VZOR
OZNÁMENIE O ZARADENÍ PODNIKU
PODĽA § 5 ZÁKONA
1. Dôvod vypracovania oznámenia

Označiť dôvod/zmenu x

Nové oznámenie
Nový podnik § 3 ods. 5 písm. a) zákona
Aktualizácia oznámenia
Možnosť výberu z viacerých
preddefinovaných možností

Zmena názvu a adresy podniku
Zmena obchodného názvu a sídla prevádzkovateľa
Zmena mena, priezviska a funkcie osoby, ktorá je poverená
riadením podniku, ak ňou nie je prevádzkovateľ
Zmena kategórie alebo vyradenie podniku
Trvalé/dočasné zastavenie podniku/zariadenia/skladovacieho
zariadenia alebo ich častí
Zmena v činnosti podniku/zariadenia/skladovacieho zariadenia
Zmena v zozname nebezpečných látok
Zmena v množstve nebezpečných látok
Zmena fyzikálnych vlastností alebo fyzikálnej formy
nebezpečných látok
Zmena technologického procesu
Iné dôvody

Stručný popis dôvodu oznámenia a vyznačenej zmeny

2. Vymedzenie podniku podľa § 3 zákona
Označiť x
Existujúci podnik

Nový podnik

§ 3 ods. 6 zákona

Podnik A

Nový podnik

§ 3 ods. 5 písm. a) zákona

Podnik B

Podnik A

Podnik B

§ 3 ods. 5 písm. b)

Podnik A

Podnik B

Iný podnik
§ 3 ods. 7) zákona

Podnik A

3. Identifikačné údaje podniku – podnik podľa § 3 ods. 1 zákona
Názov
Adresa

Ulica

Číslo

Mesto/obec

PSČ

4. Meno a funkcia osoby poverenej riadením podniku, ak ním nie je prevádzkovateľ
Titul

Meno

Priezvisko

Funkcia
Telefónne číslo

Faxové číslo
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E-mailová adresa

Podnik B

5. Doplňujúce údaje podniku – podnik podľa § 3 ods. 1 zákona
Kód hlavnej činnosti podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev.2 – uviesť
triedu -prvé štyri miesta kódu.
Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická
klasifikácia ekonomických činností.

Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania
Označiť x
Povolenie/rozhodnutie vydané podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole
znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov alebo zákona č. 245/2003 Z. z.
Áno

Nie

Národný register znečisťovania
Označiť x
Povinnosť prevádzkovateľa podľa § 6 ods. 5 a ods. 9 zákona č. 205/2004 Z. z. oznamovať údaje do
národného registra znečisťovania
Áno

Nie

Počet zamestnancov

6. Identifikačné údaje prevádzkovateľa
6.1. Identifikačné údaje prevádzkovateľa – fyzická osoba podnikateľ
Titul

Meno

Priezvisko

Obchodné meno
Sídlo

IČO
Ulica

Číslo

Mesto/obec

PSČ

Štát, ak ide o zahraničného prevádzkovateľa
6.2. Identifikačné údaje prevádzkovateľa – právnická osoba
Obchodné meno
Právna forma
Sídlo

IČO
Ulica

Číslo

Mesto/obec

PSČ

Štát, ak ide o zahraničného prevádzkovateľa
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7. Opis činnosti podniku – podnik podľa § 3 ods. 1 zákona
Súčasná činnosť podniku

Navrhovaná činnosť podniku
Ak ide o nový podnik podľa § 3 ods. 5 písm. a) zákona

8. Informácie o bezprostrednom okolí podniku a faktoroch, ktoré môžu spôsobiť závažnú
priemyselnú haváriu alebo zhoršiť jej následky vrátane informácie o všetkých susediacich
podnikoch, o oblastiach a vývoji, ktoré by mohli byť príčinou závažnej priemyselnej havárie či
zhoršiť jej následky alebo zapríčiniť domino efekt

9. Grafické znázornenie podniku a jeho bezprostredného okolia - uviesť v prílohe oznámenia
Na mapách s mierkou 1:10 000, prípadne na mapách väčšieho detailu znázorniť hranice podniku a jeho
bezprostredného okolia, lokalizáciu zariadení, v ktorých sú prítomné nebezpečné látky, všetky prvky,
ktoré môžu spôsobiť závažnú priemyselnú haváriu alebo zhoršiť jej následky, prvky, ktoré môžu byť ohrozené
závažnou priemyselnou haváriou ako sú napríklad citlivé a dôležité verejné budovy, vrátane všetkých susediacich
podnikov
Doplňujúce informácie

10. Informácie o prítomných nebezpečných látkach v podniku a ich klasifikácia – uviesť v tabuľke
k oznámeniu, ktorá je súčasťou oznámenia o zaradení podniku
Doplňujúce informácie

11. Použitie súčtového pravidla

Označiť x

Áno (detailné výpočty uviesť v prílohe oznámenia)
Zdôvodnenie zaradenia podniku

Odborne spôsobilá osoba, ktorá oznámenie vypracovala
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Nie

Titul

Meno

Priezvisko

Telefónne číslo

E-mailová adresa

Dátum a miesto

Podpis
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Odtlačok pečiatky

TABUĽKA K OZNÁMENIU O ZARADENÍ PODNIKU
INFORMÁCIE O PRÍTOMNÝCH NEBEZPEČNÝCH LÁTKACH V PODNIKU A ICH KLASIFIKÁCIA

P. č.

Názov
nebezpečnej
látky

CAS/EC
číslo

Klasifikácia
nebezpečnej
látky
podľa nariadenia
Európskeho
parlamentu a Rady (ES) č.
1272/2008
Kód triedy
a kategórie
nebezpečnosti1)

Kód
výstražných
upozornení2)

Zaradenie nebezpečnej látky do
kategórie nebezpečnosti alebo medzi
menované nebezpečné látky podľa
zákona č. 128/2015 Z. z.
Trieda/kategória
nebezpečnosti3)
(Časť 1)

Menovaná
nebezpečná látka4)
(Časť 2)

Prahová hodnota
pre kategóriu (t)

A

B

Projektované,
skutočné alebo
predpokladané
množstvo
nebezpečnej látky
(t)

Fyzikálne
vlastnosti
alebo
fyzikálna
forma5)

Vysvetlivky:
Súčasťou oznámenia o zaradení podniku sú karty bezpečnostných údajov nebezpečných látok.
1) Uviesť podľa prílohy VI bodu 1.1.2.1.1 tabuľky 1.1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 z 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. EÚ L 353, 31.12.2008) v platnom
znení.
2) Uviesť podľa čl. 21 a prílohy III nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 z 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. EÚ L 353, 31.12.2008) v platnom znení.
3) Uviesť kód podľa číselníka Kategórie nebezpečných látok, ktorý je súčasťou oznámenia o zaradení podniku.
4) Uviesť x ak ide o menovanú nebezpečnú látku.
5) Uviesť skupenstvo nebezpečnej látky -plyn, kvapalina, tuhá látka formu - prach, pelety, aerosól, skvapalnený plyn a iné, tlak, teplotu.
Ak ide o viaceré použitia tej istej nebezpečnej látky v rôznych skupenstvách, formách, resp. tlaku a teploty oddeliť bodkočiarkou.
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KATEGÓRIE NEBEZPEČNÝCH LÁTOK
KÓD
H1
H11
H1101
H12
H1201
H1202
H13
H1301
P1
P11
P1101
P1102

P1103
P12
P1201
P13
P1301
P14
P1401
P15
P1501
P16
P1601
P17
P1701
P1702

TRIEDA/KATEGÓRIA NEBEZPEČNOSTI
Trieda H nebezpečnosť pre zdravie
H1 - akútna toxicita
kategória 1 - všetky spôsoby expozície
H2 - akútna toxicita
kategória 2 - všetky spôsoby expozície
kategória 3 - spôsoby expozície - inhalačne - pozri poznámku 7 k prílohe č. 1 zákona
H3 - toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) - jednorazová expozícia
STOT SE - kategória 1
Trieda P - fyzikálne nebezpečenstvá
P1a - výbušniny - pozri poznámku 8 k prílohe č. 1 zákona
Nestabilné výbušniny
Výbušniny podtriedy 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 alebo 1.6

Látky alebo zmesi s výbušnými vlastnosťami podľa metódy A.14 nariadenia 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) (Ú. v. EÚ L 142, 31. 5. 2008) v platnom znení - pozri
poznámku 9 k prílohe č. 1 zákona, ktoré nepatria do tried nebezpečnosti organické peroxidy alebo samovoľne reagujúce látky
a zmesi
P1b - výbušniny - pozri poznámku 8 k prílohe č. 1 zákona
Výbušniny podtriedy 1.4 - pozri poznámku 10 k prílohe č. 1 zákona
P2 - horľavé plyny
Horľavé plyny - kategórie 1 alebo 2
P3a - horľavé aerosóly - pozri poznámku 11.1 k prílohe č. 1 zákona
Horľavé aerosóly kategórie 1 alebo 2, ktoré obsahujú horľavé plyny kategórie 1 alebo 2 alebo horľavé kvapaliny kategórie 1
P3b horľavé aerosóly - pozri poznámku 11.1 k prílohe č. 1 zákona
„Horľavé“ aerosóly kategórie 1 alebo 2, ktoré neobsahujú horľavé plyny kategórie 1 alebo 2 alebo ani horľavé kvapaliny kategórie 1 pozri poznámku 11.2 k prílohe č. 1 zákona
P4 oxidujúce plyny
Oxidujúce plyny kategórie 1
P5a - horľavé kvapaliny
Horľavé kvapaliny kategórie 1
Horľavé kvapaliny - kategórie 2 alebo 3 udržiavané pri teplote vyššej, ako je ich bod varu
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P1703
P18
P1801

Iné kvapaliny s teplotou vzplanutia ≤ 60 °C udržiavané pri teplote vyššej, ako je ich bod varu - pozri poznámku 12 k prílohe č. 1 zákona
P5b -horľavé kvapaliny
Horľavé kvapaliny kategórie 2 alebo 3, ak určité podmienky spracovania, ako je vysoký tlak alebo vysoká teplota, môžu spôsobiť
nebezpečenstvo vedúce k závažnej havárii

KÓD
P1802
P19
P1901
P20
P2001
P21
P2101
P22
P2201
P2202
P23
P2301
P2302
E1
E11
E12
O1

TRIEDA/KATEGÓRIA NEBEZPEČNOSTI
Iné kvapaliny s teplotou vzplanutia ≤ 60 °C, ak určité podmienky spracovania, ako je vysoký tlak alebo vysoká teplota, môžu spôsobiť
nebezpečenstvo vedúce k závažnej havárii - pozri poznámku 12 k prílohe č. 1 zákona
P5c - horľavé kvapaliny
Horľavé kvapaliny, kategórie 2 alebo 3, na ktoré sa nevzťahuje P5a a P5b
P6a - samovoľne reagujúce látky a zmesi a organické peroxidy
Samovoľne reagujúce látky alebo zmesi typu A alebo B alebo organické peroxidy typu A alebo B
P6b - samovoľne reagujúce látky a zmesi a organické peroxidy
Samovoľne reagujúce látky alebo zmesi typu C, D, E alebo F alebo organické peroxidy typu C, D, E alebo F
P7 Samozápalné kvapaliny a samozápalné tuhé látky
Samozápalné kvapaliny kategórie 1
Samozápalné tuhé látky kategórie 1
P8 - oxidujúce kvapaliny a oxidujúce tuhé látky
Oxidujúce kvapaliny kategórie 1, 2 alebo 3
Oxidujúce tuhé látky kategórie 1, 2 alebo 3
Trieda E - nebezpečnosť pre životné prostredie
E1 - nebezpečné pre vodné prostredie v akútnej kategórii 1 alebo chronickej kategórii 1
E2 - nebezpečné pre vodné prostredie v chronickej kategórii 2
Trieda O - Osobitné pravidlá označovania a balenia určitých látok a zmesí - ďalšie informácie o nebezpečnosti

O11
O12
O13

O1 - látky alebo zmesi s výstražným upozornením EUH014
O2 - látky a zmesi, ktoré pri kontakte s vodou uvoľňujú horľavé plyny, kategória 1
O3 - látky alebo zmesi s výstražným upozornením EUH029
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