
 

 

 

Príloha č. 16b k vyhláške č. 373/2015 Z. z. 

Protokol o skúške funkčnosti použitého elektrozariadenia 

1. Držiteľ použitých 

elektrozariadení (zodpovedný 

za testovanie): 

IČO: 

Meno a priezvisko/názov: 

 

Adresa: 

Kontaktná osoba: 

Tel: 

e-mail: 

2. Spoločnosť zodpovedná za 

potvrdenie funkčnosti (ak sa líši 

od držiteľa): 

IČO: 

Meno a priezvisko/názov: 

 

Adresa: 

Kontaktná osoba: 

Tel: 

e-mail: 

3. Užívateľ alebo predajca alebo 

distribútor: 

IČO: 

Meno a priezvisko/názov: 

 

Adresa: 

Kontaktná osoba: 

Tel: 

e-mail: 

4. Vyhlásenie: 

4.1 Vyhlásenie osoby, ktorá vykonala testovanie funkčnosti a hodnotenie prítomnosti nebezpečných látok: 

Vyhlasujem, že výsledky testovania a hodnotenia sú úplné a pravdivé podľa môjho najlepšieho vedomia.  

 

Meno a priezvisko:                                                          Dátum:                                                                  Podpis: 

 

4.2 Vyhlásenie držiteľa použitého elektrozariadenia uvedeného nižšie: Vyhlasujem, že použité elektrozariadenie 

bolo testované a je plne funkčné.
1
) Vyhlasujem, že toto použité elektrozariadenie nie je definované alebo 

považované za odpad v niektorej z krajín zapojených do prepravy a je určené na opätovné použitie
2
) a nie na 

zhodnotenie alebo zneškodnenie. Ďalej vyhlasujem, že faktúry a zmluvy týkajúce sa predaja alebo iného prevodu 

vlastníctva použitého elektrozariadenia sú platné. 

 

Meno a priezvisko:                                                             Dátum:                                                                 Podpis: 

 

5. Dotknuté krajiny 

Vývoz/odoslanie 

 

Tranzit 

 
Dovoz/určenie 

6. Názov/ 

Typ zaria-

denia
3
)

 

7. Názov 

výrobcu (ak 

je k 

dispozícii) 

8. 

Identifikačné/ 

výrobné číslo  

(ak je k 

dispozícii) 

9. Rok 

výroby (ak 

je k 

dispozícii) 

10. Dátum 

vykonania 

testu 

11. Druh/typ 

vykonaných 

testov a výsledky 

testov 
4
) 

12. Obsah 

nebezpečných 

látok 

v zariadení 

       

       

       

       

       

 
1) Použité elektrozariadenie je „plne funkčné“, pokiaľ bolo testované a preukázalo sa, že je schopené vykonávať hlavné funkcie. 
2) Plne funkčné použité elektrozariadenie, ktoré nie je odpadom, bude znovu použité na ten istý účel, pre ktorý bolo vyrobené, bez 

nutnosti opravy alebo modernizácie. 
3) Vymenujte použité elektrozariadenia, pre ktoré platia informácie uvedené v kolónkach 1 až 3 a ktoré majú byť prepravené 

spoločne. Ak je to vhodné, uveďte názvy použitých elektrozariadení, ak sa nachádzajú v prílohe II alebo IV smernice Európskeho 

parlamentu a Rady č. 2012/19/EÚ zo 4. júla 2012 o odpade z elektrických a elektronických zariadení, a podľa vhodnosti uveďte 

kategóriu použitého elektrozariadenia podľa prílohy I alebo III smernice č. 2012/19/EÚ. 



 

 

 

4) Napríklad údaj o plnej funkčnosti, vymenovanie odstránených porúch a vymenených chybných dielov. Zároveň je potrebné priložiť 

podrobnosti podľa § 13a ods. 3 a 4 tejto vyhlášky, ak je to vhodné. 

 

 

Príloha č. 16c k vyhláške č. 373/2015 Z. z. 

Cezhraničná preprava použitých elektrozariadení podľa § 88 ods. 3 zákona 

1. Držiteľ použitých 

elektrozariadení 

 

Meno a priezvisko: 

 

Adresa: 

Kontaktná osoba: 

Tel.:  

Fax: 

e-mail: 

2. Príjemca 

 

Meno a priezvisko: 

 

Adresa: 

Kontaktná osoba: 

Tel.: 

Fax: 

e-mail: 

3. Popis elektrického a elektronického zariadenia 

(napríklad názov): 

4. Dôvod prepravy: 
1
)
 

 Oprava v záruke 

 Modernizácia 

 Oprava  

 Analýza základnej príčiny  

 

5. Dátum začatia prepravy: 

6. Množstvo (ks/t): 

7. Dotknuté krajiny/štáty: 

Vývoz/odoslanie 

 

Tranzit Dovoz/určenie 

8. Vyhlásenie držiteľa použitého elektrozariadenia:  
Vyhlasujem, že som oprávnený zastupovať moju spoločnosť právne a že: 

 

a) Použité elektrozariadenie v tejto zásielke je použité elektrozariadenie, ktoré nie je definované alebo považované 

za odpad v ktorejkoľvek krajine zapojenej do prepravy.  

b) Preprava sa uskutočňuje v rámci dohody o preprave medzi podnikateľskými subjektmi, na základe platnej 

zmluvy.
2
)  

c) Použité elektrozariadenie v prípade prepravy podľa § 88 ods. 3 písm. b) a c) zákona bude použité iba pre 

profesionálne použitie.
3
)  

d) Na základe žiadosti príslušných orgánov predložím dokumenty (napríklad zmluvy), ktoré môžu byť použité na 

overenie vyhlásenia podľa písmen a) a b). 

e) Všetky uvedené údaje sú úplné a pravdivé podľa môjho najlepšieho vedomia.  

 

Meno a priezvisko:                                                Funkcia:                              Dátum:                          Podpis: 

 

VYPLNÍ PRÍJEMCA 

9. Zásielka prijatá príjemcom: □                     Množstvo/objem (ks/t/):  

 

 

Meno a priezvisko:                                                  Dátum:                                               Podpis: 

 
1) V prípade viacerých možností je potrebné uviesť všetky. 
2) Alebo existuje rovnocenný doklad v prípadoch, keď nedochádza k zmene vlastníctva použitého elektrozariadenia. 
3) Použité elektrozariadenie určené na profesionálne použitie je použité elektrozariadenie, ktoré je určené výhradne na 

použitie profesionálnymi užívateľmi. Použité elektrozariadenie, ktoré bude pravdepodobne používané v domácnostiach, 

alebo bude používané v domácnostiach rovnako ako aj profesionálnymi užívateľmi, nie je použitým elektrozariadením na 

profesionálne použitie.“. 
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