÚLOŽISKA
IČO – uvedie sa identifikačné číslo organizácie, ktorá prevádzkuje úložisko; ak má organizácia
identifikačné číslo menšie ako osemmiestne, zľava sa doplnia nuly na celkový počet ôsmich miest.
Obchodné meno – uvedie sa obchodné meno organizácie (právnickej osoby alebo fyzickej osobypodnikateľa) tak, ako je zapísaná v príslušnom registri.
Ulica, obec, PSČ – uvedie sa presná a úplná adresa prevádzkovateľa úložiska.
Štatutárny orgán – uvedie sa meno, priezvisko, telefón, fax, e-mail, adresa URL osoby tak, ako je
zapísaná v príslušnom registri. Ak sú viacerí členovia štatutárneho orgánu, v prílohe sa uvedie ich
meno, priezvisko, dátum a podpis.
Dátum – uvedie sa dátum podpísania tlačiva.
ÚLOŽISKO KOVOVEJ ORTUTI
Identifikácia úložiska – uvedie sa číslo úložiska pridelené príslušným orgánom štátnej správy
odpadového hospodárstva , názov obce, názov obce, kde sa nachádza prevažná časť úložiska, názov
a kód katastra a miestny názov úložiska.
Zodpovedná osoba – uvedie sa poverená osoba, ktorá je zodpovedná za prevádzkovanie úložiska
a nakladanie s odpadmi na úložisku, jej telefón, fax, e-mail, adresa URL.
Dátum – uvedie sa dátum podpísania tlačiva.
VECNÉ ÚDAJE O ÚLOŽISKU
Uvedie sa rok začatia prevádzky, predpokladaný rok skončenia prevádzky a stav finančnej rezervy
v eurách.
Stav finančnej rezervy je finančný stav účelovej finančnej rezervy doložený výpisom z bankového
účtu k 31. 12. príslušného roka.
VYUŽÍVANIE ÚLOŽISKA
Uvedie sa:
– rozloha úložiska
– celková kapacita úložiska
– množstvo kovovej ortuti uskladnenej za kalendárny rok, za ktorý sa Evidenčný list úložiska
vypracováva v m3 a v tonách
– množstvo kovovej ortuti vyskladnenej za kalendárny rok, za ktorý sa Evidenčný list úložiska
vypracováva v m3 a v tonách
– voľná kapacita úložiska k 31. 12. príslušného kalendárneho roka
IDENTIFIKÁCIA SUBJEKTU, OD KTORÉHO PREVÁDZKOVATEĽ PREVZAL KOVOVÚ
ORTUŤ
Identifikácia subjektu – uvedú sa identifikačné údaje osoby, od ktorej prevádzkovateľ úložiska preberá
kovovú ortuť na uskladnenie v rozsahu:
– meno a priezvisko/obchodné meno
– trvalý pobyt/sídlo/miesto podnikania
– IČO
– telefón
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– e-mail, prípadne ďalšie údaje tak, aby prevádzkovateľ úložiska mohol odovzdávajúceho
kontaktovať, ak uplynie lehota uskladnenia kovovej ortuti, najviac však päť kalendárnych rokov.
Počet kontajnerov – uvedie sa číselný počet, koľko kontajnerov prevádzkovateľ úložiska prevzal od
konkrétneho odovzdávajúceho za príslušný kalendárny rok.
Množstvo kovovej ortuti – uvedie sa celkový objem a hmotnosť kovovej ortuti, ktorú prevádzkovateľ
úložiska prevzal od konkrétneho odovzdávajúceho za príslušný kalendárny rok.
Dátum uplynutia uskladnenia – uvedie sa dátum, kedy uplynie lehota na dočasné uskladnenie kovovej
ortuti, najviac však päť kalendárnych rokov odo dňa prevzatia kovovej ortuti na dočasné uskladnenie.
Číslo potvrdenia kontajnera – uvedú sa identifikačné čísla potvrdení kontajnerov a čísla samotných
kontajnerov, ktoré prevádzkovateľ úložiska prevzal od konkrétneho odovzdávajúceho za príslušný
kalendárny rok.
IDENTIFIKÁCIA KOVOVEJ ORTUTI PREVZATEJ NA ÚLOŽISKO
Kód odpadu podľa Katalógu odpadov – uvedie sa príslušné katalógové číslo.
Názov odpadu podľa Katalógu odpadov – uvedie sa názov odpadu (kovovej ortuti).
Kateg. odpadu – uvedie sa kategória odpadu.
Množstvo kovovej ortuti – uvedie sa objem kovovej ortuti v m3 a hmotnosť kovovej ortuti v tonách.
Poznámka – uvedú sa iné údaje potrebné pre prevádzkovateľa úložiska.
MONITOROVANIE ÚLOŽISKA
Pre sledovaný parameter podľa prevádzkového poriadku úložiska sa uvedie:
– názov sledovaného parametra
– povolená hodnota sledovaného parametra daná množstvom a mernou jednotkou
– skutočná hodnota sledovaného parametra daná množstvom a mernou jednotkou
Poznámka – uvedie sa odkaz na poradové číslo poznámky, ktorá sa uvedie v prílohe k tlačivu.
Sledovaným parametrom sú výpary kovovej ortuti. Merná jednotka je mgortuti /m3. Povolená hodnota je
menšia ako 0,02 mgortuti/m3.
ÚDAJE O VYSKLADNENÍ KOVOVEJ ORTUTI
Množstvo vyskladnenej kovovej ortuti – uvedie sa celkové množstvo kovovej ortuti vyskladnenej za
príslušný kalendárny rok v m3 a v tonách.
Identifikácia vyskladnených kontajnerov – uvedie sa číslo potvrdenia o kontajneri s kovovou ortuťou
podľa prílohy č. 10 spolu s identifikačným číslom kontajnera, ktoré je doňho vyrazené.
Čísla záznamov o vyskladnení a odoslaní kovovej ortuti – uvádzajú sa čísla záznamov o vyskladnení
a odoslaní kovovej ortuti podľa prílohy č. 9.
V osobitnej prílohe sa uvedie situačný plán úložiska s miestom uloženia kontajnerov s kovovou
ortuťou.
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Príloha è. 9
k vyhláke è. 366/2015 Z. z.

VZOR

ZÁZNAM O VYSKLADNENÍ A ODOSLANÍ KOVOVEJ ORTUTI
Dátum:

VYPLNÍ ÚRAD
Odtlačok pečiatky úradu:

Evidenčné číslo:
Dátum doručenia:
Doklad za úrad overil:

Číslo záznamu:

PREVÁDZKOVATEĽ ÚLOŽISKA

ÚLOŽISKO KOVOVEJ ORTUTI

IČO
Obchodné meno:

Identifikácia úložiska
Číslo úložiska
Adresa
Obec, kde sa nachádza
prevažná časť úložiska:
Ulica:
Názov katastra:
Obec:
PSČ:
Miestny názov úložiska:
Štatutárny orgán
Zodpovedná osoba
Meno a priezvisko:
Meno a priezvisko:
Telefón:
Fax:
Telefón:
e-mail:
URL:
e-mail:
VECNÉ ÚDAJE O VYSKLADNENÍ A ODOSLANÍ KOVOVEJ ORTUTI

Kód katastra:

Fax:
URL:

Množstvo vyskladnenej a odoslanej kovovej ortuti (m3 a t):
Identifikácia vyskladnených a odoslaných kontajnerov:
Dátum:

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

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE PRIJÍMATEĽA VYSKLADNENEJ KOVOVEJ ORTUTI
Obchodné meno:
IČO
Adresa:
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko:

e-mail:

Telefón:

Fax:
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ÚDAJE O KOVOVEJ ORTUTI
POTVRDENIE O PREVZATÍ VYSKLADNENEJ A ODOSLANEJ KOVOVEJ ORTUTI
Množstvo prevzatej vyskladnenej a odoslanej kovovej ortuti (m3 a t):
Identifikácia prevzatých kontajnerov s vyskladnenou ortuťou:
Miesto prevzatia:
Spôsob odoslania:
Spôsob prepravy:
Miesto určenia:
Spôsob spracovania:
Dátum prevzatia:

------------------------------------------------------Odtlačok pečiatky, meno, priezvisko a podpis*
*podpisom zodpovedná osoba potvrdzuje pravdivosť údajov uvedených v tomto potvrdení a prevzatie
vyskladnenej kovovej ortuti
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Spôsob vypĺňania tlačiva ZÁZNAM O VYSKLADNENÍ A ODOSLANÍ KOVOVEJ ORTUTI
Dátum – uvedie sa konkrétny deň, mesiac a rok vyskladnenia a odoslania kovovej ortuti.
Číslo záznamu – uvedie sa číslo pridelené prevádzkovateľom úložiska, ktoré je nemenné a jedinečné.
Evidenčné číslo – pridelí a vyplní príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva .
Dátum doručenia – uvedie sa dátum doručenia tlačiva na príslušný orgán štátnej správy odpadového
hospodárstva.
Doklad za úrad overil – uvedie sa pracovník príslušného orgánu štátnej správy odpadového
hospodárstva, ktorý skontroloval úplnosť vyplnenia tlačiva.
PREVÁDZKOVATEĽ ÚLOŽISKA
IČO – uvedie sa identifikačné číslo organizácie, ktorá prevádzkuje úložisko; ak má organizácia
identifikačné číslo menšie ako osemmiestne, zľava sa doplnia nuly na celkový počet ôsmich miest.
Obchodné meno – uvedie sa obchodné meno organizácie (právnickej osoby alebo fyzickej osobypodnikateľa) tak, ako je zapísaná v príslušnom registri.
Ulica, obec, PSČ – uvedie sa presná a úplná adresa prevádzkovateľa úložiska.
Štatutárny orgán – uvedie sa meno, priezvisko, telefón, fax, e-mail, adresa URL osoby tak, ako je
zapísaná v príslušnom registri. Ak sú viacerí členovia štatutárneho orgánu, v prílohe sa uvedie ich
meno, priezvisko, dátum a podpis.
ÚLOŽISKO KOVOVEJ ORTUTI
Identifikácia úložiska – uvedie sa číslo úložiska pridelené príslušným orgánom štátnej správy
odpadového hospodárstva , názov obce, názov obce, kde sa nachádza prevažná časť úložiska, názov
a kód katastra a miestny názov úložiska.
Zodpovedná osoba – uvedie sa poverená osoba, ktorá je zodpovedná za prevádzkovanie úložiska
a nakladanie s odpadmi na úložisku, jej telefón, fax, e-mail, adresa URL.
VECNÉ ÚDAJE O VYSKLADNENÍ A ODOSLANÍ KOVOVEJ ORTUTI
Množstvo vyskladnenej a odoslanej kovovej ortuti – uvedie sa množstvo kovovej ortuti vyskladnenej
a odoslanej v deň vypracovania tohto záznamu.
Identifikácia vyskladnených a odoslaných kontajnerov – uvedie sa číslo potvrdenia o kontajneri
s kovovou ortuťou podľa prílohy č. 10 spolu s identifikačným číslom kontajnera, ktoré je doňho
vyrazené.
Dátum – uvedie sa dátum podpísania tlačiva.
IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE PRIJÍMATEĽA VYSKLADNENEJ KOVOVEJ ORTUTI
IČO – uvedie sa identifikačné číslo organizácie, ktorá je prijímateľom vyskladnenej kovovej ortuti (ak
mu bolo pridelené); ak má organizácia identifikačné číslo menšie ako osemmiestne, zľava sa doplnia
nuly na celkový počet ôsmich miest.
Obchodné meno – uvedie sa obchodné meno organizácie (právnickej osoby alebo fyzickej osobypodnikateľa) tak, ako je zapísaná v príslušnom registri.
Adresa – uvedie sa presná a úplná adresa organizácie, ktorá je prijímateľom vyskladnenej kovovej
ortuti.
Štatutárny orgán – uvedie sa meno, priezvisko, telefón, fax, e-mail, adresa URL osoby tak, ako je
zapísaná v príslušnom registri. Ak sú viacerí členovia štatutárneho orgánu, v prílohe sa uvedie ich
meno, priezvisko, dátum a podpis.
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ÚDAJE O KOVOVEJ ORTUTI
Potvrdenie o prevzatí vyskladnenej a odoslanej kovovej ortuti
Množstvo vyskladnenej a odoslanej kovovej ortuti – uvedie sa množstvo kovovej ortuti vyskladnenej
a odoslanej v deň vypracovania tohto záznamu. Údaje musia byť zhodné s údajmi v časti: Vecné údaje
o vyskladnení a odoslaní.
Identifikácia vyskladnených a odoslaných kontajnerov – uvedie sa číslo potvrdenia o kontajneri
s kovovou ortuťou podľa prílohy č. 10 spolu s identifikačným číslom kontajnera, ktoré je doňho
vyrazené.
Miesto prevzatia – uvedie sa adresa úložiska kovovej ortuti, z ktorého sa táto ortuť vyskladňuje
a odosiela.
Spôsob odoslania – uvedie sa spôsob odovzdania vyskladnených kontajnerov s kovovou ortuťou a ich
osobného prevzatia prijímateľom, keďže prevádzkovateľ úložiska nesmie vyskladnenú kovovú ortuť
prevážať.
Spôsob prepravy – uvedie sa spôsob prepravy vyskladnenej a odoslanej kovovej ortuti na miesto
určenia.
Miesto určenia – uvedie sa miesto, kde sa má s vyskladnenou kovovou ortuťou ďalej nakladať.
Spôsob spracovania – uvedie sa spôsob akým bude vyskladnená kovová ortuť ďalej spracovávaná,
akým procesom spracovania bude prechádzať.
Dátum prevzatia – uvedie sa dátum prevzatia vyskladnenej kovovej ortuti.
Potvrdenie o prevzatí vyskladnenej kovovej ortuti podpisuje prijímateľ vyskladnenej kovovej ortuti
alebo osoba oprávnená konať v jeho mene.
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Príloha è. 10
k vyhláke è. 366/2015 Z. z.

VZOR

POTVRDENIE O KONTAJNERI S KOVOVOU ORTUŤOU*
POTVRDENIE O KONTAJNERI S KOVOVOU ORTUŤOU*
Identifikačné číslo potvrdenia:
Meno a priezvisko / názov držiteľa odpadu:
Trvalé bydlisko / adresa držiteľa odpadu:
Meno a priezvisko / osoby zodpovednej za nakladenia s kovovou ortuťou:
Trvalé bydlisko / adresa osoby zodpovednej za nakladanie s kovovou ortuťou:
Meno a priezvisko osoby zodpovednej za plnenie kontajnera:
Trvalé bydlisko / adresa osoby zodpovednej za plnenie kontajnera:
Miesto a dátum plnenia kontajnera:
Množstvo kovovej ortuti (m3 a t):
Čistota kovovej ortuti, opis nečistôt vrátane správy o rozbore:
Vyhlasujem, že kontajner sa používa výlučne na prepravu alebo uloženie kovovej ortuti:
ÁNO

NIE

Identifikačné číslo vyrazené do kontajnera:
Osobitné záznamy:
Vystavil:

Dátum:

------------------------------------------------------meno a priezvisko, odtlačok pečiatky a podpis
*Potvrdenie o kontajneri vydáva držiteľ odpadu alebo ak to nie je možné, osoba, ktorá je zodpovedná za
nakladanie s odpadom a ktorá odovzdáva kovovú ortuť na dočasné uskladnenie.
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Príloha è. 11
k vyhláke è. 366/2015 Z. z.

VZOR

OZNÁMENIE O ZBERE ALEBO VÝKUPE ODPADU
Rok:

VYPLNÍ OBEC
Odtlačok pečiatky:

Evidenčné číslo:

List č.
Počet listov

Dátum doručenia:
Doklad overil:

Označenie
činnosti
ORGANIZÁCIA

PREVÁDZKAREŇ/ZÁVOD

IČO
Obchodné meno:

Názov:

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

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

PSČ:
Fax:
URL:

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

PSČ:
Fax:
URL:

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

Por.
číslo

Kód odpadu podľa
Katalógu odpadov

Názov odpadu podľa Katalógu odpadov

Hmotnosť odpadu (v tonách)

1

2

3

4
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Spôsob vypĺňania tlačiva OZNÁMENIE O ZBERE ALEBO VÝKUPE ODPADU
Oznámenie o zbere alebo výkupe odpadu sa vypĺňa za komunálne odpady uvedené v Katalógu
odpadov: 20 01 01, 20 01 02, 20 01 03, 20 01 21, 20 01 23, 20 01 25, 20 01 33, 20 01 34, 20 01 35, 20
01 36, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 40 01, 20 01 40 02, 20 01 40 03, 20 01 40 04, 20 01 40 05, 20 01 40
06, 20 01 40 07.
Rok – uvedie sa rok, za ktorý sa podáva Oznámenie o zbere alebo výkupe odpadu.
Označenie činnosti – uvedie sa zber alebo výkup.
Evidenčné číslo – pridelí a vyplní obec.
Dátum doručenia – uvedie sa dátum doručenia oznámenia.
Doklad za úrad overil – uvedie sa pracovník, ktorý skontroloval úplnosť vyplnenia tlačiva.
ORGANIZÁCIA
IČO – uvedie sa identifikačné číslo organizácie; ak má organizácia identifikačné číslo menšie ako
osemmiestne, zľava sa doplnia nuly na celkový počet ôsmich miest.
Obchodné meno – uvedie sa obchodné meno organizácie (právnickej osoby alebo fyzickej osobypodnikateľa) tak, ako je zapísaná v príslušnom registri.
Ulica, obec, PSČ – uvedie sa presná a úplná adresa sídla organizácie.
Štatutárny orgán – uvedie sa meno, priezvisko, telefón, fax, e-mail, adresa URL osoby tak, ako je
zapísaná v príslušnom registri. Ak sú viacerí členovia štatutárneho orgánu, v prílohe sa uvedie ich
meno, priezvisko, dátum a podpis.
PREVÁDZKAREŇ/ZÁVOD
Nasledujúca časť, týkajúca sa samostatnej prevádzkarne/závodu, sa vypĺňa, ak nie je totožná
s organizáciou.
Názov – uvedie sa, ak je zavedený vnútri organizácie.
Ulica, obec, PSČ – uvedie sa presná a úplná adresa prevádzkarne.
Zodpovedná osoba – uvedie sa poverená osoba, ktorá je zodpovedná za vypĺňanie tlačiva, jej telefón,
fax, e-mail, adresa URL.
Kód odpadu podľa Katalógu odpadov – uvedie sa kód vyzbieraného alebo vykúpeného odpadu.
Názov odpadu podľa Katalógu odpadov – uvedie sa názov vyzbieraného alebo vykúpeného odpadu.
Hmotnosť odpadov – uvedie sa hmotnosť vyzbieraného alebo vykúpeného odpadu v tonách za rok.
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Príloha è. 12
k vyhláke è. 366/2015 Z. z.

VZOR
SPRIEVODNÝ LIST NEBEZPEČNÉHO ODPADU

Číslo súhlasu:________________
Súhlas na prepravu vydal:

1

ODOSIELATEĽ

IČO
Názov organizácie:
Ulica:
Obec:
Kontaktná osoba:
Tel.:
Fax:

PSČ:

4

PRÍJEMCA
IČO
Názov organizácie:
Ulica:
Obec:
PSČ:
Kontaktná osoba:
Tel.:
Fax:

2

Držiteľ – miesto nakládky
IČO
Názov organizácie :
Ulica:
Obec:
PSČ:
Kontaktná osoba:
Tel.:
Fax:

3

5

6

Čas:
Odosielateľ:
_____________________________
Odtlačok pečiatky, meno, priezvisko a
podpis*

Miesto vykládky
IČO
Názov organizácie :
Ulica:
Obec:
PSČ:
Kontaktná osoba:
Tel.:
Fax:

Náklad prijatý príjemcom

Dátum:
Čas:
Príjemca:
_____________________________
Odtlačok pečiatky, meno, priezvisko a
podpis*

7

DOPRAVCA 1
IČO
Názov organizácie:
Ulica:
Obec:
PSČ:
Kontaktná osoba:
Tel.:
Fax:

Náklad odovzdaný dopravcovi

Dátum:

8
Kód druhu dopravy 1):
Evid. číslo ťaž. vozidla:
Evid. číslo ťaž. vozidla:
Evid. číslo ťaž. vozidla:
Číslo žel. vagóna:
Číslo lodnej zásielky:
Číslo leteckej zásielky:

Náklad prijatý dopravcom

Dátum:
Čas:
Dopravca:
_____________________________

9

Odtlačok pečiatky, meno, priezvisko a
podpis*

10

DOPRAVCA 2
IČO
Názov organizácie:
Ulica:
Obec:
PSČ:
Kontaktná osoba:
Tel.:
Fax:

Náklad prijatý dopravcom
Kód druhu dopravy 1):
Dátum:
Evid. číslo ťaž. vozidla:
Čas:
Evid. číslo ťaž. vozidla:
Evid. číslo ťaž. vozidla:
Dopravca:
Číslo žel. vagóna:
_____________________________
Číslo lodnej zásielky:
Odtlačok pečiatky, meno, priezvisko a
Číslo leteckej zásielky:
podpis*
1)
Kód druhu dopravy:1 – cestná, 2 – železničná, 3 – vodná, 4 – letecká, 5 – kombinovaná
Kód odpadu
Množstvo
Skrátený názov
Y-kód
Zatriedenie
Trieda
UN
Druh
Fyzikálne
Kód
podľa Katalógu
odpadu
odpadu
ADR/RID
nebezp. číslo obalu
vlastnosti
R/D/V
odpadov
(t/m3)
11

12

21. Pripojené doklady:
Pokyny pre prípad nehody:
Ďalšie doklady:

13

14

15

16

17

18

19

20

22. Potvrdzujem prijatie odpadu na:
zhodnotenie**

zneškodnenie**

zber**

Dátum:
Meno a priezvisko:
**vhodné označte krížikom
* Podpisom zároveň potvrdzujem úplnosť a pravdivosť uvedených údajov.

______________________
Odtlačok pečiatky a podpis*
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Spôsob vypĺňania tlačiva SPRIEVODNÝ LIST NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Tlačivo Sprievodný list nebezpečného odpadu má osem strán očíslovaných v pravom hornom rohu
číslami 1 až 8
Číslo súhlasu – uvedie sa číslo rozhodnutia vydaného príslušným orgánom štátnej správy
odpadového hospodárstva na prepravu nebezpečných odpadov.
Súhlas na prepravu vydal – uvedie sa značka kraja alebo okresu, ktorý vydal rozhodnutie na
prepravu, podľa číselníka krajov a okresov Slovenskej republiky.7)
Odosielateľ – vypĺňa v sprievodnom liste položky 1 až 3, stĺpce 11 až 21 priepisom do všetkých
ôsmich listov. V riadku 21 odosielateľ uvedie vyhlásenie, že nebezpečné odpady odovzdávané na
prepravu je dovolené prepravovať cestnou dopravou podľa ADR a že ich stav, úprava, obal
a bezpečnostné značky zodpovedajú tejto dohode.
Dopravca 1 – vypĺňa v sprievodnom liste položky 7 a 8 priepisom do všetkých ôsmich listov.
Odosielateľ si ponecháva list 1 potvrdený dopravcom 1 pre svoju evidenciu. Odosielateľ zašle
fotokópiu listu 1 príslušným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva do desiateho dňa
nasledujúceho mesiaca po začatí prepravy nebezpečného odpadu. Dopravca 1 prevezme listy 2 až 8
spolu so zásielkou.
Dopravca 2 – vypĺňa v sprievodnom liste položky 9 a 10 priepisom do listov 2 až 8. Dopravca 1 si
ponecháva list 2 potvrdený dopravcom 2 pre svoju evidenciu. Dopravca 2 prevezme listy 3 až 8 spolu
so zásielkou.
Príjemca odpadu – vypĺňa v sprievodnom liste položky 4 až 6 a potvrdzuje prevzatie zásielky od
dopravcu 2 v položkách 5 a 6 do listov 3 až 8. Dopravca 2 si ponecháva list 3 potvrdený príjemcom
odpadu pre svoju evidenciu.
Príjemca odpadu, ktorý je prevádzkovateľom zariadenia na zhodnocovanie, zneškodňovanie alebo
zber odpadov, potvrdzuje zhodnotenie, zneškodnenie alebo zber odpadov v položke 22 na listoch 4 až
8.
Príjemca odpadu zašle list:
- 4 odosielateľovi odpadu do desiateho dňa nasledujúceho mesiaca po prevzatí zásielky nebezpečných
odpadov
- 5 okresnému úradu príslušnému podľa miesta nakládky nebezpečného odpadu
- 6 okresnému úradu príslušnému podľa miesta vykládky nebezpečného odpadu
- 7 okresnému úradu v sídle kraja, ak súhlas na prepravu nebezpečných odpadov vydal okresný úrad
v sídle kraja
List 8 si príjemca odpadu ponechá pre svoju evidenciu.
Kód R/D/V – uvedie sa kód nakladania, ktorý vedie k zhodnocovaniu odpadov podľa prílohy č. 1
zákona, k zneškodňovaniu odpadov podľa prílohy č. 2 zákona alebo zber odpadu.
Druh obalu – uvedie sa spôsob balenia
1. v sudoch
2. v drevených sudoch
3. v kanistroch
4.v kontajneroch
5. vo vreciach
6. v kombinovaných obaloch
7. v tlakových nádobách
8. voľne ložený
9. iný (uveďte)

Fyzikálne vlastnosti – uvedie sa
1. práškový/prášok
2. tuhý
3. viskózny/kašovitý
4. blatistý
5. kvapalný
6. plynný
7. iný (uveďte)

6)
Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 597/2002 Z. z., ktorou sa vydáva štatistický číselník
krajov, štatistický číselník okresov a štatistický číselník obcí v znení neskorších predpisov.
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Príloha è. 13
k vyhláke è. 366/2015 Z. z.

VZOR
OHLÁSENIE O OBJEME VÝROBY, CEZHRANIČNEJ PREPRAVY Z INÉHO
ČLENSKÉHO ŠTÁTU DO SLOVENSKEJ REPUBLIKY, DOVOZU, CEZHRANIČNEJ
PREPRAVY DO INÉHO ČLENSKÉHO ŠTÁTU ZO SLOVENSKEJ REPUBLIKY A
VÝVOZU
VYPLNÍ ÚRAD

Rok:

Odtlačok pečiatky:

Štvrťrok:

Evidenčné číslo:
Dátum doručenia:
Doklad za úrad overil:

List č.:
Počet listov:

ORGANIZÁCIA

PREVÁDZK AREŇ/ZÁVOD

IČO
Obchodné meno:

Názov:

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

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

PSČ:
Fax:
URL:

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

PSČ:
Fax:
URL:

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

NÁZOV VÝROBKU
Množstvo výrobku (t/ks*)

Dátum

1

výroba

vývoz

2

3

dovoz
dovoz
z toho vývoz
(reexport)
4
5

*Ak ide o vozidlá, uvádza sa množstvo v kusoch.

IČO, obchodné meno

6
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NÁZOV VÝROBKU
Množstvo výrobku (t/ks*)

Dátum

1

výroba

vývoz

2

3

4

Spolu:
*Ak ide o vozidlá, uvádza sa množstvo v kusoch.

Zodpovedná osoba:

IČO, obchodné meno

dovoz
dovoz
z toho vývoz
(reexport)
5

6
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Spôsob vypĺňania tlačiva OHLÁSENIE O OBJEME VÝROBY, CEZHRANIČNEJ PREPRAVY
Z INÉHO ČLENSKÉHO ŠTÁTU DO SLOVENSKEJ REPUBLIKY, DOVOZU,
CEZHRANIČNEJ PREPRAVY DO INÉHO ČLENSKÉHO ŠTÁTU ZO SLOVENSKEJ
REPUBLIKY A VÝVOZU
Do tlačiva sa údaje o výrobkoch, za ktoré sa podáva ohlásenie, zapisujú priebežne tak, ako vznikajú
v procese výroby (ak ide o jednorazový vznik výrobku). Ak výrobok vzniká kontinuálne za určité
obdobie (napr. za zmenu, za týždeň), zapisuje sa jeho množstvo súhrnne podľa možnosti zodpovednou
osobou, vedúcou evidencie výrobku, minimálne však raz za mesiac. Ak ide o cezhraničnú prepravu na
územie Slovenskej republiky, dovoz, cezhraničnú prepravu z územia Slovenskej republiky a vývoz, do
tlačiva sa zapisuje množstvo prepraveného výrobku. Ak sa podáva ročné ohlásenie, údaje sa zapisujú
súhrnne za rok.
Rok – uvedie sa rok, za ktorý sa podáva ohlásenie.
Štvrťrok – uvedie sa štvrťrok, za ktorý sa podáva ohlásenie (nevypĺňa sa, ak ido o výrobky, pre ktoré
sa vyžaduje iba ročné ohlásenie).
Evidenčné číslo – pridelí a vyplní príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva, resp.
Recyklačný fond a ministerstvo.
Dátum doručenia – uvedie sa dátum doručenia tlačiva.
Doklad za úrad overil – uvedie sa pracovník príslušného orgánu štátnej správy odpadového
hospodárstva, resp. Recyklačného fondu, ktorý skontroloval úplnosť vyplnenia tlačiva.
ORGANIZÁCIA
IČO – uvedie sa identifikačné číslo organizácie; ak má organizácia identifikačné číslo menšie ako
osemmiestne, zľava sa doplnia nuly na celkový počet ôsmich miest.
Obchodné meno – uvedie sa obchodné meno organizácie (právnickej osoby alebo fyzickej osobypodnikateľa) tak, ako je zapísaná v príslušnom registri.
Ulica, obec, PSČ – uvedie sa presná a úplná adresa sídla organizácie.
Štatutárny orgán – uvedie sa meno, priezvisko, telefón, fax, e-mail, adresa URL osoby tak, ako je
zapísaná v príslušnom registri. Ak sú viacerí členovia štatutárneho orgánu, v prílohe sa uvedie ich
meno, priezvisko, dátum a podpis.
Dátum – uvedie sa dátum podpísania tlačiva.
PREVÁDZKAREŇ/ZÁVOD
Nasledujúca časť, týkajúca sa samostatnej prevádzkarne/závodu, sa vypĺňa, ak nie je totožná
s organizáciou.
Názov – uvedie sa, ak je zavedený vnútri organizácie.
Ulica, obec, PSČ – uvedie sa presná a úplná adresa prevádzkarne.
Zodpovedná osoba – uvedie sa poverená osoba, ktorá je zodpovedná za vypĺňanie tlačiva, jej telefón,
fax, e-mail, adresa URL.
Dátum – uvedie sa dátum podpísania tlačiva.
Názov výrobku – uvedie sa názov vyrobeného alebo prepraveného výrobku. Ak sa vyrába alebo
prepravuje viac druhov výrobkov, každý druh výrobku sa uvedie na samostatnom tlačive.
Dátum – uvedie sa dátum výroby, cezhraničnej prepravy výrobku na územie Slovenskej republiky,
dovozu, cezhraničnej prepravy výrobku z územia Slovenskej republiky a vývozu výrobku.
Množstvo výrobku – uvedie sa v tonách. Ak je celková hmotnosť výrobkov pri jednom dovoze,
cezhraničnej preprave na územie Slovenskej republiky menšia ako 1 kg, ich hmotnosť sa zaokrúhľuje
na nulu. Ak ide o vozidlá, uvádza sa množstvo v kusoch.
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Výroba – uvedie sa hmotnosť vyrobeného výrobku v tonách.
Vývoz – uvedie sa hmotnosť vyvezeného (cezhraničná preprava z územia Slovenskej republiky,
vývoz) výrobku v tonách.
Dovoz – stĺpec je rozdelený na 2 časti. V stĺpci č. 4 sa uvedie hmotnosť dovezeného (cezhraničná
preprava na územie Slovenskej republiky, dovoz) výrobku v tonách. V stĺpci č. 5 sa uvedie hmotnosť
výrobku, ktorý bol z dovezeného (cezhraničná preprava na územie Slovenskej republiky, dovoz)
výrobku uvedeného v stĺpci č. 4 následne vyvezený (cezhraničná preprava z územia Slovenskej
republiky, vývoz) v tonách.
IČO, obchodné meno – ak ido o prepravu, uvedie sa IČO a obchodné meno organizácie, od ktorej,
resp. do ktorej bol výrobok prepravený. U fyzických osôb sa uvedie meno, priezvisko a miesto ich
trvalého pobytu.
Spolu – uvedie sa súčet všetkých položiek podľa stĺpcov č. 2 - 5 za príslušný štvrťrok alebo za rok (
ak ide o výrobky, pre ktoré sa vyžaduje iba ročné ohlásenie).
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Príloha è. 14
k vyhláke è. 366/2015 Z. z.

VZOR

OHLÁSENIE O BATÉRIACH A AKUMULÁTOROCH A
NAKLADANÍ S POUŽITÝMI BATÉRIAMI A AKUMULÁTORMI
Ohlásenie za rok/štvrťrok:
Výrobca/Organizácia zodpovednosti výrobcov/Tretia osoba/Spracovateľ *
IČO
Obchodné meno:
Adresa
Ulica:
Obec:
PSČ:
Štatutárny orgán
Meno a priezvisko:
Telefón:
E-mail:
Registračné číslo:
Dátum:

-------------------------------------------------------------Odtlačok pečiatky, meno, priezvisko a podpis
* nehodiace sa prečiarknite

I.

Batérie a akumulátory uvedené na trh SR
Druh batérií a
akumulátorov

Hmotnosť batérií a akumulátorov uvedených na trh
výroba
dovoz
vývoz
(kg)

uvedené na trh

prenosné
automobilové
priemyselné

II.

Zber, spracovanie a recyklácia použitých batérií a akumulátorov
Hmotnosť použitých batérií a akumulátorov, pre ktoré bol zabezpečený zber, spracovanie a recyklácia
Druh batérií a
akumulátorov
prenosné
automobilové
priemyselné

Kód odpadu podľa
Katalógu odpadov

Zber
(kg)

Spracovanie SR
(kg)

Recyklácia SR
(kg)

Zber použitých prenosných batérií a akumulátorov

iné
(20 01 34, 16 06 05)

netriedené batérie a akumulátory obsahujúce batérie 16 06 01, 16 06 02 alebo 16 06 03
(20 01 33)

alkalické batérie iné ako obsahujúce ortuť
(16 06 04)

batérie obsahujúce ortuť
(16 06 03, 20 01 33)

niklovo-kadmiové
(16 06 02, 20 01 33)

olovené
(16 06 01, 20 01 33)

Použité prenosné batérie a akumulátory

III.

zozbierané z domácností
(kg)

ZBER
zozbierané nie z domácností
(kg)
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iné
(20 01 34, 16 06 05)

netriedené batérie
a akumulátory obsahujúce
batérie 16 06 01, 16 06 02
alebo 16 06 03 (20 01 33)

batérie obsahujúce ortuť
(20 01 33, 16 06 03)
alkalické batérie iné ako
obsahujúce ortuť
(16 06 04)

niklovo-kadmiové
(20 01 33, 16 06 02)

olovené
(20 01 33, 16 06 01)

prepravené a spracované v EÚ
(kg)
z domácností nie z domácností

z domácností nie z domácností

z domácností nie z domácností

vyvezené a spracované mimo EÚ
(kg)

SPRACOVANIE

spracované v SR
(kg)

Spracovanie použitých prenosných batérií a akumulátorov

Použité prenosné
batérie a akumulátory

IV.

z domácností nie z domácností

spracované spolu
(kg)
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iné
(20 01 34, 16 06 05)

netriedené batérie
a akumulátory obsahujúce
batérie 16 06 01, 16 06 02
alebo 16 06 03 (20 01 33)

alkalické batérie iné ako
obsahujúce ortuť
(16 06 04)

batérie obsahujúce ortuť
(20 01 33, 16 06 03)

olovené
(20 01 33, 16 06 01)
niklovo-kadmiové
(20 01 33, 16 06 02)

z domácností nie z domácností

zrecyklované v SR
(kg)

RECYKLÁCIA

z domácností nie z domácností

z domácností nie z domácností

prepravené a zrecyklované v EÚ vyvezené a zrecyklované mimo EÚ
(kg)
(kg)

Recyklácia použitých prenosných batérií a akumulátorov

Použité prenosné
batérie a akumulátory

V.

z domácností nie z domácností

zrecyklované spolu
(kg)

Strana 3710
Zbierka zákonov è. 366/2015
Èiastka 100

Èiastka 100

Zbierka zákonov è. 366/2015

Spôsob vypĺňania tlačiva OHLÁSENIE O BATÉRIACH A AKUMULÁTOROCH A
NAKLADANÍ S POUŽITÝMI BATÉRIAMI A AKUMULÁTORMI
Úvodná tabuľka
Ohlásenie za rok/štvrťrok - uvedie sa rok, za ktorý sa podáva ohlásenie (podľa § 13 a § 19).
Štvrťrok sa vypĺňa, ak ide o plnenie povinností podľa § 12 ods. 3.
IČO – uvedie sa identifikačné číslo organizácie; ak má organizácia identifikačné číslo menšie ako
osemmiestne, zľava sa doplnia nuly na celkový počet ôsmich miest.
Obchodné meno – uvedie sa obchodné meno organizácie (právnickej osoby alebo fyzickej osobypodnikateľa) tak, ako je zapísaná v príslušnom registri.
Ulica, obec, PSČ – uvedie sa presná a úplná adresa organizácie.
Štatutárny orgán – uvedie sa meno, priezvisko, e-mail, osoby tak, ako je zapísaná v príslušnom
registri. Ak sú viacerí členovia štatutárneho orgánu, v prílohe sa uvedie ich meno, priezvisko, dátum a
podpis.
Registračné číslo – uvedie sa číslo registrácie výrobcu batérií a akumulátorov v Registri výrobcov
batérií a akumulátorov.
Dátum - uvedie sa dátum podpísania tlačiva.
I. Batérie a akumulátory uvedené na trh SR
V stĺpci výroba/dovoz/vývoz sa uvedie množstvo vyrobených/dovezených/vyvezených batérií
a akumulátorov v členení na prenosné, automobilové a priemyselné v kilogramoch.
V stĺpci uvedené na trh sa uvedie množstvo batérií a akumulátorov uvedených na trh v členení na
prenosné, automobilové a priemyselné v kilogramoch. Je to zároveň výroba plus dovoz mínus vývoz.
II. Zber, spracovanie a recyklácia použitých batérií a akumulátorov
V tabuľke II. sa uvádza hmotnosť všetkých (prenosných, automobilových a priemyselných) použitých
batérií a akumulátorov, pre ktoré bol zabezpečený zber, spracovanie a recyklácia v členení na
prenosné, automobilové a priemyselné s uvedením kódov odpadu v kilogramoch.
III. Zber použitých prenosných batérií a akumulátorov
IV. Spracovanie použitých prenosných batérií a akumulátorov
V. Recyklácia použitých prenosných batérií a akumulátorov
V tabuľkách III., IV. a V sa uvádza hmotnosť použitých prenosných batérií a akumulátorov, pre ktoré
bol zabezpečený zber, spracovanie a recyklácia podľa uvedeného členenia v kilogramoch.
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Príloha è. 15
k vyhláke è. 366/2015 Z. z.

VZOR

OHLÁSENIE O ELEKTROZARIADENIACH A NAKLADANÍ S ELEKTROODPADOM

Ohlásenie za rok/štvrťrok

x:

Výrobca/Organizácia zodpovednosti výrobcov pre elektrozariadenia
IČO
Obchodné meno:
Adresa
Ulica:
Obec:
Štatutárny orgán

PSČ:

Meno a priezvisko:
Telefón:
e-mail:
Fax:
Číslo registrácie:
Číslo autorizácie:
Dátum:

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

1. c

1. b

1. a

b

Malé domáce spotrebiče

Informačné technológie so
zobrazovacími jednotkami
CRT, LCD, LED

20 01 35

3

3. b

Informačné technológie bez 20 01 35
zobrazovacích jednotiek
IT a zobrazovacie zariadenia 16 02 13 /
pre použitie mimo
16 02 14
3. c
domácnosti
Kategória 3. spolu

3. a

20 01 36

16 02 12 /
16 02 13 /
16 02 14

Veľké chladiarenské,
16 02 11
mraziarenské a klimatizačné
zariadenia pre použitie mimo
domácnosť

Kategória 2. spolu

2

1. d

Kat. číslo

c
d
Veľké chladiarenské,
20 01 35
mraziarenské a klimatizačné
zariadenia pre domácnosť
Ostatné veľké spotrebiče pre 20 01 35
domácnosť

Názov

Ostatné veľké domáce
elektrospotrebiče pre
1
použitie mimo domácnosť
Kategória 1. spolu

1

a

Kategória

TABUĽKA č. 1

v roku
20XX-1
e

v roku
20XX
f

Uvedené na trh (kg)
domácnosti
20 01
g

nie z domácností
16 02
h

zozbierané
spolu
i

Elektroodpady zozbierané z (kg)

ELEKTROZARIADENIA
na území
SR
j

mimo SR mimo
v EÚ
SR a EÚ
k
l

spracovaný
spolu
m

Spracovanie zozbieraných elektroodpadov (kg)
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4. b

4. a

b

c
Spotrebná elektronika
s CRT, LCD a LED
zobrazovacími jednotkami

Názov

5. c

5. b

20 01 36
20 01 36

LED zdroje

20 01 36

20 01 36

Hračky, zariadenia určené
na rekreačné a športové
účely
Kategória 7. spolu

7

6

Elektrické a elektronické
náradia
Kategória 6. spolu

16 02 13/
20 01 35

16 02 14

20 01 36

d
20 01 35

Kat. číslo

Svetelné zdroje a svietidlá
s vysoko a nízko tlakovými
výbojkami
Svietidlá

Kategória 5. spolu

5

5. a

Ostatná spotrebná
elektronika
Fotovoltaické panely
4. c
a príslušenstvo
Kategória 4. spolu

4

a

Kategória

TABUĽKA č. 1

v roku
20XX-1
e

v roku
20XX
f

domácnosti
20 01
g

nie z domácností
16 02
h

zozbierané
spolu
i

Elektroodpady zozbierané z (kg)

ELEKTROZARIADENIA
Uvedené na trh (kg)
na území
SR
j

mimo SR
mimo
spracovaný
v EÚ
SR a EÚ
spolu
k
l
m

Spracovanie zozbieraných elektroodpadov (kg)
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8. b

8. a

b

Prístroje na monitorovanie
a kontrolu pre domácnosť

Predajné automaty

Kategória 10. spolu

10

d
20 01 36

Kat. číslo

16 02 14/
20 01 36

16 02 14/
20 01 36

Zdravotnícke zariadenia pre 16 02 13 /
použitie mimo domácnosť
16 02 14

Kategória 9. spolu

9

Názov

c
Zdravotnícke pomôcky pre
domácnosť

Kategória 8. spolu

8

a

Kategória

TABUĽKA č. 1

v roku
20XX-1
e

v roku
20XX
f

domácnosti
20 01
g

nie z domácností
16 02
h

zozbierané
spolu
i

Elektroodpady zozbierané z (kg)

ELEKTROZARIADENIA
Uvedené na trh (kg)
na území
SR
j

mimo SR
mimo
spracovaný
v EÚ
SR a EÚ
spolu
k
l
m

Spracovanie zozbieraných elektroodpadov (kg)
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Kategória 10. spolu
Predajné automaty

Kategória 9. spolu
Prístroje na monitorovanie a
kontrolu

Kategória 8. spolu
Zdravotnícke zariadenia

Kategória 7. spolu
Hračky, zariadenia určené na
športové a rekreačné účely

Kategória 6. spolu
Elektrické a elektronické
nástroje

Kategória 5. spolu
Osvetľovacie zariadenia
a svetelné zdroje

Kategória 4. spolu
Spotrebná elektronika

Kategória 3. spolu
Informačné technológie
a telekomunikačné zariadenia

Kategória 2. spolu
Malé domáce spotrebiče

Kategória 1. spolu
Veľké domáce spotrebiče

TABUĽKA č. 2

Zhodnotenie
(kg)
n

Miera zhodnotenia
(%)
o

Recyklácia a príprava na
opätovné použitie (kg)
p

Z toho príprava na opätovné
použitie (kg)
q
r

Miera recyklácie (%)
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Spôsob vypĺňania tlačiva OHLÁSENIE O ELEKTROZARIADENIACH A ELEKTROODPADE
Ohlásenie za rok/štvrťrok x – uvedie sa rok, ak výrobca elektrozariadení (ďalej len „výrobca“) podáva
ohlásenie podľa § 14 /štvrťrok, ak výrobca podáva ohlásenie podľa § 12, za ktorý sa zasiela Ohlásenie
o elektrozariadeniach a elektroodpade.
Výrobca/Organizácia zodpovednosti výrobcov pre elektrozariadenia
IČO – uvedie sa identifikačné číslo organizácie; ak má organizácia identifikačné číslo menšie ako osemmiestne,
zľava sa doplnia nuly na celkový počet ôsmich miest.
Obchodné meno – uvedie sa obchodné meno organizácie (právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa)
tak, ako je zapísaná v príslušnom registri.
Ulica, obec, PSČ – uvedie sa presná a úplná adresa sídla organizácie.
Štatutárny orgán – uvedie sa meno, priezvisko, telefón, fax, e-mail, osoby tak, ako je zapísaná v príslušnom
registri. Ak sú viacerí členovia štatutárneho orgánu, v prílohe sa uvedie ich meno, priezvisko, dátum a podpis.
Číslo registrácie – uvedie sa číslo registrácie výrobcu elektrozariadení v Registri výrobcov elektrozariadení.
Číslo autorizácie - uvedie sa číslo autorizácie vydanej MŽP s dátumom platnosti autorizácie.
Dátum – uvedie sa dátum podpísania tlačiva.
Uvedené na trh v roku 20XX-1 – uvedie sa hmotnosť elektrozariadení v kg, ktoré výrobca uviedol na trh
v kalendárnom roku (x-1), ktorý predchádza kalendárnemu roku (x), za ktorý sa podáva ohlásenie. Ak výrobca
podáva ohlásenie podľa § 12, uvedie množstvá elektrozariadení v kg, ktoré výrobca uviedol na trh v štvrťroku,
ktorý predchádza štvrťroku, za ktorý podáva ohlásenie.
Uvedené na trh v roku 20XX – uvedie sa hmotnosť elektrozariadení v kg, ktoré výrobca uviedol na trh
v kalendárnom roku (x) za ktorý sa podáva ohlásenie. Ak výrobca podáva ohlásenie podľa § 12, uvedie
množstvá elektrozariadení v kg, ktoré výrobca uviedol na trh v štvrťroku, za ktorý podáva ohlásenie.
TABUĽKA č.1
Elektroodpady zozbierané z domácnosti 20 01 – uvedie sa hmotnosť zozbieraného elektroodpadu
z domácnosti, uvedeného v Katalógu odpadov pod skupinou odpadov 20 01, ktorý spĺňa definíciu podľa § 32
ods. 7 zákona. Uvádzajú sa elektroodpady zozbierané z domácnosti a z obchodných, priemyselných,
inštitucionálnych a iných zdrojov.
Elektroodpady zozbierané nie z domácnosti 16 02 – uvedie sa hmotnosť zozbieraného elektroodpadu
z domácnosti, uvedeného v Katalógu odpadov pod skupinou odpadov 16 02, ktorý spĺňa definíciu podľa § 32
ods. 7 zákona.
Zozbierané spolu – uvedie sa sumár stĺpcov g + h.
Spracovanie zozbieraných elektroodpadov na území SR – uvedie sa hmotnosť elektroodpadov, pre ktoré
výrobca/organizácia zodpovednosti výrobcov pre elektrozariadenia (ďalej len „OZV pre elektrozariadenia“)
zabezpečil/a spracovanie na území Slovenskej republiky v kg v kalendárnom roku, za ktorý sa podáva
ohlásenie.
Spracovanie zozbieraných elektroodpadov mimo SR v EÚ – uvedie sa hmotnosť elektroodpadov, pre ktoré
výrobca/OZV pre elektrozariadenia zabezpečil/a spracovanie mimo územia Slovenskej republiky v Európskej
Únii v kg v kalendárnom roku, za ktorý sa podáva ohlásenie.
Spracovanie zozbieraných elektroodpadov mimo SR a EÚ – uvedie sa hmotnosť elektroodpadov, pre ktoré
výrobca/OZV pre elektrozariadenia zabezpečil/a spracovanie mimo územia Slovenskej republiky a Európskej
Únie v kg v kalendárnom roku, za ktorý sa podáva ohlásenie.
Spracovaný spolu – uvedie sa sumár stĺpcov j+k+l.
TABUĽKA č.2
Zhodnotenie – uvedie sa hmotnosť materiálovo a energeticky zhodnoteného elektroodpadu v kg v kalendárnom
roku (x), za ktorý sa podáva ohlásenie.
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Miera zhodnotenia – uvedie sa ako percentuálny pomer hmotnosti zhodnoteného elektroodpadu – stĺpec n a
celkovej hmotnosti spracovaného elektroodpadu danej kategórie stĺpec „m“:
stĺpec o = (stĺpec n/stĺpec m) * 100
Recyklácia a príprava na opätovné použitie – uvedie sa hmotnosť elektroodpadu opätovne použitého
a recyklovaného v kg v danej kategórii v kalendárnom roku (x), za ktorý sa podáva ohlásenie.
Z toho príprava na opätovné použitie – uvedie sa hmotnosť elektroodpadu opätovne použitého v danej
kategórii v kg v kalendárnom roku (x), za ktorý sa podáva ohlásenie.
Miera recyklácie – vypočíta sa ako percentuálny pomer hmotnosti elektroodpadu recyklovaného a opätovne
použitého v danej kategórii v kg uvedeného v stĺpci „p“ a celkovej hmotnosti spracovaného elektroodpadu danej
kategórie v kg uvedeného v stĺpci „m“:
stĺpec r = (stĺpec p/stĺpec m) * 100.

Èiastka 100

OHLÁSENIE O OBALOCH UVEDENÝCH NA TRH V SLOVENSKEJ REPUBLIKE A PLNENÍ MIERY ZHODNOCOVANIA
A RECYKLÁCIE ODPADOV Z OBALOV

e-mail:

Telefón:

*nehodiace sa prečiarknite

PSČ:

Obec

Ulica

Adresa

Obchodné meno

Vyplní ministerstvo

Adresa
Ulica:
Obec:
Telefón:
Dátum

Štatutárny orgán

Doklad za úrad overil:

Dátum doručenia:

Odtlačok pečiatky: Evidenčné číslo:

Výrobca obalov*
IČO
Organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly*

Rok:..................

PSČ:
e-mail:

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

Číslo registrácie:

________________________________________________________________________________________________________________________

VZOR

Príloha è. 16
k vyhláke è. 366/2015 Z. z.
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Výroba 1)
(t)

B

Obalový materiál

A

C

Dovoz 1)
(t)
D

Vývoz 1)
(t)
E

Uvedené na trh 2)
(t)

Hmotnosť obalov

F

Opakovane
použiteľné obaly3)
(t)
G

Obaly naplnené
nebezpečnými
látkami
(t)

Poznámky:
1) Vrátane opakovane použiteľných obalov, ktoré sú iba prvý krát použité a obalov naplnených nebezpečnými látkami; okrem opakovane použiteľných drevených paliet, ktoré sa uvedú,
až keď sa stanú odpadom.
2) Vzorec pre výpočet: E = B + C – D (za jednotlivé písmená sa dosadia hodnoty z príslušných stĺpcov podľa jednotlivých obalových materiálov samostatne).
3) Uvedie sa hmotnosť pri prvom použití; okrem opakovane použiteľných drevených paliet, ktoré sa uvedú, až keď sa stanú odpadom.
Viacvrstvové kombinované materiály (VKM) sa zaraďujú do toho obalového materiálu, ktorý prevažuje; okrem VKM na báze lepenky, ktoré sa evidujú samostatne.

Spolu

Ostatné

Drevo

Kovy

VKM na báze lepenky

Papier a lepenka

Plasty

Sklo

Rok:

Tabuľka 1
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H

I

Základ pre
povinnosť
zberu,
zhodnotenia a
recyklácie1)
(t)

J

L

Tel. č / e-mail:

K

M

N

O

Recyklácia
na území
členských
štátov EÚ
(t)

Hmotnosť odpadov z obalov

Zhodnotenie na území
Zhodnotenie na území
SR
Recyklácia na členských štátov EÚ
území SR
(t)
Energetické
Iné
Energetické
Iné
(t)
(t)
(t)
(t)

P

Energetické
(t)

R

Iné
(t)

Zhodnotenie mimo
územia členských
štátov EÚ

Dátum:

S

Recyklácia
mimo
územia
členských
štátov EÚ
(t)

1)

T

Dosiahnuté
percento
zhodnotenia2)
(%)

Podpis:
Vzorec pre výpočet : I = E tab.1
2)
Vzorec pre výpočet : T = ( J + K + L + M + N + O + P + R + S ) / I x 100
3)
Vzorec pre výpočet : U = ( L + O + S ) / I x 100
Viacvrstvové kombinované materiály (VKM) sa zaraďujú do toho obalového materiálu, ktorý prevažuje; okrem VKM na báze lepenky, ktoré sa evidujú samostatne.

Zodpovedná osoba:

Spolu

Ostatné

Drevo

Kovy

VKM na báze
lepenky

Papier a lepenka

Plasty

Sklo

Obalový materiál

Rok:

Tabuľka 2

U

Dosiahnuté
percento
recyklácie3)
(%)
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Spôsob vypĺňania tlačiva OHLÁSENIE O OBALOCH UVEDENÝCH NA TRH V SLOVENSKEJ
REPUBLIKE A O PLNENÍ MIERY ZHODNOCOVANIA A RECYKLÁCIE ODPADOV Z OBALOV
Do ohlásenia sa požadované údaje zapisujú raz za kalendárny rok po jeho skončení a za všetky prevádzky
výrobcu obalov sumárne. Ak sumárny údaj pre jednotlivé obalové materiály alebo odpady z obalov je nula,
zapisuje sa do príslušnej kolónky číslo 0. Ohlásenie sa podáva spolu s ohlásením podľa prílohy č. 17.
Číslo registrácie – uvedie sa číslo registrácie výrobcu obalov/organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly
(ďalej len „OZV pre obaly“) z potvrdenia o zápise do registra výrobcu vyhradeného výrobku.
VÝROBCA OBALOV
IČO – uvedie sa identifikačné číslo výrobcu obalov/OZV pre obaly; ak má výrobca obalov/OZV pre obaly IČO
menšie ako osemmiestne, zľava sa doplnia nuly na celkový počet 8 miest.
Obchodné meno – uvedie sa obchodné meno výrobcu obalov/OZV pre obaly (právnickej osoby alebo fyzickej
osoby-podnikateľa) tak, ako je zapísaná v registri.
Adresa
Ulica, obec, PSČ – uvedie sa presná a úplná adresa organizácie a jej telefónne číslo.
Štatutárny orgán – uvedie sa meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail, osoby tak, ako je zapísaná v príslušnom
registri. Ak sú viacerí členovia štatutárneho orgánu, v prílohe sa uvedie ich meno, priezvisko, dátum a podpis.
Tabuľka 1
Vypĺňa výrobca obalov, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne, a to z hmotnosti obalov, ktoré uviedol na
trh. OZV vypĺňa túto tabuľku sumárne za všetkých výrobcov, s ktorými má uzavretú zmluvu o plnení
vyhradených povinností.
Rok – uvedie sa rok, za ktorý sa podáva ohlásenie.
Obalový materiál – uvádza sa obalový materiál, t. j. sklo, plasty, papier a lepenka, viacvrstvové kombinované
materiály na báze lepenky, kovy, drevo, ostatné a spolu. Ak neprevažuje žiadny obalový materiál, obal sa zaradí
do položky Ostatné.
Množstvo obalov – uvedie sa celková hmotnosť obalov v tonách, zaokrúhlené na tri desatinné miesta.
Stĺpec B (Výroba) – uvedie sa hmotnosť prázdnych obalov zakúpených od výrobcov obalov v Slovenskej
republike alebo od dodávateľov, ktoré pochádzajú z domácej výroby a hmotnosť obalov vyrobených
a naplnených výrobcom obalov vrátane opakovane použiteľných obalov, ktoré sú prvýkrát uvedené na trh, a
obalov naplnených nebezpečnými látkami a hmotnosť prázdnych obalov pochádzajúcich od slovenských
výrobcov, uvedených na trh, ktoré neboli naplnené, okrem opakovane použiteľných drevených paliet, ktoré sa
uvedú, až keď sa stanú odpadom.
Stĺpec C (Dovoz) – uvedie sa hmotnosť obalov, plných aj prázdnych vrátane opakovane použiteľných obalov
ktoré sú prvýkrát uvedené na trh, a obalov naplnených nebezpečnými látkami prepravených cez štátnu hranicu
na územie Slovenskej republiky zo štátov Európskej únie a štátov mimo členských štátov Európskej únie,
okrem opakovane použiteľných drevených paliet, ktoré sa uvedú, až keď sa stanú odpadom.
Stĺpec D (Vývoz) – uvedie sa hmotnosť obalov, plných aj prázdnych vrátane opakovane použiteľných obalov a
obalov znečistených zvyškami nebezpečných látok vyvezených z územia Slovenskej republiky do štátov mimo
členských štátov Európskej únie alebo prepravených cez štátnu hranicu mimo územia Slovenskej republiky;
okrem opakovane použiteľných drevených paliet, ktoré sa uvedú, až keď sa stanú odpadom.
Stĺpec E (Uvedené na trh) – uvedie sa hmotnosť obalov uvedené na trh, vrátane opakovane použiteľných
obalov, ktoré sú iba prvýkrát použité, okrem opakovane použiteľných drevených paliet, ktoré sa uvedú, až keď
sa stanú odpadom a obalov, ktoré po vyprázdnení budú znečistené zvyškami nebezpečných látok.
Stĺpec E = (Stĺpec B) + (Stĺpec C) - (Stĺpec D)
Stĺpec F (Opakovane použiteľné obaly) – uvedie sa hmotnosť obalov opakovane použiteľných, ktoré sú
prvýkrát uvedené na trh; okrem opakovane použiteľných drevených paliet, ktoré sa uvedú, až keď sa stanú
odpadom.
Stĺpec G (Obaly naplnené nebezpečnými látkami) – uvedie sa hmotnosť obalov, ktoré boli uvedené na trh.
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Tabuľka 2
Vypĺňa výrobca obalov, ktorý si zabezpečuje vyhradené povinnosti individuálne, a to z hmotnosti obalov, ktoré
uviedol na trh. OZV vypĺňa túto tabuľku sumárne za všetkých výrobcov, s ktorými má uzavretú zmluvu o plnení
vyhradených povinností.
Rok – uvedie sa rok, za ktorý sa podáva ohlásenie.
Obalový materiál – uvádza sa obalový materiál, t. j. sklo, plasty, papier a lepenka, viacvrstvové kombinované
materiály na báze lepenky, kovy, drevo, ostatné a spolu. Ak neprevažuje žiadny obalový materiál, obal sa zaradí
do položky Ostatné.
Hmotnosť odpadov z obalov – uvedie sa celková hmotnosť odpadov z obalov v tonách. zaokrúhlené na tri
desatinné miesta.
Stĺpec I (Základ pre povinnosť zberu, zhodnotenia a recyklácie)
Stĺpec I = (Stĺpec E tabuľka č.1)
Stĺpec J (Energetické zhodnotenie na území Slovenskej republiky) – uvedie sa hmotnosť energeticky
zhodnotených odpadov z obalov vrátane opakovane použiteľných obalov, odpadov z obalov naplnených
nebezpečnými látkami zhodnotených na území Slovenskej republiky činnosťou R1 podľa prílohy č. 1 zákona.
Stĺpec K (Iné zhodnotenie na území Slovenskej republiky) – uvedie sa hmotnosť zhodnotených odpadov z obalov
vrátane opakovane použiteľných obalov, odpadov z obalov naplnených nebezpečnými látkami zhodnotených na
území Slovenskej republiky akoukoľvek činnosťou R2 až R11 okrem recyklácie podľa prílohy č. 1 zákona,
odpadu, ktorý prestáva byť odpadom podľa § 2 ods. 5 zákona, prípravy na opätovné použitie podľa § 3 ods. 10
zákona a odovzdania do domácnosti podľa § 14 ods. 5 zákona.
Stĺpec L (Recyklácia na území Slovenskej republiky) – uvedie sa hmotnosť recyklovaných odpadov z obalov
vrátane opakovane použiteľných obalov, odpadov z obalov naplnených nebezpečnými látkami recyklovaných na
území Slovenskej republiky spôsobom R2 až R11 podľa prílohy č. 1 zákona.
Stĺpec M (Energetické zhodnotenie na území členských štátov Európskej únie) – uvedie sa hmotnosť odpadov z
obalov vrátane opakovane použiteľných obalov, odpadov z obalov naplnených nebezpečnými látkami, ktoré
boli zhodnotené na území členských štátov Európskej únie okrem Slovenskej republiky činnosťou R1 podľa prílohy č. 1
zákona.
Stĺpec N (Iné zhodnotenie na území členských štátov Európskej únie) – uvedie sa hmotnosť odpadov z obalov
vrátane opakovane použiteľných obalov, odpadov z obalov naplnených nebezpečnými látkami, ktoré boli
zhodnotené na území členských štátov Európskej únie okrem Slovenskej republiky akoukoľvek činnosťou R2 až R11 okrem
recyklácie podľa prílohy č. 1 zákona.
Stĺpec O (Recyklácia na území členských štátov Európskej únie) – uvedie sa hmotnosť odpadov z obalov vrátane
opakovane použiteľných obalov, odpadov z obalov naplnených nebezpečnými látkami, ktoré boli recyklované na
území členských štátov Európskej únie okrem Slovenskej republiky akoukoľvek činnosťou R2 až R11 podľa prílohy č. 1
zákona.
Stĺpec P (Energetické zhodnotenie mimo územia členských štátov Európskej únie) – uvedie sa hmotnosť odpadov
z obalov vrátane opakovane použiteľných obalov, odpadov z obalov naplnených nebezpečnými látkami, ktoré
boli zhodnotené mimo územia členských štátov Európskej únie činnosťou R1 podľa prílohy č. 1 zákona.
Stĺpec R (Iné zhodnotenie mimo územia členských štátov Európskej únie) – uvedie sa hmotnosť odpadov z obalov
vrátane opakovane použiteľných obalov, odpadov z obalov naplnených nebezpečnými látkami, ktoré boli
zhodnotené mimo územia členských štátov Európskej únie akoukoľvek činnosťou R2 až R11 okrem recyklácie podľa
prílohy č. 1 zákona.
Stĺpec S (Recyklácia mimo územia členských štátov Európskej únie) – uvedie sa hmotnosť odpadov z obalov
vrátane opakovane použiteľných obalov, odpadov z obalov naplnených nebezpečnými látkami, ktoré boli
recyklované mimo územia členských štátov Európskej únie akoukoľvek činnosťou R2 až R11 podľa prílohy č. 1 zákona.
Stĺpec T (Dosiahnuté percento zhodnotenia) – percento celkového zhodnotenia odpadov z obalov z hmotnosti
obalov uvedených na trh.
Stĺpec T = (Stĺpec J) + ( Stĺpec K) + (Stĺpec L) + (Stĺpec M) + (Stĺpec N) + (Stĺpec O) +
(Stĺpec P) + (Stĺpec R) + (Stĺpec S) / (Stĺpec I) * 100
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Stĺpec U (Dosiahnuté percento recyklácie) – percento celkovej recyklácie odpadov z obalov z hmotnosti obalov
uvedených na trh.
Stĺpec U = (Stĺpec L) + (Stĺpec O) + (Stĺpec S) / (Stĺpec I) x 100
Zodpovedná osoba – uvedie sa poverená osoba (meno a priezvisko), telefón, e-mail, ktorá je zodpovedná
za vypĺňanie tlačiva a jej podpis.
Dátum – uvedie sa dátum podpísania tlačiva.

Èiastka 100

Èiastka 100

Zbierka zákonov è. 366/2015

Strana 3725

Príloha è. 17
k vyhláke è. 366/2015 Z. z.

VZOR

OHLÁSENIE O ZBERE ODPADOV Z OBALOV

Tabuľka 1
Rok:

Hmotnosť odpadov z obalov z domácností

Obalový materiál

Zber na
území SR
(t)

Dovoz na
územie SR
(t)

A

B

C

Vývoz
Umiestnené
mimo
na území SR Recyklácia
územia SR
SPOLU
(t)
(t)
(t)

D

E

F

Dosiahnuté Dosiahnuté
percento
Zhodnotenie percento
recyklácie1) zhodnotenia2)
(t)
(%)
(%)

G

H

I

Sklo
Plasty
Papier a
lepenka
VKM na báze
lepenky
Kovy
Drevo
Spolu

Tabuľka 2
Rok:

Hmotnosť odpadov z obalov iné ako z domácností

Obalový materiál

Zber na
území SR
(t)

Dovoz na
územie SR
(t)

A

B

C

Vývoz
Umiestnené
mimo
na území SR Recyklácia
územia SR
SPOLU
(t)
(t)
(t)

D

E

F

Dosiahnuté Dosiahnuté
Zhodnotenie percento
percento
recyklácie1) zhodnotenia2)
(t)
(%)
(%)

G

Sklo
Plasty
Papier a
lepenka
VKM na báze
lepenky
Kovy
Drevo
Spolu
VKM (viacvrstvové kombinované materiály)
1) Započítavajú sa činnosti R2-R11 podľa prílohy č. 1 zákona
2) Započítavajú sa činnosti R1-R11 podľa prílohy č. 1 zákona

Zodpovedná osoba:
Dátum:
Podpis:

H

I
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Spôsob vypĺňania tlačiva OHLÁSENIE O ZBERE ODPADOV Z OBALOV
Ohlásenie o zbere odpadov z obalov vypĺňa výrobca obalov, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne
a organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly Požadované údaje, ktoré sú uvedené v tabuľke, sa zapisujú len
raz za kalendárny rok po jeho skončení. Ak sumárny údaj pre jednotlivé odpady z obalov je nula, zapisuje sa do
príslušnej kolónky číslo 0. Ohlásenie sa podáva spolu s ohlásením podľa prílohy č. 16.
Tabuľka 1
V tejto tabuľke uvádza organizácia zodpovednosti výrobcov pre celkovú hmotnosť odpadov z obalov
pochádzajúcich z domácností, ktoré sú vyzbierané a umiestnené na území SR za účelom recyklácie alebo
zhodnotenia.
Rok – uvádza sa rok, za ktorý sa zbierajú údaje o odpadoch z obalov za obdobie príslušného roka.
Hmotnosť odpadov z obalov z domácností – uvádza sa celková hmotnosť odpadov z obalov v tonách,
zaokrúhlené na tri desatinné miesta.
Stĺpec B (Zber na území SR) – uvádza sa hmotnosť vyzbieraných odpadov z obalov na území Slovenskej
republiky.
Stĺpec C (Dovoz na územie SR) – uvádza sa hmotnosť odpadov z obalov, ktoré sú prepravené cez štátnu
hranicu na územie Slovenskej republiky zo štátov Európskej únie a štátov mimo členských štátov Európskej
únie za účelom recyklácie alebo zhodnotenia.
Stĺpec D (Vývoz mimo územia SR) – uvádza sa hmotnosť odpadov z obalov prepravených z územia
Slovenskej republiky do štátov Európskej únie a štátov mimo členských štátov Európskej únie za účelom
recyklácie alebo zhodnotenia.
Stĺpec E (Umiestnené na území SR) – uvádza sa hmotnosť odpadov z obalov, ktoré sú umiestnené na území
Slovenskej republiky za účelom recyklácie alebo zhodnotenia.
Stĺpec E = (Stĺpec B) + (Stĺpec C) - (Stĺpec D)
Stĺpec F (Recyklácia) – uvádza sa hmotnosť recyklovaných odpadov z obalov na území Slovenskej republiky
spôsobom R2 až R11 podľa prílohy č. 1 zákona.
Stĺpec G (Zhodnotenie) – uvádza sa hmotnosť energeticky zhodnotených odpadov z obalov na území
Slovenskej republiky činnosťou R1 podľa prílohy č. 1 zákona.
Stĺpec H (Dosiahnuté percento recyklácie) – percento celkovej recyklácie odpadov z obalov z hmotnosti
odpadov z obalov umiestnených na území Slovenskej republiky za účelom recyklácie alebo zhodnotenia.
Stĺpec H = (Stĺpec F) / (Stĺpec E) x 100
Stĺpec I (Dosiahnuté percento zhodnotenia) – percento celkového zhodnotenia odpadov z obalov z hmotnosti
odpadov z obalov umiestnených na území Slovenskej republiky za účelom recyklácie alebo zhodnotenia.
Stĺpec I = (Stĺpec F) + (Stĺpec G) / (Stĺpec E) x 100
Tabuľka 2
V tejto tabuľke uvádza výrobca obalov, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne a organizácia
zodpovednosti výrobcov pre obaly celkovú hmotnosť odpadov z obalov iných ako z domácností, ktoré sú
vyzbierané a umiestnené na území Slovenskej republiky za účelom recyklácie alebo zhodnotenia.
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Rok – uvádza sa rok, za ktorý sa zbierajú údaje o odpadoch z obalov za obdobie príslušného roka.
Hmotnosť odpadov z obalov iné ako z domácností – uvádza sa celková hmotnosť odpadov z obalov v tonách,
zaokrúhlené na tri desatinné miesta.
Stĺpec B (Zber na území SR) – uvádza sa hmotnosť vyzbieraných odpadov z obalov na území Slovenskej
republiky.
Stĺpec C (Dovoz na územie SR) – uvádza sa hmotnosť odpadov z obalov, ktoré sú prepravené cez štátnu
hranicu na územie Slovenskej republiky zo štátov Európskej únie a štátov mimo členských štátov Európskej
únie za účelom recyklácie alebo zhodnotenia.
Stĺpec D (Vývoz mimo územia SR) – uvádza sa hmotnosť odpadov z obalov prepravených z územia
Slovenskej republiky do štátov Európskej únie a štátov mimo členských štátov Európskej únie za účelom
recyklácie alebo zhodnotenia.
Stĺpec E (Umiestnené na území SR) – uvádza sa hmotnosť odpadov z obalov, ktoré sú umiestnené na území
Slovenskej republiky za účelom recyklácie alebo zhodnotenia.
Stĺpec E = (Stĺpec B) + (Stĺpec C) - (Stĺpec D)
Stĺpec F (Recyklácia) – uvádza sa hmotnosť recyklovaných odpadov z obalov na území Slovenskej republiky
spôsobom R2 až R11 podľa prílohy č. 1 zákona.
Stĺpec G (Zhodnotenie) – uvádza sa hmotnosť energeticky zhodnotených odpadov z obalov na území
Slovenskej republiky činnosťou R1 podľa prílohy č. 1 zákona.
Stĺpec H (Dosiahnuté percento recyklácie) – percento celkovej recyklácie odpadov z obalov z hmotnosti
odpadov z obalov umiestnených na území SR za účelom recyklácie alebo zhodnotenia.
Stĺpec H = (Stĺpec F) / (Stĺpec E) x 100
Stĺpec I (Dosiahnuté percento zhodnotenia) – percento celkového zhodnotenia odpadov z obalov z hmotnosti
odpadov z obalov umiestnených na území SR za účelom recyklácie alebo zhodnotenia.
Stĺpec I = (Stĺpec F) + (Stĺpec G) / (Stĺpec E) x 100
Zodpovedná osoba – uvedie sa poverená osoba (meno a priezvisko), ktorá je zodpovedná za vypĺňanie tlačiva
a jej podpis.
Dátum – uvedie sa dátum podpísania tlačiva.
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Telefón:

Obec

Ulica

Adresa

Obchodné meno

Vyplní ministerstvo

PSČ:

IČO

Adresa
Ulica:
Obec:
Telefón:
Dátum

Štatutárny orgán

Doklad za úrad overil:

Dátum doručenia:

Odtlačok pečiatky: Evidenčné číslo:

Organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly

Rok:..................

PSČ:
e-mail:

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

Číslo registrácie:

________________________________________________________________________________________________________________________

OHLÁSENIE O NEOBALOVÝH VÝROBKOCH UVEDENÝCH NA TRH V SLOVENSKEJ REPUBLIKE A MIERE ZHODNOCOVANIA
A RECYKLÁCIE ODPADOV Z NEOBALOVÝCH VÝROBKOV

VZOR

Príloha è. 18
k vyhláke è. 366/2015 Z. z.
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Tabuľka 1
Rok:

Hmotnosť

Neobalový výrobok

Výroba
(t)

Dovoz
(t)

Vývoz
(t)

Uvedené na trh 1)
(t)

A

B

C

D

E

Sklo
Plasty
Papier a lepenka
VKM na báze lepenky
Spolu
Poznámky:
1)
Vzorec pre výpočet: E = B + C – D (za jednotlivé písmená sa dosadia hodnoty z príslušných stĺpcov podľa komodít
samostatne).

Tabuľka 2

Hmotnosť odpadov

Rok:

Neobalový výrobok

Zber odpadov
(t)

F

G

Zhodnotenie
Energetické
(t)

Iné
(t)

H

I

Sklo
Plasty
Papier a lepenka
VKM na báze
lepenky
Spolu
VKM (viacvrstvové kombinované materiály)
Poznámky:
1)
Vzorec pre výpočet : Z = (H+I+J) / G x 100
2)
Vzorec pre výpočet : R = J / G x 100

Recyklácia
(t)

J

Dosiahnuté
percento
zhodnotenia(1)

Dosiahnuté
percento
recyklácie(2)

(%)

(%)

Z

R
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Spôsob vypĺňania tlačiva OHLÁSENIE O NEOBALOVÝCH VÝROBKOCH UVEDENÝCH NA
TRH V SLOVENSKEJ REPUBLIKE A MIERE ZHODNOCOVANIA A RECYKLÁCIE
ODPADOV Z NEOBALOVÝCH VÝROBKOV
Do Ohlásenia o neobalových výrobkoch uvedených na trh v Slovenskej republike a odpadoch
z neobalových výrobkov sa požadované údaje, ktoré sú uvedené v tabuľke, zapisujú len raz za
kalendárny rok po jeho skončení. OZV pre obaly vypĺňa ohlásenie za všetkých výrobcov neobalových
výrobkov, s ktorými má uzatvorenú zmluvu o plnení vyhradených povinností sumárne. Ak sumárny
údaj pre jednotlivé neobalové výrobky alebo odpady z neobalových výrobkov je nula, zapisuje sa do
príslušnej kolónky číslo 0.
ORGANIZÁCIA ZODPOVEDNOSTI VÝROBCOV PRE OBALY (ďalej len „OZV pre obaly“)
IČO – uvedie sa identifikačné číslo OZV pre obaly; ak má OZV pre obaly IČO menšie ako
osemmiestne, zľava sa doplnia nuly na celkový počet 8 miest.
Číslo registrácie – uvedie sa číslo registrácie OZV pre obaly v registri.
Obchodné meno – uvedie sa obchodné meno OZV pre obaly tak, ako je v registri, v ktorom je
zapísaná.
Ulica, obec, PSČ, telefón, e-mail – uvedie sa presná a úplná adresa organizácie, jej telefónne číslo
a emailová adresa.
Štatutárny orgán – uvedie sa meno, priezvisko, telefón, e-mail, osoby tak, ako je zapísaná v
príslušnom registri. Ak sú viacerí členovia štatutárneho orgánu, v prílohe sa uvedie ich meno,
priezvisko, dátum a podpis.
Adresa
Ulica, obec, PSČ, telefón, e-mail – uvedie sa presná a úplná adresa, jej telefónne číslo a emailová
adresa osoby zodpovednej za vypĺňanie tlačiva.
Tabuľka 1
OZV vypĺňa túto tabuľku sumárne za všetkých výrobcov, s ktorými má uzavretú zmluvu o plnení
vyhradených povinností.
Rok – uvedie sa rok, za ktorý sa podáva ohlásenie.
Hmotnosť – uvedie sa celková hmotnosť neobalových výrobkov v tonách, zaokrúhlené na tri
desatinné miesta.
Stĺpec B (Výroba) – uvedie sa hmotnosť neobalových výrobkov od výrobcov, ktoré pochádzajú
z domácej výroby.
Stĺpec C (Dovoz) – uvedie sa hmotnosť neobalových výrobkov, ktoré sú výrobcom prepravené cez
štátnu hranicu na územie Slovenskej republiky zo štátov Európskej únie a štátov mimo členských
štátov Európskej únie.
Stĺpec D (Vývoz) – uvedie sa hmotnosť neobalových výrobkov, ktoré sú výrobcom vyvezené
z územia Slovenskej republiky do štátov mimo členských štátov Európskej únie alebo prepravené cez
štátnu hranicu mimo územia Slovenskej republiky.
Stĺpec E (Uvedené na trh) – uvedie sa hmotnosť neobalových výrobkov uvedených na trh
v Slovenskej republike.
Stĺpec E = (Stĺpec B) + (Stĺpec C) – (Stĺpec D)
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Tabuľka 2
OZV vypĺňa túto tabuľku sumárne za všetkých výrobcov, s ktorými má uzavretú zmluvu o plnení
vyhradených povinností.
Rok – uvedie rok, za ktorý sa podáva ohlásenie.
Hmotnosť odpadov – uvedie sa celková hmotnosť odpadov z neobalových výrobkov v tonách,
zaokrúhlené na tri desatinné miesta.
Stĺpec G (Hmotnosť vyzbieraných odpadov z neobalových výrobkov)
Stĺpec H (Energetické zhodnotenie) – uvedie sa súhrnne hmotnosť energeticky zhodnotených odpadov
z neobalových výrobkov na území Slovenskej republiky a mimo územia Slovenskej republiky
činnosťou R1 podľa prílohy č. 1 zákona.
Stĺpec I (Iné zhodnotenie) – uvedie sa súhrnne hmotnosť zhodnotených odpadov z neobalových
výrobkov zhodnotených na území Slovenskej republiky a mimo územia Slovenskej republiky
akoukoľvek činnosťou R2 až R11 okrem recyklácie podľa prílohy č. 1 zákona, odpadu, ktorý prestáva
byť odpadom podľa § 2 ods. 5 zákona, prípravy na opätovné použitie podľa § 3 ods. 10 zákona
a odovzdania do domácnosti podľa § 14 ods. 5 zákona.
Stĺpec J (Recyklácia) – uvedie sa súhrnne hmotnosť recyklovaných odpadov z neobalových výrobkov
recyklovaných na území Slovenskej republiky a mimo územia Slovenskej republiky spôsobom R2 až R11
podľa prílohy č. 1 zákona.
Stĺpec Z (Dosiahnuté percento zhodnotenia) – percento celkového zhodnotenia odpadov z neobalových
výrobkov z hmotnosti vyzbieraných odpadov z neobalových výrobkov podľa jednotlivých materiálov.
Stĺpec Z = (Stĺpec H) + ( Stĺpec I) + (Stĺpec J) / (Stĺpec G) * 100
Stĺpec R (Dosiahnuté percento recyklácie) – percento celkovej recyklácie odpadov z neobalových
výrobkov z hmotnosti vyzbieraných odpadov neobalových výrobkov podľa jednotlivých materiálov.
Stĺpec R = (Stĺpec J) / (Stĺpec G) x 100
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Príloha è. 19
k vyhláke è. 366/2015 Z. z.

VZOR

OHLÁSENIE O PNEUMATIKÁCH A NAKLADANÍ S ODPADOVÝMI PNEUMATIKAMI

Ohlásenie za rok: .......................
Výrobca pneumatík/Organizácia zodpovednosti výrobcov pre pneumatiky
IČO
Obchodné meno/Názov:
Adresa
Ulica:
Obec:
Štatutárny orgán

PSČ:
Zodpovedná osoba

Meno a priezvisko:

Meno a priezvisko:
Telefón:

Ulica:
Obec:
Telefón:
E-mail:

PSČ:

E-mail:

Číslo registrácie:
Číslo autorizácie:
Dátum:

----------------------------------------------------odtlačok pečiatky, meno a priezvisko a podpis

Dátum:

----------------------------------------------------odtlačok pečiatky, meno a priezvisko a podpis
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TABUĽKA č. 1

Hmotnosť (t)
Výroba

Dovoz

Vývoz

Uvedené na trh(1)

A

B

C

T

Pneumatiky
Poznámky:
(1)
Vzorec pre výpočet: T = A + B – C (za jednotlivé písmená sa dosadia hodnoty z príslušných stĺpcov)

TABUĽKA č. 2

Zhodnotenie
Zber
(t)

D

Materiálové

Energetické

(t)

(t)

E

F

Odpadové
pneumatiky/
16 01 03
Poznámky:
(1)
Vzorec pre výpočet: Z = (E + F + G) / D x 100
(2)
Vzorec pre výpočet: R = H / D x 100

Iné
(t)

Recyklácia
a príprava
na
opätovné
použitie

Dosiahnuté
percento
zhodnotenia(1)

Dosiahnuté
percento
recyklácie(2)

(%)

(%)

Z

R

(t)
G

H
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Spôsob
vypĺňania
tlačiva
OHLÁSENIE
S ODPADOVÝMI PNEUMATIKAMI

O PNEUMATIKÁCH

Èiastka 100

A NAKLADANÍ

Vypĺňa výrobca pneumatík, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne. Za výrobcu pneumatík,
ktorý má uzavretú zmluvu o plnení vyhradených povinností s Organizáciou zodpovednosti výrobcov
pre pneumatiky (ďalej len „OZV pre pneumatiky“), vypĺňa toto ohlásenie OZV pre pneumatiky. OZV
pre pneumatiky vypĺňa ohlásenie sumárne za všetkých svojich členov.
Ohlásenie za rok– uvedie sa rok, za ktorý sa zasiela Ohlásenie o pneumatikách a odpadových
pneumatikách.
Výrobca pneumatík/Organizácia zodpovednosti výrobcov pre pneumatiky
IČO – uvedie sa identifikačné číslo výrobcu pneumatík, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne
/ OZV pre pneumatiky; ak má výrobca pneumatík, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne /
OZV pre pneumatiky IČO menšie ako osemmiestne, zľava sa doplnia nuly na celkový počet 8 miest.
Obchodné meno/Názov – uvedie sa obchodné meno výrobcu pneumatík, ktorý plní vyhradené
povinnosti individuálne (právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa) tak, ako je zapísaná
v príslušnom registri / názov OZV pre pneumatiky (právnickej osoby).
Adresa - uvedie sa presná a úplná adresa výrobcu pneumatík, ktorý plní vyhradené povinnosti
individuálne alebo OZV pre pneumatiky
Štatutárny orgán – uvedie sa meno, priezvisko, telefón, e-mail, osoby tak, ako je zapísaná v
príslušnom registri. Ak sú viacerí členovia štatutárneho orgánu, v prílohe sa uvedie ich meno,
priezvisko, dátum a podpis.
Zodpovedná osoba – uvedie sa meno a priezvisko poverenej osoby, ktorá je zodpovedná za vypĺňanie
tlačiva, jej telefón a e-mail.
Číslo registrácie – uvedie sa číslo registrácie výrobcu pneumatík, ktorý plní vyhradené povinnosti
individuálne / OZV pre pneumatiky.
Číslo autorizácie - uvedie sa číslo autorizácie na činnosť individuálneho plnenia povinností výrobcu
pneumatík, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne / číslo autorizácie na činnosť organizácie
zodpovednosti výrobcov pre pneumatiky.
Dátum – uvedie sa dátum podpísania tlačiva.
TABUĽKA č. 1
Stĺpec A (Výroba) – uvedie sa hmotnosť pneumatík, ktoré výrobca uviedol na trh Slovenskej
republiky.
Stĺpec B (Dovoz) – uvedie sa hmotnosť pneumatík, ktoré výrobca uviedol na trh Slovenskej republiky
z iného členského štátu do Slovenskej republiky alebo doviezol z iného ako členského štátu do
Slovenskej republiky.
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Stĺpec C (Vývoz) – uvedie sa hmotnosť pneumatík, vyvezených z územia Slovenskej republiky.
Stĺpec T (Uvedené na trh) – uvedie sa hmotnosť všetkých pneumatík, uvedených na trh Slovenskej
republiky. Vzorec Stĺpec T = Stĺpec A (Výroba) + Stĺpec B (Dovoz) - Stĺpec C (Vývoz).
TABUĽKA č. 2
Stĺpec D (Zber) - uvedie sa množstvo vyzbieraných odpadových pneumatík v tonách.
Zhodnotenie - uvedie sa hmotnosť materiálovo a energeticky zhodnotených odpadových pneumatík.
Stĺpec E (Materiálové) - uvedie sa hmotnosť materiálovo zhodnotených odpadových pneumatík na
území Slovenskej republiky činnosťou R2 až R11 podľa prílohy č. 1 zákona, okrem recyklácie podľa
prílohy č. 1 zákona, odpadu, ktorý prestáva byť odpadom podľa § 2 ods. 5 zákona a prípravy na
opätovné použitie podľa § 3 ods. 10 zákona.
Stĺpec F (Energetické) - uvedie sa hmotnosť energeticky zhodnotených odpadových na území
Slovenskej republiky činnosťou R1 podľa prílohy č. 1 zákona.
Stĺpec G (Iné) - uvedie sa hmotnosť zhodnotených odpadových pneumatík, zhodnotených na území
Slovenskej republiky inou činnosťou ako R2 až R11 okrem recyklácie podľa prílohy č. 1 zákona,
odpadu, ktorý prestáva byť odpadom podľa § 2 ods. 5 zákona a prípravy na opätovné použitie podľa §
3 ods. 10 zákona.
Stĺpec H (Recyklácia a príprava na opätovné použitie) a opätovne použitých odpadových pneumatík.

uvedie sa hmotnosť recyklovaných

Stĺpec Z (Dosiahnuté percento zhodnotenia) - uvedie sa ako percentuálny pomer hmotnosti
zhodnotených odpadových pneumatík (stĺpce E + F + G) a celkovej hmotnosti vyzbieraných
odpadových pneumatík (stĺpec D). Vzorec Stĺpec Z = (Stĺpec E + Stĺpec F + Stĺpec G) / Stĺpec D x
100.
Stĺpec R (Dosiahnuté percento recyklácie) - uvedie sa ako percentuálny pomer hmotnosti
recyklovaných a opätovne použitých odpadových pneumatík uvedených (stĺpec H) a celkovej
hmotnosti vyzbieraných odpadových pneumatík (stĺpec D). Vzorec Stĺpec R = Stĺpec H / Stĺpec D x
100.
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Príloha è. 20
k vyhláke è. 366/2015 Z. z.

VZOR

OHLÁSENIE O SPRACOVANÍ ELEKTROODPADU
Ohlásenie za

rok:

Štvrťrok:
ORGANIZÁCIA

PREVÁDZKAREŇ/ZÁVOD

IČO
Obchodné meno:

Názov:

Adresa
Ulica:
Obec:

Adresa
Ulica:
Obec:

PSČ:

Štatutárny orgán
Meno a priezvisko:
Telefón:
e-mail:

PSČ:

Zodpovedná osoba
Fax:
URL:

Dátum

Meno a priezvisko:
Telefón:
e-mail:

Fax:
URL:

Dátum

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

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

Číslo autorizácie:
Spracované pre:
Výrobca/Organizácia zodpovednosti výrobcov pre elektrozariadenia:
Obchodné meno:

MATERIÁLOVÁ BILANCIA ELEKTROODPADU
ÚDAJE O VSTUPE DO ZARIADENIA NA SPRACOVANIE ODPADU
Zberová skupina
Katalógové
Hmotnosť elektroodpadu
Hmotnosť spracovaného
elektroodpadu
číslo
prijatého na spracovanie (kg)
elektroodpadu (kg)
A
D

ÚDAJE Z VÝSTUPU PROCESU SPRACOVANIA ELEKTROODPADU
Názov odpadu
Katalógové
Kód
IČO, obchodné meno
číslo
zhodnotenia/
spracovateľa/nasledujúceho
zneškodnenia
držiteľa
a
b
c
d
Kondenzátory obsahujúce PCB
Súčiastky obsahujúce ortuť
Batérie a akumulátory
Dosky s plošnými spojmi, ak je
povrch ≥10 cm2
Kazety s tonerom
Plasty obsahujúce brómované
samozhášavé prísady
Odpad obsahujúci azbest
Katódové trubice
CFC, HCFC, HFC, HC odpady
Plynové výbojky
Obrazovky s tekutými
kryštálmi (spolu s ich krytmi)
s plochou ≥ 100 cm2
a obrazovky podsvietené
plynovými výbojkami
Vonkajšie elektrické káble
Súčiastky obsahujúce
ohňovzdorné keramické vlákna
Súčiastky obsahujúce
rádioaktívne látky
Elektrolytické kondenzátory
obsah. problematické látky
(výška, priemer≥ 25 mm)
Oleje
Sklo
Plasty
Železné kovy
Neželezné kovy
Ostatné odpady
Spolu
Miera zhodnotenia (%)
Miera recyklácie (%)
e

Číslo povolenia

Hmotnosť (kg)
zhodnotené
zhodnotené
zneškodnené
materiálovo R2-R11 energeticky R1
D
f
g
h
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Spôsob vypĺňania tlačiva OHLÁSENIE SPRACOVANÍ ELEKTROODPADU
Ohlásenie za rok – uvedie sa rok, za ktorý sa zasiela Ohlásenie o spracovaní elektroodpadu.
Štvrťrok – uvedie sa štvrťrok, za ktorý sa zasiela Ohlásenie o spracovaní elektroodpadu.
Ohlásenie sa vypracováva ku koncu daného štvrťroku kumulatívne.
ORGANIZÁCIA
IČO – uvedie sa identifikačné číslo organizácie; ak má organizácia identifikačné číslo menšie ako
osemmiestne, zľava sa doplnia nuly na celkový počet ôsmich miest.
Obchodné meno – uvedie sa obchodné meno organizácie (právnickej osoby alebo fyzickej osobypodnikateľa) tak, ako je zapísaná v príslušnom registri.
Ulica, obec, PSČ – uvedie sa presná a úplná adresa sídla organizácie.
Štatutárny orgán – uvedie sa meno, priezvisko, telefón, fax, e-mail, adresa URL osoby tak, ako je
zapísaná v príslušnom registri. Ak sú viacerí členovia štatutárneho orgánu, v prílohe sa uvedie ich
meno, priezvisko, dátum a podpis.
PREVÁDZKAREŇ/ZÁVOD
Nasledujúca časť, týkajúca sa samostatnej prevádzkarne/závodu, sa vypĺňa, ak nie je totožná
s organizáciou.
Názov – uvedie sa, ak je zavedený vnútri organizácie.
Ulica, obec, PSČ – uvedie sa presná a úplná adresa prevádzkarne.
Zodpovedná osoba – uvedie sa poverená osoba, ktorá je zodpovedná za vypĺňanie tlačiva, jej telefón,
fax, e-mail, adresa URL.
Dátum – uvedie sa dátum podpísania tlačiva.
Číslo autorizácie – uvedie sa číslo autorizácie vydanej MŽP s dátumom platnosti autorizácie.
Spracované pre – uvedie sa názov výrobcu/organizácia zodpovednosti výrobcov pre elektrozariadenia,
pre ktorú/ého spracovateľ zabezpečil spracovanie elektroodpadu v danom sledovanom období.
Dátum – uvedie sa dátum spracovania ohlásenia.
MATERIÁLOVÁ BILANCIA ELEKTROODPADU – spracováva sa pre každú
skupinu elektroodpadu samostatne

zberovú

ÚDAJE O VSTUPE DO ZARIADENIA NA SPRACOVANIE ODPADU
Zberová skupina elektroodpadu – uvedie sa názov skupiny elektroodpadu podľa § 10 ods. 1 o RZV, do
ktorej spadá elektroodpad prijatý do zariadenia na spracovanie elektroodpadu od daného výrobcu.
Katalógové číslo – uvedie sa katalógové číslo elektroodpadu podľa Katalógu odpadov.
Hmotnosť elektroodpadu prijatého na spracovanie – uvedie sa celková hmotnosť elektroodpadu
prijatého na spracovanie v kg (A) danej zberovej skupiny elektroodpadu, za ktoré sa spracováva
ohlásenie.
Hmotnosť spracovaného elektroodpadu – uvedie sa hmotnosť spracovaného elektroodpadu v kg, ktoré
bolo materiálovo alebo energeticky zhodnotené z celkovej hmotnosti na vstupe (D= stĺpec f + stĺpec g)

ÚDAJE Z VÝSTUPU PROCESU SPRACOVANIA ELEKTROODPADU
Katalógové číslo – stĺpec b – uvedie sa katalógové číslo vzniknutého odpadu podľa Katalógu odpadov
Kód zhodnotenia – stĺpec c – uvedie sa kód zhodnotenia odpadov podľa prílohy č. 1 zákona, alebo kód
zneškodnenia podľa prílohy č. 2 zákona.
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IČO, obchodné meno spracovateľa/nasledujúceho držiteľa – uvedie sa IČO a obchodné meno
nasledujúceho držiteľa odpadu, ktorému bol vzniknutý odpad odovzdaný na ďalšie zhodnotenie,
opätovné použitie, recykláciu alebo zneškodnenie.
Číslo povolenia – uvedie sa číslo, pod ktorým bol vydaný súhlas alebo registrácia a dátum vydania,
alebo číslo autorizácie.
Hmotnosť zhodnotená materiálovo R2-R11 – uvedie sa hmotnosť elektroodpadu v kg zhodnoteného
materiálovo niektorou z činností R2-R11podľa prílohy č. 1 zákona.
Hmotnosť zhodnotená energeticky – uvedie sa hmotnosť elektroodpadu v kg zhodnoteného
energeticky činnosťou R1podľa prílohy č. 1 zákona.
Hmotnosť zneškodnená – uvedie sa hmotnosť elektroodpadu v kg zneškodnená niektorou z činností
podľa prílohy č. 2 zákona.
Spolu
– spočítajú sa hmotnosti odpadov zhodnotené materiálovo uvedené v stĺpci f
– spočítajú sa hmotnosti odpadov zhodnotené energeticky uvedené v stĺpci g
– spočítajú sa hmotnosti odpadov zneškodnené uvedené v stĺpci h
Miera zhodnotenia (%) (MZ) – vypočíta sa ako percentuálny pomer hmotnosti materiálovo
a energeticky zhodnoteného odpadu – sumár stĺpca f + g k celkovej hmotnosti odpadu danej zberovej
skupiny elektroodpadu vstupujúceho do procesu spracovania - A (MZ = (f+g)*100/A)
Miera recyklácie (%) (MR) – vypočíta sa ako percentuálny pomer hmotnosti materiálovo
zhodnoteného odpadu – sumár stĺpca f k celkovej hmotnosti odpadu danej zberovej skupiny
elektroodpadu vstupujúceho do procesu spracovania – A (MR= f*100/A)
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Príloha è. 21
k vyhláke è. 366/2015 Z. z.

VZOR
POTVRDENIE O PREVZATÍ STARÉHO VOZIDLA NA SPRACOVANIE
0.1. Číslo potvrdenia
1. Údaje o vlastníkovi/držiteľovi starého vozidla podľa evidencie 1)
1.1. Meno, priezvisko/obchodné meno/názov:
1.2. Dátum narodenia/IČO:
Adresa

1.3.Ulica:
1.4.Obec:
1.5.PSČ:

1.6.Plná moc2)
2. Údaje o starom vozidle3):
2.1.Kategória vozidla/značka/obchodný názov:
2.2.Evidenčné číslo:
2.3. VIN - identifikační číslo vozidla:
2.4.Dátum prvej evidencie vozidla/rok výroby:
2.5.Krajina evidencie:
2.6.Skutočná hmotnosť starého vozidla (kg):
2.7.Opis stavu4):
2.8.Poznámka5):

3. Údaje o zariadení na spracovanie starých vozidiel/na zber starých vozidiel:
Spracovateľské

3.1. Obchodné mene:

zariadenie

3.2. IČO:
3.3. Ulica:
3.4. Obec:
3.5. PSČ:
3.6. Udelená autorizácia č.:

Zariadenie na zber

3.7. Obchodné meno:
3.8. IČO:
3.9. Ulica:
3.10. Obec:
3.11. PSČ:
3.12. Číslo rozhodnutia:
3.13. Rozhodnutie vydal:
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4. Potvrdenie o odovzdaní starého vozidla a správnosti údajov:
4.1. Miesto a dátum:
4.2. Meno, priezvisko a podpis (odtlačok pečiatky)
osoby, odovzdávajúcej staré vozidlo:

5.

4.3. Podpis (odtlačok pečiatky) spracovateľa starých
vozidiel/zariadenia na zber starých vozidiel:

Iné údaje:

Poznámky:
1)
Ak je staré vozidlo v evidencii, vyplnia sa údaje o vlastníkovi podľa evidenčných dokladov (napríklad
technického preukazu, osvedčenia o evidencii, technického osvedčenia), ak v evidenčných dokladoch nie je
uvedený vlastník, vyplnia sa údaje o držiteľovi starého vozidla. Pri prevzatí starého vozidla na spracovanie
registrovaného v inej krajine vyplnia sa údaje podľa registračných dokladov vydaných krajinou registrácie.
2)
Ak staré vozidlo odovzdala iná osoba ako vlastník vozidla, na základe úradne overeného splnomocnenia,
vyplnia sa údaje o osobe, ktorá odovzdala vozidlo, t. j. meno, priezvisko, dátum narodenia a číslo
identifikačného dokladu.
3)
Body 2.1. a 2.5. sa vypĺňajú podľa evidenčných dokladov (technického preukazu, osvedčenia o evidencii,
technického osvedčenia vozidla) alebo iného registračného dokladu, body 2.6. a 2.8. podľa skutočného stavu
starého vozidla.
4)
V bode 2.7. sa vyplnia údaje o tom, či na spracovanie bolo odovzdané kompletné staré vozidlo v zmysle § 60
ods. 7 zákona.
5)
V bode 2.8 sa uvádzajú ďalšie potrebné údaje (napr. údaje o prevzatí EČV, osvedčenia o evidencii I, II).

Strana 3741

Strana 3742

Zbierka zákonov è. 366/2015

Èiastka 100

Príloha è. 22
k vyhláke è. 366/2015 Z. z.

VZOR
OHLÁSENIE O SPRACOVANÍ STARÝCH VOZIDIEL
Ohlásenie za rok ..........
ORGANIZÁCIA

PREVÁDZKAREŇ/ZÁVOD

IČO

Obchodné meno

Názov

Adresa
Ulica
Obec

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

PSČ

Štatutárny orgán
Meno a priezvisko:
Telefón:
e-mail:
Dátum

Fax:
URL:

PSČ

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

---------------------------------------------------Odtlačok pečiatky, meno, priezvisko a podpis
Počet kusov spracovaných starých vozidiel (W):

Celková hmotnosť (W1) spracovaných starých vozidiel v tonách :

Tabuľka 1: Materiály (v tonách za rok) získané z vysušovania starých vozidiel (odstránenia
znečisťujúcich látok) a demontáže starých vozidiel zhodnocované v tom istom členskom štáte.
Materiály
z vysušovania
starých vozidiel
a demontáže
Batérie
Kvapaliny (okrem
pohonných látok)
Olejové filtre
Iné materiály získané
z čistenia (okrem
pohonných látok)
Katalyzátory
Kovové súčiastky
Pneumatiky
Veľké plastové časti
Sklo
Iné materiály získané
z demontáže
Spolu

Opätovné
použitie

Recyklácia

Energetické
zhodnotenie

Celkové
zhodnotenie

Zneškodňovanie

(A)

(B1)

(C1)

(D1 = B1 + C1)

(E1)
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Tabuľka 2: Materiály (v tonách za rok) získané z drvenia starých vozidiel a demontáže starých
vozidiel zhodnocované v tom istom členskom štáte.
Materiály z drvenia a z
demontáže starých
vozidiel

Recyklácia

Energetické
zhodnotenie

Celkové
zhodnotenie

Zneškodňovanie

(B2)

(C2)

(D2 = B2 + C2)

(E2)

Železný šrot (oceľ)
Neželezné materiály
(hliník, zinok, olovo atď.)
Ľahká frakcia z drvenia1)
Iné
Spolu
1)

Vypĺňa sa len ak ide o drviace zariadenia.

Tabuľka 3: Staré vozidlá a časti starých vozidiel vyvezené do iného členského štátu na ďalšie
zhodnocovanie (v tonách za rok).
Celková recyklácia vyvezených častí
starých vozidiel2)
(F 1)

Celkové zhodnotenie vyvezených
častí starých vozidiel2)
(F 2)

Celková hmotnosť vyvezených
starých vozidiel

2)

Do poznámky uviesť katalógové číslo vyvezeného odpadu zo spracovania starých vozidiel a názov členského
štátu, kde bol odpad vyvezený.

Tabuľka 4: Celkové opätovné použitie častí starých vozidiel, zhodnotenie odpadov zo spracovania
starých vozidiel a recyklácia (v tonách za rok), zhodnocovaných v tom istom členskom
štáte.
Opätovné
použitie
(A)

Celková
recyklácia

Celkové
zhodnotenie

Celkové opätovné použitie
a recyklácia

(B1 + B2 + F1)

(D1 + D2 + F2)

(X1 = A + B1 + B2 + F1)
X1=
%
( X1 / W1 . 100 )

Poznámky:

Celkové opätovné
použitie
a zhodnotenie
(X2 = A+ D1 + D2 + F2)
X2=
%
(X2 / W1 . 100)
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Spôsob vypĺňania tlačiva OHLÁSENIE O SPRACOVANÍ STARÝCH VOZIDIEL
V tomto tlačive sa uvádzajú sumárne údaje za predchádzajúci rok.
ORGANIZÁCIA
IČO – uvedie sa identifikačné číslo organizácie (spracovateľa starých vozidiel); ak má organizácia
IČO menšie ako osemmiestne, zľava sa doplnia nuly na celkový počet osem miest.
Obchodné meno – uvedie sa obchodné meno organizácie (spracovateľa starých vozidiel) tak, ako je
v registri, v ktorom je zapísaná.
Ulica, obec, PSČ – uvádza sa presná a úplná adresa sídla organizácie, jej telefón, fax, e-mail, adresa
URL.
Štatutárny orgán – uvedie sa meno, priezvisko, telefón, fax, e-mail, adresa URL osoby tak, ako je
zapísaná v príslušnom registri. Ak sú viacerí členovia štatutárneho orgánu, v prílohe sa uvedie ich
meno, priezvisko, dátum a podpis.
Zodpovedná osoba – uvedie sa meno a priezvisko poverenej osoby, ktorá je zodpovedná za vypĺňanie
tlačiva, jej telefón a e-mail.
Dátum – uvedie sa dátum podpísania tlačiva.
PREVÁDZKAREŇ/ZÁVOD
Nasledujúca časť týkajúca sa samostatnej prevádzkarne/závodu sa vypĺňa, ak nie je totožná s
organizáciou.
Názov – uvedie sa, ak je zavedený vnútri organizácie.
Ulica, obec, PSČ – uvedie sa presná a úplná adresa samostatnej prevádzkarne, telefón, fax, e-mail,
adresa URL.
Zodpovedná osoba – uvedie sa poverená osoba, ktorá je zodpovedná za nakladanie s odpadmi, jej
telefón, fax, e-mail, adresa URL.
Dátum– uvedie sa dátum podpísania tlačiva.
Počet spracovaných starých vozidiel – uvedie sa počet spracovaných starých vozidiel.
Celková hmotnosť (W1) spracovaných starých vozidiel v tonách – uvedie sa hmotnosť vozidiel
vstupujúcich do zariadenia.
Poznámka: Pohonné látky odstránené počas demontáže sa nezapočítavajú do výpočtu cieľov.
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Príloha è. 23
k vyhláke è. 366/2015 Z. z.

VZOR

EVIDENČNÝ LIST ČASTÍ A SÚČIASTOK, KTORÉ SA POUŽIJÚ NA OPÄTOVNÉ
POUŽITIE

ORGANIZÁCIA/PREVÁDZKAREŇ
IČO
Obchodné meno

Názov

Adresa

Adresa

Ulica

Ulica

Obec

PSČ

Tel.
E-mail

Obec

PSČ

Tel.
E-mail

URL

URL

ÚDAJE O VLASTNÍKOVI/DRŽITEĽOVI STARÉHO VOZIDLA PODĽA EVIDENCIE
Meno, priezvisko / obchodné meno:
Dátum narodenia / IČO
Adresa
Ulica:
Obec
PSČ:
Plná moc

ÚDAJE O STAROM VOZIDLE
Kategória vozidla / značka / obchodný názov
Evidenčné číslo (EČV)
Identifikačné číslo vozidla (VIN)
Dátum prevzatia starého vozidla na spracovanie
Vlastný kód starého vozidla
Poznámka

Zodpovedná osoba:

P.č.

Názov časti/súčiastky

Spolu

Vlastný kód
časti/súčiastky

Počet
(ks)

Celková hmotnosť
(kg)

ÚDAJE O ČASTIACH A SÚČIASTKACH, URČENÝCH NA OPÄTOVNÉ POUŽITIE
Kategória
časti/súčiastky
Poznámka
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Spôsob vypĺňania tlačiva EVIDENČNÝ LIST ČASTÍ A SÚČIASTOK, KTORÉ SA POUŽIJÚ
NA OPÄTOVNÉ POUŽITIE
Evidenčný list častí a súčiastok, ktoré sa použijú na opätovné použitie, sa vypĺňa len pre časti
alebo súčiastky, ktoré majú samostatné identifikačné čísla.
ORGANIZÁCIA
IČO – uvedie sa identifikačné číslo organizácie (spracovateľa starých vozidiel); ak má organizácia
IČO menšie ako osemmiestne, zľava sa doplnia nuly na celkový počet osem miest.
Obchodné meno – uvedie sa obchodné meno organizácie (spracovateľa starých vozidiel) tak, ako je
zapísané v príslušnom registri.
Adresa - uvádza sa presná a úplná adresa sídla organizácie, jej telefón, e-mail, adresa URL.
PREVÁDZKAREŇ
Nasledujúca časť, týkajúca sa samostatnej prevádzky, sa vypĺňa, ak nie je totožná s organizáciou.
Názov – uvádza sa, ak je zavedený vnútri organizácie.
Adresa - uvádza sa presná a úplná adresa sídla organizácie, jej telefón, e-mail, adresa URL.
ÚDAJE O VLASTNÍKOVI/DRŽITEĽOVI STARÉHO VOZIDLA
Vyplnia sa údaje o vlastníkovi starého vozidla podľa evidenčných dokladov (napríklad technického
preukazu, osvedčenia o evidencii, technického osvedčenia), ak v evidenčných dokladoch nie je
uvedený vlastník, vyplnia sa údaje o držiteľovi starého vozidla.
Ak staré vozidlo odovzdala iná osoba ako vlastník vozidla na základe úradne overeného
splnomocnenia, vyplnia sa údaje o osobe, ktorá odovzdala staré vozidlo, t. j. meno, priezvisko, dátum
narodenia a číslo identifikačného dokladu.
ÚDAJE O STAROM VOZIDLE
Vyplnia sa údaje o starom vozidle podľa evidenčných dokladov (technického preukazu, osvedčenia
o evidencii, technického osvedčenia vozidla) alebo iného registračného dokladu (zákon č. 8/2009 Z. z.
o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov).
Vlastný kód starého vozidla – uvedie sa jedinečný kód starého vozidla, pridelený spracovateľom
starých vozidiel, ktorý bude slúžiť na identifikáciu starého vozidla vo vzťahu k častiam alebo
súčiastkam, ktoré sa použijú na opätovné použitie.
ÚDAJE O ČASTIACH A SÚČIASTKACH, URČENÝCH NA OPÄTOVNÉ POUŽITIE
P.č. – uvedie sa poradové číslo časti alebo súčiastky, ktorá sa použije na opätovné použitie.
Názov časti/súčiastky - uvedie názov časti alebo súčiastky, ktorá sa použije na opätovné použitie.
Vlastný kód časti/súčiastky - uvedie sa jedinečný kód časti alebo súčiastky, pridelený spracovateľom
starých vozidiel, ktorý bude slúžiť na identifikáciu častí alebo súčiastok vo vzťahu k starému vozidlu.
Počet (ks) – uvedie sa počet častí alebo súčiastok rovnakého typu.
Celková hmotnosť (kg) - uvedie sa celková hmotnosť častí alebo súčiastok rovnakého typu
v kilogramoch.
Kategória časti/súčiastky - uvedie sa číslo kategórie časti alebo súčiastky v zmysle prílohy č. 22, a to
nasledovne:
1 - Batérie
2 - Katalyzátory
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3 - Kovové súčiastky
4 - Pneumatiky
5 - Veľké plastové časti
6 - Sklo
7 - Iné materiály získané z demontáže
Zodpovedná osoba – uvedie sa meno a priezvisko poverenej osoby, ktorá je zodpovedná za vypĺňanie
tlačiva.
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Príloha è. 24
k vyhláke è. 24/2015 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 94/62/ES z 20. decembra 1994 o obaloch a
odpadoch z obalov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 13/zv. 13; Ú. v. ES L 365,
31.12.1994) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 z 29.
septembra 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap.1/zv. 4; Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003),
smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/12/ES z 11. februára 2004 (Mimoriadne
vydanie Ú. v. EÚ kap.13/zv. 34; Ú. v. EÚ L 47, 18.2.2004), smernice Európskeho parlamentu
a Rady 2005/20/ES z 9. marca 2005 (Ú. v. EÚ L 70, 16.3.2005), v znení nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 219/2009 z 11. marca 2009 (Ú. v. EÚ L 87,
31.3.2009) a smernice Komisie 2013/2/EÚ zo 7. februára 2013 (Ú. v. EÚ L 37, 8.2.2013).
2. Smernica Rady 96/59/ES zo 16. septembra 1996 o zneškodnení polychlórovaných
bifenylov a polychlórovaných terfenylov (PCB/PCT) (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.
15/zv. 3) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 596/2009 z 18. júna 2009
(Ú. v. EÚ L 188, 18.7.2009).
3. Smernica Rady 1999/31/ES z 26. apríla 1999 o skládkach odpadov (Mimoriadne vydanie
Ú. v. EÚ, kap. 15/ zv. 4; Ú. v. ES L 182, 16.7.1999) v znení nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 z 29. septembra 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ,
kap. 1/ zv. 4; Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003), nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.
1137/2008 z 22. októbra 2008 (Ú. v. EÚ L 311, 21.11.2008) a smernice Rady 2011/97/EÚ z
5. decembra 2011 (Ú. v. EÚ L 328, 10.12.2011).
4. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/53/ES z 18. septembra 2000 o vozidlách po
dobe životnosti (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/ zv. 5; Ú. v. ES L 269, 21.10.2000) v
znení rozhodnutia Komisie 2002/525/ES z 27. júna 2002 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.
15/ zv. 7; Ú. v. EÚ L 170, 29.6.2002), rozhodnutia Komisie 2005/63/ES z 24. januára 2005
(Ú. v. EÚ L 25, 28.1.2005), rozhodnutia Komisie 2005/438/ES z 10. júna 2005 (Ú. v. EÚ L
152, 15.6.2005), rozhodnutia Rady 2005/673/ES z 20. septembra 2005 (Ú. v. EÚ L 254,
30.9.2005), rozhodnutia Komisie 2008/689/ES z 1. augusta 2008 (Ú. v. EÚ L 225,
23.8.2008), smernice Európskeho Parlamentu a Rady 2008/33/ES z 11. marca 2008 (Ú. v. EÚ
L 81, 20.3.2008),-smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/112/ES zo 16. decembra
2008 (Ú. v. EÚ L 345, 23.12.2008), rozhodnutia Komisie 2010/115/EÚ z 23. februára 2010
(Ú. v. EÚ L 48, 25.2.2010), smernice Komisie 2011/37/EÚ z 30. marca 2011 (Ú. v. EÚ L 85,
31.3.2011) a smernice Komisie 2013/28/EÚ zo 17. mája 2013 (Ú. v. EÚ L 135, 22.5.2013).
5. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/66/ES zo 6. septembra 2006 o batériách a
akumulátoroch a použitých batériách a akumulátoroch, ktorou sa zrušuje smernica
91/157/EHS (Ú. v. EÚ L 266, 26.9.2006) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady
2008/12/ES z 11. marca 2008 (Ú. v. EÚ L 76, 19.3.2008), smernice Európskeho parlamentu a
Rady 2008/103/ES z 19. novembra 2008 (Ú. v. EÚ L 327, 5.12.2008) a smernice Európskeho
parlamentu a Rady 2013/56/EÚ z 20. novembra 2013 (Ú. v. EÚ L 329, 10.12.2013).
6. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o
zrušení určitých smerníc (Ú. v. EÚ L 312, 22.11.2008).
7. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ zo 4. júla 2012 o odpade
z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) (Ú. v. EÚ L 197, 24.7.2012).
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367
VYHLÁKA
Ministerstva ivotného prostredia Slovenskej republiky
z 3. novembra 2015,
ktorou sa mení a dopåòa vyhláka Ministerstva ivotného prostredia Slovenskej republiky
è. 228/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú poiadavky na kvalitu palív
a vedenie prevádzkovej evidencie o palivách

Ministerstvo ivotného prostredia Slovenskej republiky pod¾a § 33 písm. f) zákona è. 137/2010 Z. z. o ovzduí v znení zákona è. 318/2012 Z. z. ustanovuje:
Èl. I
Vyhláka Ministerstva ivotného prostredia Slovenskej republiky è. 228/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú
poiadavky na kvalitu palív a vedenie prevádzkovej evidencie o palivách sa mení a dopåòa takto:
1. V § 1 sa písmeno a) dopåòa tvrtým bodom a piatym bodom, ktoré znejú:
4. plynných palív urèených pre stacionárne zdroje,
5. palív vyrobených z odpadov.2a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 2a znie:

2a) § 2 ods. 1 zákona è. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov .

2. V § 2 písmeno c) znie:
c) tuhým biopalivom tuhé palivo vyrobené z biomasy,3a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 3a znie:

3a) § 8 ods. 2 písm. i) vyhláky è. 410/2012 Z. z..

3. V § 2 písm. s) sa za slovo alternatívne vkladá slovo lodné.
4. § 2 sa dopåòa písmenami t) a y), ktoré znejú:
t) druhotným palivom palivo vyrobené z odpadu, ktoré
spåòa poiadavky § 6b a 9 ods. 11 písm. c) dosiahlo
stav konca odpadu pod¾a osobitného predpisu11a)
a ïalej sa nebude povaova za odpad, ale za látku,
zmes alebo výrobok pod¾a osobitného predpisu,11b)
na spa¾ovanie druhotných palív platia poiadavky
pre spa¾ovacie zariadenia,11c)
u) odpadovým palivom palivo vyrobené z odpadov zodpovedajúce technickým normám alebo iným pecifikáciám, ak sú ustanovené, ktoré zostáva odpadom,
v) regenerovaným vykurovacím olejom druhotné palivo vyrobené regeneráciou alebo prepracovaním
opotrebovaného minerálneho, polosyntetického alebo syntetického mazacieho oleja, ktorý sa stal nevhodný na pouívanie, na ktoré bol pôvodne urèený,
a ktorý zodpovedá definícii minerálneho oleja pod
podpoloky 2710 19 62 a 2710 19 64 colného sadzobníka,
w) arou definované mnostvo urèitého paliva vyrobené na tom istom výrobnom zariadení v ohranièenom
èase a za rovnakých podmienok; ak ide o kvapalné
palivo, ide o palivo uloené v nádri alebo v súbore

obalov obsahujúcich kvapalné palivo rovnakého
druhu a chemického zloenia,
x) dávkou definované mnostvo druhotného paliva,
rovnakého druhu a zloenia z tej istej are výroby
produktu, pre ktoré sa zisuje a preukazuje splnenie
poiadaviek na kvalitu a vedie prevádzková evidencia,
y) reprezentatívnou vzorkou druhotného paliva
1. mnostvo materiálu odobratého v súlade s plánom odberu vzoriek,11d) ktorý je zaradený do výberového súboru a svojimi vlastnosami sa zhoduje
s vlastnosami sledovanej èasti dávky, ktorej kvalita sa má zisti, ak ide o tuhé druhotné palivo,
2. vzorka, ktorá má fyzikálno-chemické vlastnosti
zhodné s priemernými charakteristikami v celom
objeme vzorkovaného materiálu,11e) ak ide o kvapalné druhotné palivo,
3. vzorka odobratá z plynného paliva, ktorá má rovnaké zloenie ako vzorkovaný materiál, prièom
tento sa povauje za úplne homogénny,11f) ak ide
o plynné druhotné palivo..
Poznámky pod èiarou k odkazom 11a a 11f znejú:

11a) § 2 ods. 5 zákona è. 79/2015 Z. z.
11b
) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006
z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii
a obmedzovaní chemikálií (REACH) a o zriadení Európskej
chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES
a o zruení nariadenia Rady (EHS) è. 793/93 a nariadenia
Komisie (ES) è. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS
a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES
a 2000/21/ES (Ú. v. EÚ L 396, 30. 12. 2006) v platnom znení.
§ 7 zákona è. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (chemický zákon).
11c
) § 8 a 19 vyhláky è. 410/2012 Z. z.
11d
) STN EN 15442 Tuhé alternatívne palivá. Metódy odberu vzoriek (65 7504).
11e
) STN EN ISO 3170 Ropné kvapaliny. Ruèný odber vzoriek
(ISO 3170) (65 6005).
11f
) STN EN ISO 14532 Zemný plyn. Slovník (ISO 14532) (38 6103)..

5. V § 4 sa vypúa odsek 3. Poznámky pod èiarou
k odkazom 12 a 13 sa vypúajú.
6. V úvodnej vete § 6 ods. 1 sa za slová § 5 vkladajú
slová ods. 3 a 9.
7. V § 6 ods. 1 sa vypúa písmeno e).
Doterajie písmená f) a i) sa oznaèujú ako písmená e) a h).
8. V § 6 sa vypúa odsek 3.
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Doterajie odseky 4 a 5 sa oznaèujú ako odseky 3 a 4.
9. Za § 6 sa vkladajú § 6a a 6b, ktoré vrátane nadpisov znejú:
§ 6a
Odpadové palivá
Odpadové palivo je urèené výluène pre zariadenia na
spoluspa¾ovanie odpadov alebo spa¾ovne odpadov.
§ 6b
Druhotné palivá
(1) Na výrobu druhotného paliva mono poui len
odpad, ktorý nesmie
a) vykazova iadnu z nebezpeèných vlastností uvedených v osobitnom predpise19a) okrem odpadov klasifikovaných ako HP 3 ,Hor¾avý,19a) ktoré sú oznaèené
výstraným upozornením H220 a H226 a H228,
b) prekroèi limitné koncentrácie perzistentných organických zneèisujúcich látok ustanovené osobitným
predpisom,19b)
c) sa zmieava s iným palivom alebo surovinou s cie¾om riedením zníi obsah zneèisujúcej látky a takto dosiahnu kvalitatívne poiadavky ustanovené
pre druhotné palivo.
(2) Na výrobu druhotného paliva mono ako vstupy
poui aj suroviny a palivá, ktoré nie sú klasifikované
ako odpad, ak ide o
a) palivá, ak spåòajú poiadavky ustanovené pod¾a § 4
a 6, ak sú pre daný druh paliva ustanovené,
b) suroviny, ak spåòajú poiadavky pod¾a odseku 1
písm. a) a c).
(3) Vetky výrobné vstupy, ich vzájomné podiely a výsledné zloenie druhotného paliva musia by pecifikované v reglemente výroby alebo v inom zodpovedajúcom
dokumente systému manaérstva pod¾a odsekov 11
a 13.
(4) Kvalitatívne poiadavky na druhotné palivá vyjadrené ako hranièné hodnoty obsahu zneèisujúcich
látok sú uvedené v prílohe è. 3a prvej èasti.
(5) Pod¾a obsahu síry sa druhotné palivá delia na
triedy uvedené v prílohe è. 3a prvej èasti druhom bode.
(6) Hranièná hodnota obsahu zneèisujúcej látky sa
povauje za dodranú, ak ide o
a) plynné druhotné palivo, ak iadna priemerná hodnota v dávke plynného druhotného paliva zistená
z výsledkov meraní najmenej troch reprezentatívnych vzoriek v danej sérii neprekroèí ustanovenú
hraniènú hodnotu,
b) kvapalné druhotné palivo, ak iadna hodnota mediánu a iadna hodnota 80. percentilu zo série výsledkov meraní reprezentatívnych vzoriek z piatich
po sebe nasledujúcich priebene hodnotených arí
neprekroèí ustanovenú hodnotu; ak ide o obsah
síry, hodnotí sa dodranie hornej hraniènej hodnoty
ustanovenej pre triedu, do ktorej je dané druhotné
palivo zaradené,
c) tuhé druhotné palivo, ak hodnota mediánu a hodnota 80. percentilu zo série výsledkov meraní reprezen-
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tatívnych vzoriek z najmenej piatich náhodne vybraných èastí hodnotenej dávky neprekroèí ustanovenú
hodnotu,
d) hodnotenie prvej are nového produktu, po podstatnej zmene technológie, zariadenia, pouívaných
vstupov do výroby alebo zloenia druhotného paliva
a ide o
1. plynné druhotné palivo, uplatòuje sa hodnotenie
pod¾a písmena a),
2. prvé tyri are kvapalného druhotného paliva,
do hodnotenia pod¾a písmena b), alebo ide o prvé
tyri èasti dávky tuhého druhotného paliva do
hodnotenia pod¾a písmena c), ak výsledok merania reprezentatívnej vzorky z hodnotenej are
alebo z hodnotenej èasti dávky neprekroèí hraniènú hodnotu ustanovenú ako medián, alebo ak
iadna priemerná hodnota zo série výsledkov meraní reprezentatívnych vzoriek z prvej a druhej,
prvej a tretej a prvej a tvrtej hodnotenej are
alebo èasti dávky neprekroèí hraniènú hodnotu
ustanovenú ako medián a súèasne iadna hodnota neprekroèí hraniènú hodnotu ustanovenú ako
80. percentil,
e) kontrolné meranie inpekcie pod¾a § 7 ods. 1
písm. a) a b) a ide o
1. plynné druhotné palivo, uplatòuje sa hodnotenie
pod¾a písmena a),
2. tuhé druhotné palivo alebo kvapalné druhotné
palivo, ak iadna hodnota zo série výsledkov
dvoch po sebe nasledujúcich kontrolných vzoriek
z rôznych arí kvapalného druhotného paliva,
z rôznych dávok tuhého druhotného paliva alebo
rôznych èastí kontrolovanej dávky tuhého druhotného paliva neprekroèí ustanovenú hodnotu
80. percentilu.
(7) Za výsledok stanovenia obsahu zneèisujúcej
látky na úèel hodnotenia kvality druhotného paliva
pod¾a odseku 6, ak
a) obsah zneèisujúcej látky v druhotnom palive je na
úrovni medze stanovite¾nosti príslunej analytickej
metódy, uvedie sa polovièná hodnota medze stanovite¾nosti,
b) ak obsah zneèisujúcej látky je na úrovni medze detekcie príslunej analytickej metódy, uvedie sa nula.
(8) Palivo vyrobené z odpadov, ktoré nespåòa poiadavky pod¾a odsekov 1 a 6, zostáva odpadom a nesmie
sa miea s vyhovujúcim druhotným palivom. Na jeho
spa¾ovanie platia poiadavky platné pre spa¾ovne odpadov alebo pre zariadenia na spoluspa¾ovanie odpadov.
(9) Druhotné palivo mono pod¾a druhu paliva
a triedy paliva spa¾ova v stacionárnych zdrojoch od
menovitého tepelného príkonu pod¾a prílohy è. 3a druhej èasti, ak v odseku 10 nie je ustanovené inak.
(10) Spa¾ova druhotné palivo v spa¾ovacom zariadení alebo v technologickom zariadení s menovitým tepelným príkonom do 0,3 MW mono výluène, ak ide o
a) kvapalné druhotné palivo alebo plynné druhotné palivo a spa¾ovacie zariadenie je súèasou stredného
zdroja alebo ve¾kého zdroja pod¾a § 3 ods. 1 písm. a)
zákona v miestne výroby druhotného paliva a nadväzujúcom na jeho výrobu alebo ak ide o spa¾ovanie
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v technologickom zariadení pre výrobu daného druhotného paliva, a
1. najmenej raz za tri kalendárne roky sa oprávneným meraním pod¾a § 20 zákona preukáe dodranie emisných limitov platných pre prísluný
druh paliva a spa¾ovacie zariadenie s menovitým
tepelným príkonom 0,3 MW alebo pre prísluné
technologické zariadenie, ak ide o priamy procesný ohrev,17) ak osobitným predpisom, súhlasom,
rozhodnutím alebo integrovaným povolením19c)
nie je urèené inak,
2. sú dodrané technické poiadavky a podmienky
prevádzkovania17) platné pre prísluný druh paliva a spa¾ovacie zariadenie s menovitým tepelným
príkonom 0,3 MW alebo pre prísluné technologické zariadenie, alebo
b) plynné druhotné palivo dodávané do verejnej siete
zemného plynu; pecifické poiadavky prevádzkovate¾a verejnej siete na dodávané druhotné palivo nie
sú touto vyhlákou dotknuté.
(11) Druhotné palivo mono vyrába len v zariadení,
ktorého prevádzkovate¾ má certifikovaný systém environmentálneho manaérstva a systém manaérstva
kvality pod¾a technických noriem,19d) ktorý zároveò spåòa poiadavky pecifickej technickej normy pre systém
manaérstva výroby druhotného paliva,19e) (ïalej len
systém integrovaného manaérstva); ak pre systém
manaérstva výroby daného druhu druhotného paliva
pecifická technická norma nie je vydaná, uplatòujú sa
poiadavky technickej normy19e) primerane.
(12) Systém integrovaného manaérstva najmenej
raz roène overí certifikaèný orgán pre systémy integrovaného manaérstva pod¾a osobitného predpisu19f)
s akreditáciou pod¾a technickej normy19g) pre èinnosti
NACE divízie 38 a 39 a potvrdí súlad systému integrovaného manaérstva s poiadavkami ustanovenými
v technickej norme19g) alebo je kontrolovaný odborne
spôsobilou osobou19h) alebo inou na tento úèel schválenou certifikaènou schémou19i).
(13) Certifikovaný systém environmentálneho manaérstva alebo certifikovaný systém manaérstva kvality
mono nahradi registráciou a pravidelným overovaním v systéme environmentálneho riadenia a auditu
pod¾a osobitných predpisov.19f).
(14) pecifické poiadavky ustanovené pre druhotné
palivá pod¾a odsekov 1 a 13 sa nevzahujú na
a) odpad z biomasy,3a)
b) bioplyn vyrobený z odpadu vrátane kalového plynu
a skládkového plynu.
(15) Splnenie poiadaviek na druhotné palivá pod¾a
odseku 1 a 13 sa deklaruje vyhlásením o druhotnom
palive pod¾a § 9 ods. 11 písm. c)..
Poznámky pod èiarou k odkazom19a a 19i znejú:

19a) Príloha nariadenia Komisie (EÚ) è. 1357/2014 z 18. decembra 2014, ktorým sa nahrádza príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpade a o zruení
urèitých smerníc (Ú. v. EÚ L 365, 19. 12. 2014).
19b
) Príloha IV k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES)
è. 850/2004 Európskeho parlamentu a Rady z 29. apríla
2004 o perzistentných organických zneèisujúcich látkach,
ktorým sa mení a dopåòa smernica 79/117/EHS (Ú. v. EÚ
L 158, 30. 4. 2004) v platnom znení.
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19c

) § 3 zákona è. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole
zneèisovania ivotného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
19d
) STN EN ISO 9001 Systémy manaérstva kvality. Poiadavky
(ISO 9001) (01 0320), STN EN ISO 14001 Systémy environmentálneho manaérstva. Poiadavky s pokynmi na pouitie
(ISO 14001) (83 9001).
19e
) STN EN 15358 Tuhé alternatívne palivá. Systémy manaérstva kvality. peciálne poiadavky na ich aplikáciu pri výrobe
tuhých alternatívnych palív (65 7503).
19f
) Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (ES) è. 1221/2009
z 25. novembra 2009 o dobrovo¾nej úèasti organizácií v schéme Spoloèenstva pre environmentálne manaérstvo a audit
(EMAS), ktorým sa zruuje nariadenie (ES) è. 761/2001 a rozhodnutia Komisie 2001/681/ES a 2006/193/ES (Ú. v. EÚ
L 342, 22. 12. 2009) v platnom znení.
Zákon è. 351/2012 Z. z. o environmentálnom overovaní a registrácii organizácií v schéme Európskej únie pre environmentálne manaérstvo a audit a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
19g
) STN EN ISO/IEC 17021 Posudzovanie zhody. Poiadavky na
orgány vykonávajúce audit a certifikáciu systémov manaérstva (ISO/IEC 17021) (01 5257).
19h
) §14d ods. 12 zákona è. 309/2009 Z. z. o podpore obnovite¾ných zdrojov energie a vysoko úèinnej kombinovanej výroby
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích
predpisov.
19i
) §14c ods. 7 zákona è. 309/2009 Z. z..

10. V § 7 ods. 1 písm. a) sa èíslo 8 nahrádza èíslom 11.
11. V § 7 ods. 1 písm. b) prvom bode sa za èíslo 8
vkladajú slová a 8a.
12. V § 7 sa za odsek 7 vkladajú nové odseky 8 a 10,
ktoré znejú:
(8) Kvalitatívne parametre druhotného paliva sa
zisujú spôsobom a v rozsahu pod¾a noriem CEN; ak
CEN normy nie sú dostupné, zisujú sa pod¾a noriem
ISO, STN noriem23a) alebo zahranièných noriem, ktoré
umoòujú zistenie reprezentatívnej a vedecky odôvodnenej hodnoty zisovanej velièiny v súlade so súèasným stavom vedeckého poznania a techniky.
(9) Ak na monitorovanie kvalitatívnej poiadavky
daného druhotného paliva pod¾a odseku 8 nie je technická norma alebo technická pecifikácia vydaná alebo
urèená, uplatòuje sa pod¾a pôvodu odpadu,
fyzikálno-chemických vlastností druhotného paliva
a svojho významu technická norma alebo technická
pecifikácia prísluná pre
a) tuhé biopalivá, ak ide o odpadové drevo pod¾a prílohy è. 3a prvej èasti prvého bodu,
b) tuhé odpadové palivá alebo tuhé fosílne palivá, ak
ide o tuhé druhotné palivo,
c) kvapalné ropné palivá alebo vykurovacie oleje, ak
ide o kvapalné druhotné palivo,
d) kvapalné biopalivá, ak ide o kvapalné palivá z odpadov biologického pôvodu,
e) zemný plyn, biometán, deriváty z pyrolýzy biomasy
alebo z uhlia,23b) ak ide o plynné druhotné palivo.
(10) Odber vzoriek druhotného paliva, poèetnos vzoriek, ve¾kos vzoriek, príprava a uchovávanie kontrolnej vzorky druhotného paliva a stanovenie obsahu zneèisujúcich látok sa vykonáva spôsobom a v rozsahu
pod¾a technických noriem23c) a technických pecifikácií
pre dané palivo, ktoré umoòujú zistenie reprezentatívnej a vedecky odôvodnenej hodnoty zisovanej velièi-
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ny v súlade so súèasným stavom vedeckého poznania
a techniky..
Poznámky pod èiarou k odkazom 23a a 23c znejú:

23a) Zákon 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.
23b
) Napríklad STN EN ISO 13686 Zemný plyn. Oznaèovanie kvality (ISO 13686) (38 6116).
23c
) Napríklad STN EN 15442 Tuhé alternatívne palivá. Metódy
odberu vzoriek (65 7504), STN EN ISO 3170 Ropné kvapaliny. Ruèný odber vzoriek (ISO 3170) (65 6005), STN EN 14778
Tuhé biopalivá. Odber vzoriek (65 7404)..

Doterají odsek 8 sa oznaèuje ako odsek 11.
13. V § 8 ods. 1 sa za èíslo 5 vkladajú slová a § 6b.
14. V § 8 ods. 3 sa za èíslo 5 vkladajú slová a § 6b.
15. Za § 8 sa vkladá § 8a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 8a
Osobitné poiadavky na preukazovanie
kvality druhotného paliva
(1) Splnenie poiadaviek na kvalitu druhotného paliva pod¾a § 6b sa zisuje a preukazuje pre kadú dávku
tuhého druhotného paliva, aru kvapalného druhotného paliva alebo dávku plynného druhotného paliva,
ak pod¾a odseku 4 a 6 nie je ustanovené inak; poiadavky na zisovanie kvality druhotných palív pod¾a § 8
sa uplatòujú primerane.
(2) Poiadavky na zisovanie kvalitatívnych poiadaviek druhotných palív vrátane odberu vzoriek a ve¾kosti
dávky sú uvedené v prílohe è. 3a tvrtej èasti.
(3) Dodranie hraniènej hodnoty obsahu zneèisujúcej látky, ktorá sa v druhotnom palive môe vyskytova
najviac na úrovni 1,5-násobku medze jej stanovite¾nosti pod¾a príslunej analytickej metódy, sa zisuje
najmenej v
a) prvých piatich dávkach alebo arách, ak ide o druhotné palivo vyrobené prvýkrát alebo ak vo výrobe
nastala zmena, ktorá môe ovplyvni vlastnosti druhotného paliva a spôsobi jeho nesúlad s kvalitatívnymi vlastnosami, najmä ak nastala podstatná
zmena technológie výroby, zmena technologického
zariadenia, zmena v kvalite pouívaných vstupov
vrátane zmeny pôvodcu odpadov, alebo ak sa pod¾a
písmena b) zistil výskyt nad urèený násobok medze
stanovite¾nosti,
b) jednej náhodne vybranej dávke alebo are za kalendárny rok z ostatných dávok alebo arí ako pod¾a
písmena a) alebo ak ide o plynné druhotné palivo,
najmenej raz za tri roky, ak sú splnené tieto predpoklady:
1. jednoznaèný technologický pôvod, látkové zloenie alebo iné z h¾adiska obsahu zneèisujúcej látky rozhodujúce fyzikálno-chemické vlastnosti
spracovaných odpadov a surovín,
2. vedecký základ, certifikované, preskúané alebo
inak verifikované technické rieenie a technicko-prevádzkové vlastnosti technológie a prísluného technologického zariadenia na výrobu
druhotného paliva,
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3. vlastnosti a systém automatizovanej vstupnej
kontroly alebo automatizovaného riadenia výrobno-technologického procesu,
4. kontinuálne meranie, spracovanie, zaznamenávanie, vyhodnocovanie dodriavania a uchovávanie
výsledkov meraní vybraných technicko-prevádzkových parametrov, ak je to relevantné,
5. certifikovaný systém environmentálneho manaérstva,
6. iné vedecké, technické a technicko-organizaèné
predpoklady, ak sa certifikáciou pod¾a bodu 5
preukáe, e pod¾a svojho významu pre danú výrobu platia.
(4) Kvalitatívne poiadavky urèené ako hranièné
hodnoty obsahu zneèisujúcich látok pod¾a § 6b ods. 4
sa nepreukazujú, ak sa na výrobu druhotného paliva
pouili výluène odpady uvedené v prílohe è. 3a tretej
èasti, prièom nedolo k ich kontaminácii, ktorá by bola
príèinou vyieho obsahu akých kovov, síry, halogénovaných zlúèenín alebo perzistentných organických
látok v spracovaných odpadoch, èo výrobca deklaruje
vo vyhlásení o druhotnom palive pod¾a § 9 ods. 11
písm. c). Poiadavky pod¾a § 6b odsekov 2 a 3 na ïalie
vstupy do výroby tým nie sú dotknuté.
(5) Pri zisovaní kvality druhotného paliva vyrábaného v zariadení, ktorého prevádzkovate¾ má certifikovaný systém environmentálneho riadenia a auditu19f)
mono poèet náhodných vzoriek z èasti dávky alebo
are pod¾a prílohy è. 3a tvrtej èasti zníi na polovicu.
(6) Ak ide o dodávku jedného druhu druhotného paliva v mnostve viac ako 15 000 t/rok tuhého druhotného paliva alebo kvapalného druhotného paliva do spa¾ovacieho zariadenia priamo nadväzujúceho na výrobu
druhotného paliva v rámci priestorového celku a výrobca preukáe, e parametre a podiely vstupov do výroby
ostávajú zachované, zisovanie kvalitatívnych poiadaviek druhotného paliva urèených ako hranièné hodnoty obsahu zneèisujúcich látok sa vykoná najmenej
kadých 10 % z celkovej roènej kontinuálnej dodávky
vychádzajúc z mnostva takto vyrobeného paliva za
uplynulý kalendárny rok alebo z projektovanej výrobnej kapacity, ak ide o novú prevádzku.
(7) Splnenie poiadaviek na kvalitu druhotného paliva sa odberate¾ovi paliva preukazuje vyhlásením o druhotnom palive pod¾a § 9 ods. 11 písm. c).
16. V § 9 ods. 8 sa vkladá nová prvá veta, ktorá znie:
Podnikate¾, ktorý predáva motorovú naftu s obsahom
metylesterov mastných kyselín, poskytuje spotrebite¾om informáciu o obsahu biopaliva v motorovej nafte,
a to jej oznaèením príslunou technickou normou23) na
mieste, kde sa uvádzajú údaje o druhu paliva..
17. § 9 sa dopåòa odsekmi 11 a 18, ktoré znejú:
(11) Podnikate¾, ktorý vyrába, dováa a predáva
druhotné palivá,
a) vedie evidenciu vyrobených a dovezených druhotných palív a údaje o ich kvalite v rozsahu pod¾a prílohy è. 6a,
b) predkladá kadoroène do 15. februára vybrané údaje z prevádzkovej evidencie o vyrobených a doveze-
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ných druhotných palivách okresnému úradu za
predchádzajúci kalendárny rok,
c) uvedie pre kadú dávku tuhého druhotného paliva,
aru kvapalného druhotného paliva alebo kadú
dávku plynného druhotného paliva v dokumentácii
údaje, ktorým potvrdzuje splnenie poiadaviek na
druhotné palivo z h¾adiska ochrany ovzduia (ïalej
len vyhlásenie o druhotnom palive),
d) osvedèuje odberate¾ovi alebo spotrebite¾ovi kvalitu
dodaného druhotného paliva priloením vyhlásenia
o druhotnom palive.
(12) Náleitosti prevádzkovej evidencie druhotných
palív sú uvedené v prílohe è. 6a iestej èasti.
(13) Údaje pod¾a odseku 11 písm. a) a b) sa oznamujú
prostredníctvom Národného emisného informaèného
systému.27a)
(14) Náleitosti vyhlásenia o druhotnom palive sú
uvedené v prílohe è. 3b.
(15) Ak výrobca druhotného paliva je súèasne jeho
jediným spotrebite¾om, poiadavka pod¾a odseku 11
písm. d) sa neuplatòuje.
(16) Informaèné doklady prevádzkovej evidencie sa
vedú v listinnej podobe alebo ako elektronický dokument. Ak sa vyhlásenie o druhotnom palive vedie ako
elektronický dokument, musí by podpísané elektronickým podpisom alebo zaruèeným elektronickým
podpisom.
(17) Informaèné doklady prevádzkovej evidencie sa
vedú a uchovávajú v lehote, spôsobom a pod¾a poiadaviek osobitného predpisu.27b)
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(18) Ak ide o vývoz druhotných palív, a ak prísluný
orgán cie¾ovej krajiny povauje tieto palivá za odpad,
na vývoz týchto palív sa vzahujú regulaèné poiadavky
pod¾a osobitného predpisu.27c).
Poznámky pod èiarou k odkazom 27a a 27c znejú:

27a) § 5 vyhláky Ministerstva ivotného prostredia Slovenskej
republiky è. 231/2013 Z. z. o informáciách podávaných Európskej komisii, o poiadavkách na vedenie prevádzkovej evidencie, o údajoch oznamovaných do Národného emisného
informaèného systému a o súbore technicko-prevádzkových
parametrov a technicko-organizaèných opatrení.
27b
) § 7 ods. 3 a 4 vyhláky è. 231/2013 Z. z.
27c
) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) 1013/2006
zo 14. júna 2006 o preprave odpadu v platnom znení..

18. Za § 9 sa vkladá § 9a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 9a
Prechodné ustanovenie k úprave
úèinnej od 1. januára 2016
Tento predpis bol prijatý v súlade s právne záväzným
aktom Európskej únie v oblasti technických noriem
a technických predpisov.27d)..
Poznámka pod èiarou k odkazu 27d znie:

27d) Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1535/EÚ
z 9. septembra 2015, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických predpisov a pravidiel
vzahujúcich sa na sluby informaènej spoloènosti (Ú. v. EÚ
L 241, 17. 9. 2015)..

19. Za prílohu è. 3 sa vkladajú prílohy è. 3a a 3b, ktoré vrátane nadpisov znejú:
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„Príloha þ. 3a
k vyhláške þ. 228/2014 Z. z.
POŽIADAVKY NA KVALITU DRUHOTNÉHO PALIVA

ýasĢ I
Kvalitatívne požiadavky na druhotné palivá
Hraniþnou hodnotou pri hodnotení kvality súboru vzoriek je 80. percentil predstavujúci percento
analyzovaných vzoriek, ktoré sa vyznaþujú pravdepodobne nižším a rovnakým umiestnením než
práve posudzovaná vzorka.
Ak násobok poþtu vzoriek (N x 0,8):
a) nie je celé þíslo, 80. percentilom je hodnota vzorky v poradí pre nasledujúce celé þíslo,
b) je celé þíslo „k“, 80. percentilom je aritmetický priemer hodnôt vzoriek v poradí pre dané celé
þíslo „k“ a nasledujúce celé þíslo „k + 1“.
Medián súboru dát zoradených podĐa veĐkosti predstavuje hodnotu ležiacu v strede (ak ide o párny
poþet hodnôt, medián je priemerom dvoch stredových hodnôt), priþom nezohĐadĖuje veĐkosĢ
hodnôt ležiacich mimo stredu.
1. Druhotné palivá z odpadového dreva
Odpadové drevo – odpad pôvodom z dreva, ktorý nezodpovedá definícii odpadu z biomasy.3a)

ZneþisĢujúca látka
As
Pb
Cd
Cr
Hg
Zn
Cl
F
Celkové PAH

Hraniþné hodnoty pre obsah ZL v palive [mg/kg sušiny]
Medián
80. percentil
1,2
1,8
10
15
0,8
1.2
10
15
0,05
0,075
140
210
250
300
15
20
2
3

Strana 3756

Zbierka zákonov è. 367/2015

Èiastka 100

2. Ostatné druhotné palivá
Tuhé druhotné palivá alebo kvapalné druhotné palivá okrem druhotných palív podĐa bodu 1.
Hraniþné hodnoty pre obsah ZL [mg/MJ]1)
Medián
80. percentil
0,5
0,75
0,8
1,2
4
6
0.05
0,075
1,4
2,1
0,7
1,05
1,6
2,4
0,02
0,03
15
25
1,5
3
10
20
6
10

ZneþisĢujúca látka
Sb
As
Pb
Cd
Cr
Co
Ni
Hg
2
Si
)
2
Zn
)
2
B
)
2
P
)
Polycyklické uhĐovodíky
(PAH)
PCB
RVO
Druhotné palivá
okrem RVO
Cl
RVO

Kvapalné
druhotné palivá
S
Tuhé druhotné
palivá

1,5

2,5

Neobsahuje3)
100

150

0,1 % hmotnosti

-

Trieda A

< 0,1 % hmotnosti

-

Trieda B

 0,1 % a < 1 % hmotnosti

-

Trieda C4)
Trieda A

 1 % a < 3 % hmotnosti
< 0,35 g/MJ

-

Trieda B

 0,35 g/MJ < 0,8 g/MJ

-

RVO – regenerovaný vykurovací olej
1
) Hraniþné hodnoty sú vztiahnuté k výhrevnosti vyrobeného druhotného paliva.
2
) Platí pre automobilové palivá a lodné palivá pre vznetové a zážihové motory.
3
) Obsah PCB nie je vyšší ako medza stanoviteĐnosti (LOD) podĐa normy.32)
4
) Predmetné palivo má obmedzené použitie podĐa § 6 ods. 2.

3. Plynné druhotné palivá
Požiadavky sú urþené pre plynné druhotné palivá získané tepelnými postupmi ako sú pyrolýza,
splyĖovanie alebo plazmové spracovanie odpadu.


ZneþisĢujúca látka

Hraniþné hodnoty pre obsah ZL [mg/m3]1)
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ýastice/aerosóly
Celková síra
Sulfán (H2S)
Oxid-sulfid uhliþitý (COS)
Zlúþeniny chlóru vyjadrené ako HCl
Zlúþeniny fluóru vyjadrené ako HF
Hg a jej zlúþeniny
Cd + Tl a ich zlúþeniny
Iné kovy a ich zlúþeniny
Perzistentné organické zlúþeniny
(POP´s)
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analýza2)
10
5
5
1
1
0,05
0,05
analýza2)
analýza2)

1

) Štandardné stavové podmienky: teplota 0 ºC, tlak 101,3 kPa.
) Ak výsledok merania je  LOD, uviesĢ metodiku a medzu stanoviteĐnosti (LOD); štandardné technické normy pre
analýzu þistoty plynov pre vykurovacie plyny, technické plyny, technické normy pre analýzu ovzdušia
v pracovnom prostredí alebo oprávnené metodiky pre meranie emisií podĐa § 20 ods. 13 zákona.

2

ýasĢ II
Stacionárne spaĐovacie zariadenia a technologické zariadenia, v ktorých je povolené
spaĐovaĢ druhotné palivá
Druhotné palivo
Druhotné palivo vyrobené výluþne z:
- použitých: jedlých rastlinných olejov
- živoþíšnych tukov
Odpadové drevo1)
Trieda A
Tuhé palivo
Ostatné
Trieda B
druhotné
Trieda A
palivo
Kvapalné
Trieda B
palivo
Trieda C
Plynné druhotné palivá
1

Menovitý tepelný príkon
spaĐovacieho zariadenia alebo
technologického zariadenia [MW]
 0,3
 0,3
 0,3
 50
 0,32)
 0,33)
 504)
 0,32)

) Odpadové drevo podĐa prílohy þ. 3a prvej þasti bodu 1.
) SpaĐovaĢ druhotné palivá v spaĐovacích zariadeniach s menovitým tepelným príkonom < 0,3 MW možno len za
podmienok ustanovených v § 6b ods. 10.
3
) Palivo triedy B má obmedzené použitie podĐa osobitného predpisu.33)
4
) Palivo triedy C možno spaĐovaĢ len v súlade s požiadavkami § 6 ods. 2.
2

ýasĢ III
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Odpady, ktoré majú výnimku z preukazovania kvalitatívnych požiadaviek
1. Použité jedlé rastlinné oleje.
2. Živoþíšne tuky.
ýasĢ IV
Požiadavky na veĐkosĢ dávky, šarže, odber vzoriek a ich analýzu
1. VeĐkosĢ dávky alebo šarže
VeĐkosĢ dávky alebo šarže a veĐkosĢ þasti dávky alebo šarže, pre ktorú sa pripravuje
reprezentatívna vzorka, zisĢuje obsah zneþisĢujúcich látok a preukazuje splnenie požiadaviek
na kvalitu podĐa § 6b ods. 4, musia byĢ urþené individuálne výrobcom druhotného paliva
v certifikovanej dokumentácii systému manažérstva v pláne vzorkovania v súlade s technickou
normou pre príslušný druh druhotného paliva, ak je vydaná.
Ak technická norma na urþenie veĐkosti dávky príslušného druhu druhotného paliva nie je
vydaná a ide o:
1.1 tuhé druhotné palivo
- výrobu  1 500 t/rok tuhého druhotného paliva jedného druhu,
za dávku sa považuje 1 500 t tuhého druhotného paliva a
za reprezentatívnu þasĢ dávky 150 t tuhého druhotného paliva, ak podĐa § 8a ods. 6 nie je
povolené inak,
- výrobu < 1 500 t/rok tuhého druhotného paliva jedného druhu,
za dávku sa považuje množstvo zodpovedajúce projektovanej kapacite za rok a
za reprezentatívnu þasĢ dávky paliva 150 t tuhého druhotného paliva,
1.2 kvapalné druhotné palivo,
za veĐkosĢ šarže sa považuje množstvo kvapalného druhotného paliva zodpovedajúce
projektovanej kapacite expediþnej nádrže, produkþného alebo iného zodpovedajúceho
zásobníka kvapalného druhotného paliva jedného druhu,
1.3 plynné druhotné palivo,
za reprezentatívnu dávku sa považuje množstvo plynného druhotného paliva za najviac
- 3 mesiace výroby, ak ide o prvý rok výroby na novom zariadení alebo po jeho podstatnej
zmene,
- jeden rok výroby v ćalších rokoch.
2. Odber vzorky a analýza vzorky
2.1 Tuhé druhotné palivá
Z každej þasti dávky tuhého druhotného paliva sa manuálnym alebo automatizovaným
odberom a spracovaním náhodných vzoriek v rozsahu a postupmi podĐa technickej normy11d)
pripraví reprezentatívna vzorka a vykoná analýza v rozsahu podĐa technickej normy
a požiadaviek tejto prílohy prvej þasti , ak podĐa § 8a ods. 3 až 5 nie je urþené inak.
1.2 Kvapalné druhotné palivá
Z každej šarže sa odoberie reprezentatívna vzorka spôsobom podĐa technickej normy11d)
a vykoná sa analýza v rozsahu podĐa technickej normy a požiadaviek tejto prílohy prvej þasti,
ak podĐa § 8a ods. 3 až 5 nie je urþené inak.
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1.3 Plynné druhotné palivá
Z každej dávky sa odoberie reprezentatívna vzorka spôsobom podĐa technickej normy
a vykoná sa analýza v rozsahu podĐa technickej normy a požiadaviek tejto prílohy prvej þasti,
ak podĐa § 8a ods. 3 a 4 nie je urþené inak.
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Príloha þ. 3b
k vyhláške þ. 228/2014 Z. z.
VYHLÁSENIE O DRUHOTNOM PALIVE
Vyhlásenie o druhotnom palive, ktorým sa potvrdzuje splnenie požiadaviek na druhotné palivo
podĐa § 9 ods. 11 písm. c) vyhlášky Ministerstva životného prostredia þ. 228/2014 Z. z. v znení
vyhlášky þ.
1. Údaje o vyhlásení:
Evidenþné þíslo:
Dátum vydania:
PlatnosĢ do:
2. Dovozca druhotného paliva (ak je):
Obchodné meno a IýO:
Sídlo:
Kontaktná osoba:
ýíslo telefónu.:
E-mailová adresa:
3. Výrobca druhotného paliva:
Obchodné meno a IýO:
Sídlo:
Kontaktná osoba:
Tel. þ.:
E-mail (ak je):
4. Zariadenie/prevádzka:
Názov:
Sídlo:
Evidenþné þíslo (VARPCZ, iné).
5. Druhotné palivo:
Druh:
Obchodný názov (ak je):
Predpis/technická špecifikácia výrobcu (ak je):
Doklad o REACH þ.:
Doklad o REACH (URL web):
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Systém manažérstva kvality:
Názov systému:
PodĐa predpisu/normy:
Oznaþenie certifikátu/dokladu:
Vydanie certifikátu/dokladu dĖa:
PlatnosĢ certifikátu/dokladu od – do:
Certifikát/doklad vydal:
Uverejnenie certifikátu/dokladu (web):

7.

Výrobná dávka/ šarža:
Množstvo dávky:
Dátum výroby:
Evidenþné (iné obdobné) þíslo:
Zloženie paliva:*
Kód(y) použitých odpadov:
Druh (špecifikácia) suroviny /odpadu podĐa pôvodu:

8.

Dodané druhotné palivo (dodávka, zásielka)
Množstvo: tuhé/kvapalné [kg]

plynné: [m3]

Vzorkovanie manuálne – akreditované laboratórium
Názov laboratória:
ýíslo osvedþenia:
PlatnosĢ osvedþenia od – do:
Osvedþenie vydal:
ýíslo certifikátu o odbere vzorky:
DeĖ odberu vzorky:
Analytické stanovenie – akreditované laboratórium
Názov laboratória:
ýíslo osvedþenia:
PlatnosĢ osvedþenia od – do:
Osvedþenie vydal:
ýíslo analytického certifikátu:
DeĖ vydania analytického certifikátu:
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Kvalita dávky:
Hraniþná hodnota
Parameter

9.

Medián/
priemerná
hodnota

SkutoþnosĢ
Percentil

Medián/
priemerná hodnota

Percentil

SpaĐovacie zariadenia, v ktorých je povolené spaĐovaĢ dané druhotné palivo
Menovitý tepelný príkon:

 ... MW.

10. Oprávnená osoba na vyhlásenie
Meno, priezvisko, funkcia:
Vlastnoruþný/elektronický podpis:
* Obsah/podiel v % odpadov (podĐa duhu odpadov) a obsah iných surovín na výrobu druhotných
palív.“.
Poznámky pod þiarou k odkazom 32 a 33 znejú:
„32) STN EN 12766-1 Ropné výrobky a použité oleje. Stanovenie PCB a podobných produktov. ýasĢ 1: Separácia a stanovenie
vybraných kongenerov PCB plynovou chromatografiou (GC) s detektorom elektrónového záchytu (ECD) (65 6205).
33

) Prílohy þ. 4 a 7 k vyhláške þ. 410/2012 Z. z.“.
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20. Za prílohu þ. 6 sa vkladá príloha þ. 6a, ktorá vrátane nadpisu znie:
„Príloha þ. 6a
k vyhláške þ. 228/2014 Z. z.
EVIDENCIA DRUHOTNÝCH PALÍV
Prevádzková evidencia o druhotných palivách sa skladá
a) zo stálej prevádzkovej evidencie, ktorú tvoria:
1. doklad o registrácii REACH druhotného paliva podĐa osobitného predpisu11b) alebo
dokumentácia, ktorá preukazuje, že sú splnené podmienky podĐa osobitného predpisu,34)
2. certifikát alebo iný zodpovedajúci doklad o manažérstve kvality alebo doklad o certifikácii
odborne spôsobilou osobou,35)
b) z roþnej prevádzkovej evidencie, ktorú tvoria:
1. roþná evidencia o výrobe druhotných palív,
2. roþná evidencia o dovoze druhotných palív,
3. roþná evidencia o predaji druhotných palív,
4. roþná evidencia o spotrebe druhotných palív výrobcom (ktoré neboli dodané na trh),
c) z priebežnej prevádzkovej evidencie, ktorú tvoria:
1. vyhlásenie o druhotnom palive,
2. certifikát o odbere vzorky, ak nie je spoloþný s certifikátom podĐa tretieho bodu,
3. analytický certifikát alebo iný zodpovedajúci doklad o obsahu zneþisĢujúcej látky.
Roþná evidencia o výrobe/dovoze druhotných palív
Roþná evidencia sa vedie v závislosti od charakteru vyrábaného druhotného paliva a obsahuje
najmä údaje o:
1.
2.
3.
4.

spotrebe odpadov podĐa druhu odpadov a iných surovín na výrobu druhotných palív,
dodávateĐoch odpadov,
množstve a druhu vyrobeného druhotného paliva,
údaje o priemerných hodnotách obsahu zneþisĢujúcich látok.

Roþná evidencia o predaji druhotných palív
Roþná evidencia sa vedie v závislosti od charakteru vyrábaného druhotného paliva a obsahuje
najmä údaje o:
1. odberateĐovi paliva,
2. množstve predaného paliva.“.
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Poznámky pod èiarou k odkazu 34 a 35 znejú:

34) Zákon è. 67/2010 Z. z.
35
) §14d ods. 12 alebo §14c ods.7 zákona è. 309/2009 Z. z..
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Èl. II
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. januára 2016
okrem èl. I § 6b ods. 11 a 13 v deviatom bode, ktoré nadobúdajú úèinnos 1. januára 2017.

Peter iga v. r.
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368
OZNÁMENIE
Ministerstva ivotného prostredia Slovenskej republiky

Ministerstvo ivotného prostredia Slovenskej republiky vydalo pod¾a § 105 ods. 3 písm. e) zákona è. 79/2015 Z. z.
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
výnos z 9. septembra 2015 è. 1/2015 o jednotných metódach analytickej kontroly odpadov.
Vo výnose sa upravujú postupy odberu vzoriek odpadov na analýzu nebezpeèných vlastností a zloenia odpadov,
postupy prípravy vodného výluhu z odpadov, postupy stanovenia sledovaných ukazovate¾ov odpadov a vodných výluhov z odpadov a postupy spracovania výsledkov analýz odpadov a výluhov z odpadov a vyjadrovania výsledkov analýz odpadov.
Výnos nadobúda úèinnos 1. januára 2016.
Výnos je uverejnený v èiastke 7/2015 Vestníka Ministerstva ivotného prostredia Slovenskej republiky, ktorý je
prístupný na webovom sídle Ministerstva ivotného prostredia Slovenskej republiky.
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369
OZNÁMENIE
Ministerstva zahranièných vecí a európskych záleitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahranièných vecí a európskych záleitostí Slovenskej republiky oznamuje, e 26. februára 2015 bola
v Bratislave podpísaná Dohoda o Vyehradskom patentovom intitúte.
Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas s dohodou uznesením è. 1870 z 30. júna 2015 a rozhodla, e
ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá má pod¾a èl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky prednos pred zákonmi.
Prezident Slovenskej republiky ratifikoval dohodu 22. júla 2015.
Ratifikaèná listina bola 3. augusta 2015 uloená u depozitára, ktorým je vláda Maïarska.
Dohoda nadobudne platnos 13. decembra 2015 v súlade s èlánkom 18 ods. 1.
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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.

8 584113 510707
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K oznámeniu è. 369/2015 Z. z.

DOHODA O VYEHRADSKOM PATENTOVOM INTITÚTE
Vlády Èeskej republiky, Maïarska, Po¾skej republiky a Slovenskej republiky

Potvrdzujúc svoje pevné rozhodnutie dodriava záväzky vyplývajúce zo Zmluvy o patentovej spolupráci
prijatej vo Washingtone 19. júna 1970,

Èlánok 2

So elaním presadzova inováciu a kreativitu a podporova ekonomický rast a konkurencieschopnos
v regióne strednej a východnej Európy,

(1) Na úèely tejto dohody
(i) VPI znamená Vyehradský patentový intitút;
(ii) národný úrad znamená ústredný úrad priemyselného vlastníctva zmluvného tátu, ktorý je poverený ude¾ovaním patentov;
(iii) PCT znamená Zmluvu o patentovej spolupráci
prijatú vo Washingtone 19. júna 1970 a zmenenú
a doplnenú 28. septembra 1979, 3. februára 1984
a 3. októbra 2001 a vykonávací predpis pripojený
k tejto zmluve v znení neskorích predpisov;
(iv) EPD znamená Dohovor o ude¾ovaní európskych
patentov (Európsky patentový dohovor) prijatý
v Mníchove 5. októbra 1973, v znení aktu revidujúceho èlánok 63 EPD zo 17. decembra 1991 a aktu
revidujúceho EPD z 29. novembra 2000;
(v) WIPO znamená Svetová organizácia duevného
vlastníctva;
(vi) medzinárodný úrad znamená medzinárodný
úrad WIPO.

Uvedomujúc si zásadnú úlohu svojich úradov priemyselného vlastníctva pri dosahovaní týchto cie¾ov
poskytovaním sluieb vynálezcom a rôznym odvetviam
priemyslu v oblasti patentového práva a praxe a poskytovaním vysokokvalitných odborných znalostí potrebných na zabezpeèenie právnej ochrany ich vynálezov,
So elaním, aby ich úrady priemyselného vlastníctva
prehåbili vzájomnú spoluprácu, a tým posilnili svoju
odbornos a spojili zdroje v prospech pouívate¾ov, najmä individuálnych vynálezcov, malých a stredných
podnikov a výskumných organizácií financovaných
z verejných zdrojov,
So elaním ponúknu pouívate¾om patentového systému v strednej a východnej Európe výhodný a úèinný
spôsob získavania medzinárodnej patentovej ochrany,
a tak im u¾ahèi prístup do systému zaloeného Zmluvou o patentovej spolupráci,
Potvrdzujúc rozhodnutie dodriava záväzky vyplývajúce z Dohovoru o ude¾ovaní európskych patentov (Európsky patentový dohovor) prijatého v Mníchove 5. októbra 1973, vrátane Protokolu o centralizácii
európskeho patentového systému a o jeho zavedení,
zároveò si elajúc vykonáva práva, ktoré im boli udelené týmito právnymi nástrojmi,
So elaním zriadi medzivládnu organizáciu pod¾a
èlánku 16 a 32 Zmluvy o patentovej spolupráci, ktorá by
 za podmienky menovania zhromadením Medzinárodnej únie pre patentovú spoluprácu a schválenia dohody
medzi touto organizáciou a medzinárodným úradom
WIPO  plnila funkciu orgánu pre medzinárodnú reer
a orgánu pre medzinárodný predbený prieskum pod¾a
Zmluvy o patentovej spolupráci a ktorej úlohou by bolo
vykonáva medzinárodnú reer a medzinárodný predbený prieskum týkajúci sa medzinárodných patentových prihláok podaných pod¾a tejto zmluvy,
dohodli sa takto:

Definície

(2) Ak ustanovenia tejto dohody týkajúce sa PCT prihláky obsahujú podmienky alebo výrazy, ktoré definuje PCT, majú taký istý význam ako pod¾a PCT.
Èlánok 3
Vyehradský patentový intitút
(1) VPI má správnu a finanènú autonómiu.
(2) VPI riadi správna rada a spravuje sekretariát
na èele s riadite¾om.
(3) Hlavnou úlohou VPI je pôsobi ako orgán pre medzinárodnú reer a ako orgán pre medzinárodný predbený prieskum v zmysle PCT. Správna rada môe rozhodnú o poverení VPI ïalími podobnými úlohami
v oblasti patentov.
(4) Zaloenie a èinnos VPI nesmie nijako ovplyvni
výluèné právomoci národných úradov týkajúce sa národných patentov a patentov s rovnakým úèinkom.
Èlánok 4

Èlánok 1
Zaloenie Vyehradského patentového intitútu
Vyehradský patentový intitút sa týmto zakladá
ako medzivládna organizácia pre spoluprácu v oblasti
patentov.

Právne postavenie VPI
(1) VPI má právnu subjektivitu.
(2) VPI má v kadom zmluvnom táte najiriu právnu spôsobilos poskytovanú právnickým osobám vnútrotátnym právom. Môe najmä uzatvára zmluvy, na-
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dobúda hnute¾ný a nehnute¾ný majetok a disponova
ním a môe by úèastníkom súdneho konania.
(3) Riadite¾ VPI zastupuje VPI.
Èlánok 5
Sídlo
(1) VPI má sídlo v Budapeti.
(2) VPI má svoju poboèku v kadom zo zmluvných
tátov, pokia¾ správna rada nerozhodne inak na základe iadosti zmluvného tátu, ktorý si neelá takúto poboèku vies.
(3) VPI uzavrie dohodu o sídle s Maïarskom.
Èlánok 6
Výsady a imunity
(1) V rozsahu svojich úradných aktivít je VPI, jeho
vlastníctvo a príjem vyòatý zo vetkých priamych daní.
(2) Ak VPI na úèely svojich úradných aktivít uskutoèòuje podstatné nákupy, v ktorého cene sú zahrnuté
dane alebo poplatky, zmluvné táty, vdy keï je to moné pod¾a právnych predpisov zmluvného tátu, vykonajú vhodné opatrenia s cie¾om vráti alebo nahradi
tieto dane a poplatky.
(3) V súvislosti s poplatkami a daòami, ktoré tvoria
výluène úhrady za verejne prospené sluby, sa iadne
oslobodenie neuplatòuje.
(4) V dohode o sídle pod¾a èlánku 5 ods. 3 môu by
priznané aj iné výsady a imunity, ako sú uvedené v odsekoch 1 a 2.
Èlánok 7
Zodpovednos
(1) Zmluvná zodpovednos VPI sa riadi právom, ktorým sa spravuje prísluná zmluva pod¾a nariadenia
(EK) è. 593/2008 (Rím I), ak je to vhodné, alebo ak nie,
tak pod¾a práva zmluvného tátu konajúceho súdu.
(2) Mimozmluvná zodpovednos VPI týkajúca sa
akejko¾vek kody, ktorú spôsobil VPI alebo zamestnanci sekretariátu pri výkone svojich povinností, do tej
miery, e to nie je ani obèianska ani obchodná záleitos v zmysle nariadenia (EK) è. 864/2007 (Rím II), sa
riadia právom zmluvného tátu, v ktorom ku kode dolo.
(3) Súd, ktorý je prísluný na rieenie sporov pod¾a
odseku 2, musí by súdom zmluvného tátu, v ktorom
ku kode dolo.
(4) Ustanovenia odsekov 1 a 3 sa pouijú bez oh¾adu
na výkon úloh VPI, ktoré boli zverené národným úradom. Zodpovednos národných úradov voèi VPI a zodpovednos VPI voèi národným úradom sa riadi podmienkami urèenými správnou radou.
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Èlánok 8
Èinnosti VPI
(1)
(a) S výhradou èlánku 20 VPI pôsobí ako orgán pre medzinárodnú reer a orgán pre medzinárodný predbený prieskum v zmysle PCT, v súlade s dohodou
medzi medzinárodným úradom a VPI, pre prihláky
podané na prijímací úrad tátu, ktorý je zmluvnou
stranou tejto dohody alebo ktorý koná v jeho mene.
(b) Dohoda medzi medzinárodným úradom a VPI môe
ustanovi, e VPI vykonáva èinnos aj pre ïalie prihláky podané na prijímací úrad iného zmluvného
tátu PCT alebo ktorý koná v jeho mene, ak prijímací
úrad tohto tátu urèí VPI na tento úèel.
(2) Pri uzatváraní a plnení dohody uvedenej v odseku 1 VPI dodriava záväzky zmluvných tátov tejto dohody, ktoré im vyplývajú z Dohovoru o ude¾ovaní európskych patentov (Európsky patentový dohovor)
vrátane Protokolu o centralizácii európskeho patentového systému a o jeho zavedení.
(3) V prípade rozporu medzi ustanoveniami PCT
a ustanoveniami tejto dohody majú ustanovenia PCT
prednos.
(4) Èinnosti VPI ako orgánu pre medzinárodnú reer a orgánu pre medzinárodný predbený prieskum
a v súvislosti s akýmiko¾vek inými úlohami, ktorými
bol poverený pod¾a èlánku 3 odseku 3, budú vykonáva
národné úrady v mene VPI v súlade s podmienkami urèenými správnou radou.
(5) Správna rada urèí kritériá rozde¾ovania práce,
ktorá má by vykonaná pod¾a odseku 4, medzi národné
úrady. Musia by spravodlivé, nestranné a náleité, zabezpeèujúce vyváené rozdelenie.
(6) Národné úrady budú v súlade s finanènými predpismi prijíma úhrady za èinnosti, ktoré vykonávajú
pod¾a odseku 4.
Èlánok 9
Riadite¾ a sekretariát VPI
(1) Riadite¾ zodpovedá za organizáciu èinnosti VPI.
Sekretariát zodpovedá za organizáciu a administratívnu podporu èinností VPI a slúi tie ako sekretariát
správnej rady.
(2) Sekretariát riadi riadite¾, ktorý za svoju èinnos
zodpovedá správnej rade.
(3) Riadite¾ má najmä tieto úlohy a právomoci:
(i) je povinný urobi vetky potrebné kroky na zabezpeèenie efektívneho plnenia úloh VPI vrátane prijímania vnútorných administratívnych pokynov;
(ii) môe predklada správnej rade akýko¾vek návrh,
ktorým sa menia vykonávacie predpisy, ako aj návrh rozhodnutí, ktoré spadajú do pôsobnosti
správnej rady;
(iii) pripravuje a realizuje rozpoèet a jeho akéko¾vek
zmeny alebo doplnenia;
(iv) kadý rok predkladá správnej rade správu o riadení.
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(4) Riadite¾ musí kona v súlade s pokynmi správnej
rady tak pri vnútorných, ako aj pri vonkajích záleitostiach VPI.

(2) Právo hlasova v správnej rade je obmedzené na
zmluvné táty. Kadý zmluvný tát má jeden hlas a hlasuje len vo svojom mene.

(5) Národné úrady pomáhajú riadite¾ovi a sekretariátu pri plnení úloh v nevyhnutnom rozsahu a v súlade s podmienkami urèenými správnou radou.

(3) S výhradou odseku 4, rozhodnutia správnej rady
si vyadujú dve tretiny odovzdaných hlasov.

(6) Zamestnanci sekretariátu sú viazaní aj po ukonèení pracovného pomeru mlèanlivosou a nesmú vyuíva informácie, ktoré sú vo svojej povahe profesionálnym tajomstvom.
Èlánok 10
Vymenovanie riadite¾a
(1) Riadite¾a VPI vymenúva správna rada na dobu
urèitú, nie dlhiu ako tyri roky. Správna rada ho môe
vymenova opakovane. Dåku prvého vymenovania
a prípadne ïalích vymenovaní, ako aj vetky ïalie
podmienky vymenovania urèuje správna rada.
(2) Správna rada má voèi riadite¾ovi VPI disciplinárnu právomoc.
Èlánok 11
Správna rada
(1) Správna rada sa skladá zo zástupcov a náhradných zástupcov zmluvných tátov. Kadý zmluvný tát
má právo vymenova do správnej rady jedného zástupcu a jedného náhradného zástupcu.
(2) Rokovacím jazykom správnej rady je anglický jazyk. Dokumenty predkladané správnej rade a zápisy
z rokovaní sa vypracovávajú v anglickom jazyku.
(3) Správna rada príjme vlastný rokovací poriadok.
Èlánok 12
Právomoci správnej rady v niektorých záleitostiach
(1) Správna rada má právomoc prijíma a meni
(i) vykonávacie predpisy,
(ii) finanèné predpisy,
(iii) podmienky zamestnávania zamestnancov sekretariátu a
(iv) svoj rokovací poriadok.
(2) Správna rada je oprávnená udeli právomoc riadite¾ovi VPI rokova a, s výhradou jej schválenia, uzatvára zmluvy v mene VPI so tátmi a medzivládnymi organizáciami.
(3) Správna rada vykonáva aj ostatné funkcie, ktoré
sú potrebné na realizáciu ustanovení tejto dohody.
Èlánok 13
Rozhodnutia správnej rady a pravidlá hlasovania
(1) Správna rada sa bude snai prijíma rozhodnutia na základe konsenzu. Ak nie je moné dospie k rozhodnutiu konsenzom, o príslunej veci rozhodne hlasovaním.

(4) Jednomyse¾né hlasovanie zmluvných tátov sa
vyaduje pri rozhodnutiach, ktoré má správna rada
oprávnenie prija pod¾a èlánku 3 ods. 3, èlánku 5
ods. 2, èlánku 7 ods. 4, èlánku 8 ods. 5, èlánku 12
ods. 1, èlánku 12 ods. 2 a èlánku 14 ods. 4. Správna
rada prijme takéto rozhodnutia alebo prijme rozhodnutia pod¾a odseku 1 na základe konsenzu, len ak sú
zastúpené vetky zmluvné táty.
(5) Zdranie sa hlasovania sa nepovauje za hlas.
Èlánok 14
Finanèné ustanovenia
(1) Rozpoèet VPI musí by vyrovnaný. Musí by vypracovaný pod¾a veobecne prijatých rozpoètových
princípov ustanovených finanènými predpismi. Pod¾a
potreby môe by rozpoèet zmenený alebo doplnený.
(2) Výdavky VPI musia by kryté z vlastných zdrojov
a v prípade potreby osobitnými finanènými príspevkami zmluvných tátov, ktorých výku urèí správna rada
v súlade s finanènými predpismi. Vlastné zdroje VPI
musia obsahova vetky príspevky z poplatkov a ostatných zdrojov a tie, pod¾a potreby, rezervy VPI.
(3) VPI môe vybera poplatky za kadú úlohu alebo
postup vykonaný pod¾a tejto dohody. Vykonávacie
predpisy urèia najmä výku poplatkov a spôsoby ich
úhrady. Výka poplatkov musí by urèená na takej
úrovni, aby boli príjmy z nich dostatoèné, a tým bol rozpoèet VPI vyrovnaný.
(4)
(a) Ak VPI nie je schopný vyrovna rozpoèet v súlade s podmienkami pod¾a odseku 3, zmluvné táty musia poukáza VPI osobitné finanèné príspevky, ktorých výku
urèí správna rada v súlade s finanènými predpismi.
(b) Ak sú zabezpeèené iné prostriedky na doèasné krytie deficitu alebo jeho èasti, môe správna rada rozhodnú o jeho prenose a zmluvné táty nebudú vyzvané na úhradu príspevkov.
(c) Ak to finanèná situácia VPI umoní, môe správna
rada rozhodnú o vrátení príspevkov uhradených
pod¾a pododseku (a) tým zmluvným tátom, ktoré
ich uhradili.
(5) Výdavky zahrnuté do rozpoètu sa schva¾ujú na
jedno úètovné obdobie, pokia¾ finanèné predpisy neustanovujú inak. Úètovné obdobie zaèína 1. januára
a konèí 31. decembra.
(6) Riadite¾ VPI predkladá návrh rozpoètu správnej
rade najneskôr v deò urèený finanènými predpismi. Rozpoèet a jeho zmeny a doplnenia prijíma správna rada.
(7)
(a) Príjmové a výdavkové úèty a súvahu VPI kontrolujú
audítori, ktorých nezávislos je nespochybnite¾ná.
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Sú vymenovaní správnou radou na pä rokov s monosou obnovenia alebo predåenia. Na konci kadého úètovného obdobia vypracujú audítori správu
obsahujúcu podpísaný audítorský posudok.
(b) Riadite¾ VPI kadý rok predkladá správnej rade úèty
z predchádzajúceho úètovného obdobia vo vzahu
k rozpoètu a súvahe na preukázanie aktív a záväzkov VPI spolu s audítorskou správou. Správna rada
schva¾uje roènú úètovnú uzávierku spolu s audítorskou správou a udelí riadite¾ovi VPI absolutórium za
plnenie rozpoètu.
(8) Finanèné predpisy ustanovia najmä:
(i) opatrenia týkajúce sa zostavovania a plnenia rozpoètu a na predloenie a kontrolu úètov;
(ii) spôsob urèenia výky osobitných finanèných príspevkov, ako aj postup, akým ho majú zmluvné
táty sprístupni VPI;
(iii) spôsob urèenia výky súm, ktoré dostanú národné
úrady za èinnosti vykonávané pod¾a èlánku 8
ods. 4, ako aj postup, akým ich má VPI sprístupni
týmto úradom;
(iv) pravidlá na rozde¾ovanie prebytku, ktorý vznikne
VPI jeho èinnosou, medzi zmluvné táty;
(v) veobecne uznávané úètovné princípy, na ktorých
je zaloený rozpoèet a roèná úètovná uzávierka.
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Èlánok 18
Nadobudnutie platnosti
(1) Táto dohoda nadobúda platnos dva mesiace po
uloení ratifikaèných listín Èeskej republiky, Maïarska, Po¾skej republiky a Slovenskej republiky.
(2) Pristúpenie nadobúda platnos prvý deò druhého
mesiaca od uloenia listiny o prístupe.
Èlánok 19
Poèiatoèný príspevok
(1) Po nadobudnutí platnosti tejto dohody zmluvné
táty pod¾a èlánku 18 ods. 1 uhradia VPI poèiatoèný
príspevok. Poèiatoèným príspevkom sa pokryjú náklady na zriadenie VPI a na tento úèel sa pouijú. Výka
poèiatoèného príspevku sa rozdelí medzi zmluvné táty
rovným dielom.
(2) Kadý tát, ktorý pristúpi k tejto dohode, taktie
uhradí poèiatoèný príspevok. V tomto prípade bude poèiatoèný príspevok pouitý na pokrytie nákladov, ktoré
vznikli VPI v súvislosti s prístupom tohto tátu. Výku
tohto poèiatoèného príspevku urèí správna rada.
Èlánok 20

Èlánok 15

Vymenovanie VPI

Vykonávacie predpisy

VPI poiada, aby ho zhromadenie Medzinárodnej
únie pre patentovú spoluprácu vymenovalo do funkcie
orgánu pre medzinárodnú reer a orgánu pre medzinárodný predbený prieskum pod¾a ustanovení PCT.
Zmluvné táty poskytnú VPI súèinnos pri tomto procese.

(1) Vykonávacie predpisy ustanovia pravidlá, ktoré
sa týkajú:
(i) záleitostí, oh¾adne ktorých táto dohoda výslovne
odkazuje na vykonávací predpis;
(ii) akýchko¾vek administratívnych poiadaviek, záleitostí alebo postupov;
(iii) akýchko¾vek informácií potrebných na uplatòovanie ustanovení tejto dohody;
(iv) výky poplatkov a spôsobov ich úhrad.
(2) V prípade rozporu medzi ustanoveniami tejto dohody a ustanoveniami vykonávacích predpisov majú
prednos ustanovenia tejto dohody. Vykonávacie predpisy nie sú súèasou tejto dohody.
Èlánok 16
Ratifikácia
(1) Táto dohoda podlieha ratifikácii pod¾a prísluných ústavných poiadaviek zmluvných tátov.
(2) Ratifikaèné listiny budú uloené u vlády Maïarska (ïalej len depozitár).
Èlánok 17
Prístup
(1) Táto dohoda je otvorená na pristúpenie akémuko¾vek európskemu tátu na základe pozvania správnej rady.
(2) Listiny o prístupe budú uloené u depozitára.

Èlánok 21
Výhrady
Nie sú povolené iadne výhrady k tejto dohode.
Èlánok 22
Zmeny
(1) Táto dohoda môe by zmenená na základe dohody medzi zmluvnými tátmi.
(2) Návrhy zmien tejto dohody môe predloi ktorýko¾vek zmluvný tát. Tieto návrhy budú oznámené
správnej rade.
(3) Pokia¾ nie je v dohode meniacej túto dohodu ustanovené inak, vetky zmeny tejto dohody nadobudnú
platnos dva mesiace od uloenia schva¾ovacích listín
vetkými zmluvnými tátmi.
Èlánok 23
Vypovedanie, ukonèenie a pozastavenie
(1) Ktorýko¾vek zo zmluvných tátov môe kedyko¾vek túto dohodu vypoveda. Vypovedanie bude oznámené depozitárovi. Vypovedanie nadobúda úèinnos
es mesiacov po prijatí tohto oznámenia.
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(2) Táto dohoda môe by ukonèená kedyko¾vek na
základe súhlasu vetkých zmluvných tátov za podmienok dohodnutých medzi nimi.
(3) Vykonávanie tejto dohody môe by pozastavené
kedyko¾vek na základe súhlasu vetkých zmluvných
tátov za podmienok dohodnutých medzi nimi.
Èlánok 24
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Èlánok 25
Jazyk dohody a depozitár dohody
Táto dohoda vyhotovená v jedinom origináli v anglickom jazyku bude uloená u depozitára.
Èlánok 26
Postúpenie a oznámenie

Spory

(1) Depozitár vyhotoví overené kópie originálu tejto
dohody a postúpi ich vládam vetkých signatárskych
tátov a pristupujúcich tátov.

(1) Kadý spor medzi dvoma alebo viacerými zmluvnými tátmi týkajúci sa výkladu alebo uplatòovania tejto
dohody alebo vykonávacích predpisov, ktorý nie je vyrieený rokovaním, bude na iados jedného z dotknutých
tátov predloený správnej rade, ktorá sa bude snai
o dosiahnutie dohody medzi dotknutými tátmi.

(2) Depozitár dohody oznámi vládam tátov pod¾a
odseku 1
(i) uloenie kadej ratifikaènej listiny alebo listiny
o prístupe;
(ii) dátum nadobudnutia platnosti tejto dohody;
(iii) kadú výpoveï prijatú pod¾a èlánku 23 ods. 1 a dátum, keï táto výpoveï nadobúda platnos.

(2) Ak nie je takáto dohoda dosiahnutá do jedného
roka odo dòa, keï bol spor postúpený správnej rade,
ktorýko¾vek z dotknutých tátov môe spor predloi
Medzinárodnému súdnemu dvoru.

NA DÔKAZ TOHO podpísaní zástupcovia, riadne splnomocnení svojimi vládami, podpísali túto dohodu.
DANÉ v Bratislave 26 februára 2015.

Za vládu Èeskej republiky

Za vládu Maïarska

___________________________________________________

___________________________________________________

Josef Kratochvíl
Predseda Úradu priemyselného vlastníctva
Èeskej republiky

Miklós Bendzsel
Predseda Maïarského úradu duevného vlastníctva

Za vládu Po¾skej republiky

Za vládu Slovenskej republiky

___________________________________________________

___________________________________________________

Alicja Adamczak
Predsedníèka Patentového úradu
Po¾skej republiky

¼ubo Knoth
Predseda Úradu priemyselného vlastníctva
Slovenskej republiky

Príloha k èiastke 100

Zbierka zákonov 2015

Strana 1223

K oznámeniu è. 369/2015 Z. z.

AGREEMENT ON THE VISEGRAD PATENT INSTITUTE
The Governments of the Czech Republic, Hungary, Republic of Poland and the Slovak Republic

Affirming their strong commitment to fully respecting
their obligations under the Patent Cooperation Treaty
done at Washington on June 19, 1970,

Article 1
Establishment of the Visegrad Patent Institute

Desiring to foster innovation and creativity and to
promote economic growth and competitiveness in the
Central and Eastern European region*,

The Visegrad Patent Institute is hereby established
as an intergovernmental organisation for cooperation
in the field of patents.

Recognizing the crucial role their own industrial
property offices perform in attaining these objectives
through serving their inventors and industries in the
area of patent law and practice and providing them
with high-quality expertise necessary for securing
legal protection for their inventions,

Article 2

Desiring that their industrial property offices
enhance their cooperation with a view to strengthening
that expertise and pooling their resources for the
benefit of their users, in particular individual
inventors, small and medium-sized enterprises, and
publicly funded research organisations,
Desiring to offer Central and Eastern European
users of the patent system a favourable and efficient
option for obtaining patent protection internationally
and, to that end, to facilitate their access to the system
established under the Patent Cooperation Treaty,
Affirming their strong commitment to fully
respecting their obligations under the Convention on
the Grant of European Patents (European Patent
Convention) done at Munich on 5 October 1973,
including its Protocol on the Centralisation of the
European Patent System and on its Introduction, while
wishing to exercise the rights these legal instruments
have conferred on them,
Desiring to establish an intergovernmental
organization under Article 16 and Article 32 of the
Patent Cooperation Treaty which shall  subject to
appointment by the Assembly of the International
Patent Cooperation Union and approval by the
Assembly of the agreement between such organization
and the International Bureau of the World Intellectual
Property Organization (WIPO)  fulfil the function of the
International Searching Authority and International
Preliminary Examining Authority under the Patent
Cooperation Treaty and whose task shall be to carry
out international search and international preliminary
examination with respect to international patent
applications filed under that Treaty,
Have agreed as follows:
*

Definitions
(1) For the purposes of this Agreement
(i) VPI means the Visegrad Patent Institute;
(ii) national office means the central industrial
property office of a Contracting State entrusted
with the granting of patents;
(iii) PCT means the Patent Cooperation Treaty done
at Washington on June 19, 1970, amended on
September 28, 1979, modified on February 3,
1984, and on October 3, 2001 and the Regulations
annexed to that Treaty as amended;
(iv) EPC means the Convention on the Grant of
European Patents (European Patent Convention)
done at Munich on 5 October 1973 as revised by
the Act revising Article 63 EPC of 17 December
1991 and the Act revising the EPC of 29 November
2000;
(v) WIPO means the World Intellectual Property
Organization;
(vi) International Bureau means the International
Bureau of WIPO.
(2) Where provisions of this Agreement relating to
the application of the PCT contain terms and
expressions that are defined by the PCT, they shall
have the same meaning as under the PCT.
Article 3
Visegrad Patent Institute
(1) The VPI shall have administrative and financial
autonomy.
(2) The VPI shall be governed by an Administrative
Board and administered by a Secretariat managed by a
Director.
(3) The main task of the VPI shall be to act as an
International Searching Authority and International
Preliminary Examining Authority within the meaning
of the PCT. The Administrative Board may decide to

In accordance with Article 17, the membership of this Agreement is not limited to Visegrad countries. This Agreement is open to accession by other countries of the region. Although the Visegrad Patent Institute is established by the Visegrad countries, legally speaking it
is not an institution of the Visegrad Cooperation.
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entrust the VPI with other similar tasks in the field of
patents.
(4) The establishment and the operation of the VPI
shall in no way affect the exclusive competence of the
national offices with respect to national patents and
patents having the same effect.
Article 4
Legal status of the VPI
(1) The VPI shall have legal personality.
(2) In each of the Contracting States, the VPI shall
enjoy the most extensive legal capacity accorded to
legal persons under the national law of that State. It
may in particular enter into contracts, acquire or
dispose of movable or immovable property and be a
party to legal proceedings.
(3) The Director of the VPI shall represent the VPI.
Article 5
Headquarters
(1) The VPI shall have its headquarters in Budapest.
(2) The VPI shall have a branch office in each of the
other Contracting States unless the Administrative Board
decides otherwise at the request of a Contracting State
not wishing to host such an office.
(3) The VPI shall conclude a headquarters agreement
with Hungary.
Article 6
Privileges and immunities
(1) Within the scope of its official activities the VPI,
its property and income shall be exempt from all direct
taxes.
(2) Where substantial purchases for the exercise of
the official activities of the VPI are made, in the price of
which taxes or duties are included, appropriate
measures shall, whenever possible, be taken by the
Contracting States to remit or reimburse to the VPI the
amount of such taxes or duties.
(3) No exemption shall be accorded in respect of
duties and taxes which amount merely to charges for
public utility services.
(4) The headquarters agreement referred to in
Article 5(3) may grant privileges and immunities other
than those specified in paragraphs (1) and (2).
Article 7
Liability
(1) The contractual liability of the VPI shall be
governed by the law applicable to the contract in
question in accordance with Regulation (EC) No
593/2008 (Rome I), where applicable, or failing that in
accordance with the law of the Contracting State of the
court seized.
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(2) The non-contractual liability of the VPI in respect
of any damage caused by it or the employees of the VPI
Secretariat in the performance of their duties, to the
extent that it is not a civil and commercial matter
within the meaning of Regulation (EC) No 864/2007
(Rome II), shall be governed by the law of the
Contracting State in which the damage occurred.
(3) The court with jurisdiction to settle disputes under paragraph (2) shall be a court of the Contracting
State in which the damage occurred.
(4) The provisions of paragraphs (1) to (3) shall apply
irrespective of the performance of the tasks of the VPI
being entrusted to national offices. The liability of the
national offices towards the VPI and the liability of the
VPI towards the national offices shall be governed by
the terms and conditions laid down by the
Administrative Board.
Article 8
Activities of the VPI
(1)
(a) Subject to Article 20, the VPI shall act as an
International
Searching
Authority
and
International Preliminary Examining Authority
within the meaning of the PCT, in accordance with
an agreement between the International Bureau
and the VPI, for applications filed with the receiving
Office of, or acting for, any State party to this
Agreement.
(b) The agreement between the International Bureau
and the VPI may provide that the VPI shall also act
for other applications filed with the receiving Office
of, or acting for, any other Contracting State of the
PCT where the receiving Office of such State
specifies the VPI for that purpose.
(2) When concluding and implementing the agreement referred to in paragraph (1), the VPI shall comply
with the obligations the Contracting States of this
Agreement have under the Convention on the Grant of
European Patents (European Patent Convention),
including its Protocol on the Centralisation of the
European Patent System and on its Introduction.
(3) In case of conflict between the provisions of the
PCT and those of this Agreement, the provisions of the
PCT shall prevail.
(4) Activities of the VPI as an International Searching
Authority and International Preliminary Examining
Authority and in relation to any other task entrusted to
it under Article 3(3) shall be carried out by the national
offices on behalf of the VPI in accordance with the terms
and conditions laid down by the Administrative Board.
(5) The Administrative Board shall lay down the
criteria for distributing the work to be carried out
under paragraph (4) among the national offices. They
shall be fair, equitable and relevant, ensuring a
balanced distribution.
(6) The national offices shall, in accordance with the
Financial Regulations, receive reimbursements for the
activities they carry out under paragraph (4).
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Article 9
The Secretariat and the Director of the VPI
(1) The Director shall be responsible for the
organisation of the activities of the VPI. The Secretariat
shall be responsible for administrative support and
shall also act as the secretariat of the Administrative
Board.
(2) The Secretariat shall be managed by the Director,
who shall be responsible for its activities to the
Administrative Board.
(3) To this end, the Director shall have in particular
the following functions and powers:
(i) he shall take all necessary steps to ensure the
efficient performance of the VPIs tasks, including
the
adoption
of
internal
administrative
instructions;
(ii) he may submit to the Administrative Board any
proposal for amending the Implementing
Regulations, or for decisions that come within the
competence of the Administrative Board;
(iii) he shall prepare and implement the budget as well
as any amendment or supplement thereto;
(iv) he shall submit a management report to the
Administrative Board each year.
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mitted to the Administrative Board and the minutes of
its deliberations shall be drawn up in English.
(3) The Administrative Board shall establish its own
Rules of Procedure.
Article 12
Competence of the Administrative
Board in certain matters
(1) The Administrative Board shall be competent to
adopt and amend
(i) the Implementing Regulations,
(ii) the Financial Regulations,
(iii) the conditions of employment of the employees of
the Secretariat,
(iv) and its Rules of Procedure.
(2) The Administrative Board shall be competent to
authorise the Director of the VPI to negotiate and, subject
to its approval, to conclude agreements on behalf of the
VPI with states and intergovernmental organisations.
(3) The Administrative Board shall perform such
other functions as are appropriate to implementing the
provisions of this Agreement.
Article 13

(4) The Director shall conform to the instructions of
the Administrative Board as to the internal and
external affairs of the VPI.

Decisions of the Administrative
Board and voting rules

(5) National offices shall assist the Director and the
Secretariat in fulfilling their tasks to the extent
necessary and in accordance with the arrangements
established by the Administrative Board.

(1) The Administrative Board shall endeavour to take
its decisions by consensus. Where a decision cannot be
arrived at by consensus, the matter at issue shall be
decided by voting.

(6) The employees of the Secretariat shall be bound,
even after the termination of their employment, neither
to disclose nor to make use of the information which by
its nature is a professional secret.

(2) The right to vote in the Administrative Board shall
be restricted to the Contracting States. Each
Contracting State shall have one vote and shall vote
only in its own name.

Appointment of the Director

(3) Subject to paragraph (4), the decisions of the
Administrative Board shall require two-thirds of the
votes cast.

(1) The Director of the VPI shall be appointed by the
Administrative Board for a fixed term, which shall not
exceed four years. He shall be eligible for
reappointment. The periods of the initial appointment
and possible subsequent appointments, as well as all
other conditions of the appointment, shall be fixed by
the Administrative Board.

(4) Unanimity of the Contracting States voting shall
be required for the decisions the Administrative Board
is empowered to take under Articles 3(3), 5(2), 7(4),
8(5), 12(1), 12(2) and 14(4). The Administrative Board
shall take such decisions or, under paragraph (1), shall
take decisions by consensus only if all the Contracting
States are represented.

(2) The Administrative Board shall exercise
disciplinary authority over the Director of the VPI.

(5) Abstentions shall not be considered as votes.

Article 11

Financial provisions

Article 10

The Administrative Board
(1) The Administrative Board shall be composed of
the Representatives and the alternate Representatives
of the Contracting States. Each Contracting State shall
be entitled to appoint one Representative and one
alternate Representative to the Administrative Board.
(2) The language used in the deliberations of the
Administrative Board shall be English. Documents sub-

Article 14

(1) The budget of the VPI shall be balanced. It shall
be drawn up in accordance with the generally accepted
accounting principles laid down in the Financial
Regulations. If necessary, the budget may be amended
or supplemented.
(2) The expenses of the VPI shall be covered by its
own resources and, where necessary, by special
financial contributions made by the Contracting
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States, the amount of which shall be determined by the
Administrative Board in accordance with the Financial
Regulations. The VPIs own resources shall comprise
all income from fees and other sources, and also, where
applicable, the reserves of the VPI.
(3) The VPI may levy fees for any task or procedure
carried out under this Agreement. The Implementing
Regulations shall determine in particular the amounts
of the fees and the ways in which they are to be paid.
The amounts of the fees shall be fixed at such a level as
to ensure that the revenue in respect thereof is
sufficient for the VPIs budget to be balanced.
(4)
(a) However, if the VPI is unable to balance its budget
under the conditions laid down in paragraph (3), the
Contracting States shall remit to the VPI special
financial contributions, the amount of which shall
be determined by the Administrative Board in
accordance with the Financial Regulations.
(b) If other means of provisionally covering any deficit
or any part thereof are secured, the Administrative
Board may decide that such deficit be carried
forward and that the Contracting States should not
be asked to pay contributions.
(c) If the financial situation of the VPI so permits, the
Administrative Board may decide that any
contributions paid under subparagraph (a) be
reimbursed to the Contracting States which have
paid them.
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(ii) the method for determining the amounts of the
special financial contributions as well as the
procedure whereby they are to be made available
to the VPI by the Contracting States;
(iii) the method for determining the amounts of
reimbursements national offices shall receive for
the activities they carry out under Article 8(4) as
well as the procedure whereby they are to be made
available to these offices by the VPI;
(iv) the rules on distributing, among the Contracting
States, any surplus the VPI may generate through
its operations;
(v) the generally accepted accounting principles on
which the budget and the annual financial
statements shall be based.
Article 15
Implementing Regulations
(1) The Implementing Regulations shall lay down
rules concerning:
(i) matters in respect of which this Agreement
expressly refers to the Implementing Regulations;
(ii) any administrative requirements, matters, or
procedures;
(iii) any details useful in the implementation of the
provisions of this Agreement;
(iv) the amounts of the fees and the ways in which they
are to be paid.

(5) The expenditure entered in the budget shall be
authorised for the duration of one accounting period,
unless the Financial Regulations provide otherwise.
The accounting period shall commence on 1 January
and end on 31 December.

(2) In case of conflict between the provisions of this
Agreement and those of the Implementing Regulations,
the provisions of this Agreement shall prevail. The
Implementing Regulations shall not be an integral part
of this Agreement.

(6) The Director of the VPI shall submit the draft
budget to the Administrative Board no later than the
date prescribed in the Financial Regulations. The
budget, and any amendment or supplement to it, shall
be adopted by the Administrative Board.

Article 16

(7)
(a) The income and expenditure account and a balance
sheet of the VPI shall be examined by auditors whose
independence is beyond doubt. They shall be
appointed by the Administrative Board for a period of
five years, which shall be renewable or extensible. The
auditors shall draw up a report containing a signed
audit opinion after the end of each accounting period.
(b) The Director of the VPI shall annually submit to the
Administrative Board the accounts of the preceding
accounting period in respect of the budget and the
balance sheet showing the assets and liabilities of
the VPI together with the report of the auditors. The
Administrative Board shall approve the annual
accounts together with the report of the auditors
and shall discharge the Director of the VPI in respect
of the implementation of the budget.
(8) The Financial Regulations shall lay down in
particular:
(i) the arrangements relating to the establishment and
implementation of the budget and for rendering and
auditing the accounts;

Ratification
(1) This Agreement shall be subject to ratification in
accordance with the respective constitutional
requirements of the Contracting States.
(2) Instruments of ratification shall be deposited
with the Government of Hungary (hereinafter referred
to as Depositary).
Article 17
Accession
(1) This Agreement shall be open to accession by any
European State at the invitation of the Administrative
Board.
(2) Instruments of accession shall be deposited with
the Depositary.
Article 18
Entry into force
(1) This Agreement shall enter into force two months
after the Czech Republic, Hungary, the Republic of
Poland and the Slovak Republic have all deposited
their instruments of ratification.
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(2) Any accession shall take effect on the first day of
the second month after the deposit of the instrument of
accession.
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this Agreement. Denunciation shall be notified to the
Depositary. It shall take effect six months after the date
of receipt of such notification.
(2) This Agreement may be terminated at any time by
the consent of all the Contracting States under such
terms as are agreed between them.

Article 19
Initial contribution
(1) Upon entry into force of this Agreement, the
Contracting States referred to in Article 18(1) shall pay
to the VPI an initial contribution. The initial
contribution shall cover the costs of setting up the VPI
and shall be used for that purpose. The amount of that
initial contribution shall be divided among those
Contracting States in equal parts.

(3) The operation of this Agreement may be suspended
at any time by the consent of all the Contracting States
under such terms as are agreed between them.

(2) Any State which accedes to this Agreement shall
also pay an initial contribution. In this case, the initial
contribution shall cover the costs incurred by the VPI
in connection with the accession of that State. The
amount of that initial contribution shall be fixed by the
Administrative Board.

(1) Any dispute between two or more Contracting
States concerning the interpretation or application of
this Agreement or the Implementing Regulations which
is not settled by negotiation shall be submitted, at the
request of one of the States concerned, to the
Administrative Board, which shall endeavour to bring
about agreement between the States concerned.

Article 20
Appointment of the VPI
The VPI shall seek appointment by the Assembly of
the International Patent Cooperation Union as an
International Searching Authority and International
Preliminary Examining Authority in accordance with
the provisions of the PCT. The Contracting States shall
assist the VPI in that process.

Disputes

(2) If such agreement is not reached within one year
from the date when the dispute was referred to the
Administrative Board, any one of the States concerned
may submit the dispute to the International Court of
Justice.
Article 25
Language and Depositary of the Agreement
This Agreement, drawn up in a single original, in the
English language, shall be deposited with the
Depositary.

Article 21
Reservations
No reservations to this Agreement are permitted.

Article 26

Article 22

Transmission and notifications

Amendments
(1) This Agreement may be amended
agreement between the Contracting States.

Article 24

by

an

(2) Proposals for the amendment of this Agreement
may be initiated by any Contracting State. Such
proposals
shall
be
communicated
to
the
Administrative Board.
(3) Unless otherwise provided in the agreement
amending this Agreement, any amendment to this
Agreement shall enter into force two months after all
the Contracting States have deposited their
instruments of approval.
Article 23
Denunciation, termination and suspension
(1) Any Contracting State may at any time denounce

(1) The Depositary shall draw up certified true copies
of this Agreement and shall transmit them to the
Governments of all signatory and acceding States.
(2) The Depositary shall notify to the Governments of
the States referred to in paragraph (1):
(i) the deposit of any instrument of ratification or
accession;
(ii) the date of entry into force of this Agreement;
(iii) any denunciation received pursuant to Article
23(1) and the date on which such denunciation
comes into force.
IN
WITNESS
WHEREOF
the
undersigned
Plenipotentiaries, being duly authorized thereto by
their respective Governments, have signed the present
Agreement.
DONE at Bratislava on 26 February 2015.
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For the Government of the Czech Republic

For the Government of Hungary

___________________________________________________
Josef Kratochvíl
President of the Industrial Property Office of the
Czech Republic

___________________________________________________
Miklós Bendzsel
President of the Hungarian
Intellectual Property Office

For the Government of the Republic of Poland

For the Government of the Slovak Republic

___________________________________________________
Alicja Adamczak
President of the Patent Office of the Republic of
Poland

___________________________________________________
¼ubo Knoth
President of the Industrial Property Office of
the Slovak Republic

