Návrh
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z ...... 2013,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej
republiky
č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení
neskorších predpisov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 68 ods. 3 písm. a), f),
h), n), y), x), aa) a ab) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 283/2001 Z. z.
o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení vyhlášky č. 509/2002 Z. z.,
vyhlášky č. 128/2004 Z. z., vyhlášky č. 599/2005 Z. z., vyhlášky č. 301/2008 Z. z. a vyhlášky
č. 263/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „programu okresu“ a na konci sa pripájanú tieto slová:
„a o obsahu programu predchádzania vzniku odpadu“.
2. V § 1 písmeno c) znie:
„c) požiadavky na spracovanie a recykláciu použitých batérií a akumulátorov, záväzné limity
pre zber použitých batérií a akumulátorov, mieru recyklačnej efektivity použitých batérií
a akumulátorov a podrobnosti o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti výrobcu prenosných
batérií a akumulátorov podľa § 48f ods. 5 písm. e) zákona,“.
3. V § 1 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „a podrobnosti o posúdení splnenia
podmienok ustanovených v § 2a zákona“.
4. § 1 sa dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e) podrobnosti o prevádzkovaní úložiska kovovej ortuti, podrobnosti a náležitosti
prevádzkového poriadku, ktorý podlieha schváleniu orgánu štátnej správy odpadového
hospodárstva, rozsah a spôsob monitorovania kovovej ortuti, obsah, spôsob vedenia,
ohlasovania a uchovávania evidencie o kovovej ortuti, ktorá je odpadom, prevádzkovateľom
úložiska kovovej ortuti.“.
5. Prvá časť vrátane nadpisu znie:
„PRVÁ ČASŤ
PROGRAMY ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA A PROGRAM PREDCHÁDZANIA
VZNIKU ODPADU
Prvý oddiel
Programy odpadového hospodárstva

§2
Obsah programu
(1) Program sa vypracúva s prihliadnutím na jeho environmentálnu účinnosť, ekonomickú
efektívnosť, sociálnu akceptovateľnosť a reálnu uskutočniteľnosť.
(2) Program obsahuje
a) základné údaje,
b) charakteristika aktuálneho stavu odpadového hospodárstva,
c) vyhodnotenie predchádzajúceho programu,
d) záväzná časť,
e) smerná časť.
(3) Program Slovenskej republiky sa zostavuje podľa osnovy uvedenej v prílohe č. 1.
(4) Program kraja sa zostavuje podľa osnovy uvedenej v prílohe č. 1a.
(5) Program pôvodcu odpadu sa zostavuje podľa osnovy uvedenej v prílohe č. 2 a program
obce sa zostavuje podľa osnovy uvedenej v prílohe č. 2a.
(6) Program držiteľa polychlórovaných bifenylov sa zostavuje podľa osnovy uvedenej v
prílohe č. 2b.
§3
Základné údaje
(1) Základné údaje programu Slovenskej republiky a programu kraja obsahujú identifikačné
údaje o orgáne, ktorý program vydáva, základné údaje o území, pre ktoré sa program vydáva
a obdobie, na ktoré sa vydáva.
(2) Základné údaje programu pôvodcu odpadu a základné údaje programu držiteľa
polychlórovaných bifenylov obsahujú identifikačné údaje o pôvodcovi odpadu alebo o
držiteľovi polychlórovaných bifenylov, charakteristiku jeho činnosti a obdobie, na ktoré sa
program vydáva.
(3) Základné údaje programu obce obsahujú identifikačné údaje o obci, údaje o rozlohe obce,
o počte jej obyvateľov a obdobie, na ktoré sa program vydáva.
§4
Charakteristika aktuálneho stavu odpadového hospodárstva
(1) Charakteristika aktuálneho stavu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky
obsahuje údaje uvedené v § 5 ods. 2 písm. a) až c) zákona. Rozmiestnenie zariadení na
spracovanie odpadov sa vypracuje s rozlíšením na zariadenia na zhodnocovanie odpadov,
zariadenia na spoluspaľovanie odpadov, spaľovne odpadov a na zariadenia na
zneškodňovanie odpadov, osobitne na skládky odpadov a na zariadenia na dekontamináciu
kontaminovaných zariadení, základné údaje o zariadení na spracovanie odpadov najmä jeho
názov, IČO, miesto umiestnenia, kapacitu a kategóriu odpadu akú spracováva.
(2) Charakteristika aktuálneho stavu odpadového hospodárstva kraja obsahuje údaje podľa
odseku 1 so zameraním na územie kraja, pre ktorý sa vypracováva.
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(3) Charakteristika aktuálneho stavu odpadového hospodárstva pôvodcu odpadu obsahuje
údaje o druhu, množstve a zdroji odpadu vzniknutého v predchádzajúcom období a údaje
o množstve odpadov, pre ktoré zabezpečil zhodnotenie a pre ktoré zabezpečil zneškodnenie s
osobitným uvedením podielu zneškodnenia odpadu skládkovaním. Toto ustanovenie sa
primerane vzťahuje aj na program držiteľa polychlórovaných bifenylov.
(4) Charakteristika aktuálneho stavu odpadového hospodárstva obce obsahuje údaje o druhu,
množstve a zdroji komunálnych odpadov vzniknutých v predchádzajúcom období, údaje
o množstve odpadov, pre ktoré zabezpečila zhodnotenie a pre ktoré zabezpečila
zneškodnenie, o systéme triedeného zberu komunálnych odpadov, o množstve a druhu
komunálnych odpadov vyzbieraných v rámci triedeného zberu komunálnych odpadov
a o ďalšom nakladaní s ním.
§5
Záväzná časť programu
(1) Záväzná časť programu Slovenskej republiky obsahuje
a) ciele a údaje o nakladaní s prúdmi odpadov v členení na
1. použité batérie a akumulátory,
2. odpadové oleje,
3. opotrebované pneumatiky,
4. elektroodpad,
5. staré vozidlá,
6. polychlórované bifenyly, ktoré sú odpadom (ďalej len "použité polychlórované bifenyly"),
7. biologicky rozložiteľné odpady a biologické odpady,
8. stavebné odpady,
9. odpady z obalov,
10. komunálne odpady,
11. iné druhy odpadov, v prípade potreby,
b) organizačné, technologické a výrobné opatrenia na obmedzenie vzniku odpadov a na
dosiahnutie stanovených cieľov,
c) opatrenia na zvýšenie podielu zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov
a opatrenia na zníženie množstva biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov
ukladaných na skládky odpadov vyjadreného v jednotkách hmotnosti vo východiskovom a
cieľovom roku s cieľom dosiahnuť znižovanie množstva ukladaných odpadov na skládky
odpadov takto:
1. do konca roku 2013 znížiť množstvo skládkovaných biologicky rozložiteľných
komunálnych odpadov na 50 % z celkového množstva (hmotnosti) biologicky rozložiteľných
komunálnych odpadov vzniknutých v roku 1995,
2. do konca roku 2020 znížiť množstvo skládkovaných biologicky rozložiteľných
komunálnych odpadov na 35 % z celkového množstva (hmotnosti) biologicky rozložiteľných
komunálnych odpadov vzniknutých v roku 1995,
d) posúdenie potreby budovania nových zariadení na spracovanie odpadov a potreby
rozšírenia existujúcich zariadení na spracovanie odpadov s uvedením, pre ktoré prúdy
odpadov [§ 5 ods. 1 písm. a)] sú spracovateľské zariadenia vybudované v dostatočnej
kapacite, a preto nie je vhodné podporovať ich výstavbu,
e) údaje o kontaminovaných zariadeniach a o obsahu polychlórovaných bifenylov v nich
obsiahnutých,
f) nakladanie s obalmi a s odpadom z obalov, vrátane podpory preventívnych opatrení
a systémov opätovného použitia obalov.
(2) Záväzná časť programu kraja obsahuje údaje uvedené v odseku 1 so zameraním na územie
kraja, pre ktorý sa vypracováva.
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(3) Záväzná časť programu pôvodcu odpadu obsahuje
a) organizačné, technologické a výrobné opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov
a opatrenia na obmedzenie vzniku nebezpečných odpadov a ostatných odpadov,
b) predpokladaný vznik odpadov, ciele na zvýšenie podielu recyklácie a zhodnocovania
odpadov a zníženie podielu zneškodňovania odpadov,
c) údaje o predpokladanej cezhraničnej preprave odpadov na zhodnotenie alebo o vývoze
odpadov na zhodnotenie zo Slovenskej republiky.
(4) Záväzná časť programu obce obsahuje
a) predpokladaný vznik komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu s osobitným
vyčlenením na zmesový komunálny odpad, drobný stavebný odpad a na jednotlivé vytriedené
zložky komunálnych odpadov vrátane biologicky rozložiteľného kuchynského
a reštauračného odpadu a odpadu zo záhrad a z parkov vrátane odpadu z cintorínov,
predpokladaný podiel ich zhodnocovania a zneškodňovania,
b) ciele a opatrenia zamerané na zníženie množstva vzniku komunálnych odpadov a na
zvýšenie podielu triedeného zberu komunálnych odpadov a následného ich zhodnotenia,
opatrenia na znižovanie množstva biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov
ukladaných na skládky odpadov,
c) údaje o systéme zberu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov a o
zabezpečovaní triedeného zberu komunálnych odpadov,
d) opatrenia na zabezpečenie informovanosti obyvateľov o triedenom zbere komunálnych
odpadov z obalov a o význame značiek na obaloch, ktoré znamenajú, že obal je možné
zhodnotiť.
(5) Záväzná časť programu držiteľa polychlórovaných bifenylov obsahuje
a) údaje o kontaminovaných zariadeniach, polychlórovaných bifenyloch a použitých
polychlórovaných bifenyloch,
b) ciele a opatrenia na dekontamináciu alebo zneškodnenie kontaminovaných zariadení a
termín, do ktorého sa vykonajú,
c) opatrenia na zníženie rizika pre životné prostredie,
d) údaje o životnosti transformátorov, v ktorých sa nachádza kvapalina s obsahom
polychlórovaných bifenylov od 0, 005 do 0, 05 percenta hmotnosti,
e) koncepčný zámer na konkrétny spôsob dekontaminácie alebo zneškodnenia.
§6
Smerná časť programu
(1) Smerná časť programu Slovenskej republiky obsahuje zámery na vybudovanie zariadení
na nakladanie s odpadmi nadregionálneho významu, vyhodnotenie užitočnosti prijatých
opatrení, využívanie kampaní na zvyšovanie povedomia verejnosti v oblasti nakladania s
odpadmi a charakteristiku systémov zberu odpadov.
(2) Smerná časť programu kraja obsahuje zámery na vybudovanie zariadení na nakladanie
s odpadmi regionálneho významu a charakteristiku systémov zberu odpadov v kraji.
(3) Smerná časť programu pôvodcu obsahuje údaje o dostupnosti zariadení na spracovanie
odpadu, ktorý mu vzniká alebo o potrebe ich vybudovania.
(4) Smerná časť programu obce obsahuje informácie o dostupnosti zariadení na spracovanie
komunálnych odpadov a o potrebe ich budovania vrátane návrhov aké typy spracovateľských
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zariadení pre komunálny odpad je potrebné vybudovať a využívanie kampaní na zvyšovanie
povedomia obyvateľov v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi.
§ 6a
(1) Pôvodca odpadu s celoslovenskou pôsobnosťou môže vypracovať jeden súhrnný program
pôvodcu odpadu s rozčlenením na jednotlivé kraje alebo viacero samostatných programov
pôvodcu odpadu s prihliadnutím na programy jednotlivých krajov.
(2) Pôvodca odpadu s viac ako jednou prevádzkou na území Slovenskej republiky, ktorá nemá
právnu subjektivitu môže vypracovať jeden súhrnný program pôvodcu odpadu alebo viacero
samostatných programov pôvodcu odpadu s prihliadnutím na programy jednotlivých krajov,
v ktorých sa jeho prevádzky nachádzajú.
Druhý oddiel
Program predchádzania vzniku odpadu
§7
(1) Program predchádzania vzniku odpadu sa vypracúva s prihliadnutím na jeho
environmentálnu účinnosť, ekonomickú efektívnosť, sociálnu akceptovateľnosť a reálnu
uskutočniteľnosť.
(2) Program predchádzania vzniku odpadu sa zostavuje podľa osnovy uvedenej v prílohe
č. 2c.
6. V § 10 ods. 1 sa za slová „ak ide o vznik“ vkladajú slová „biologicky rozložiteľného
kuchynského a reštauračného odpadu a“.
7. V § 10 ods. 3 písm. a) sa slovo „opotrebovanými“ nahrádza slovom „použitými“.
8. V § 10 ods. 3 písm. e) sa slová „elektronickým šrotom“ nahrádzajú slovom
„elektroodpadom“.
9. V § 10 ods. 3 sa vypúšťa písmeno k).
Doterajšie písmená l) až n) sa označujú ako písmena k) až m).
10. V § 10 sa odsek 3 dopĺňa písmenom n), ktoré znie:
„n) odpadmi z kovových obalov.“.
11. Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:
„5) § 42 ods. 5 písm. b), § 43 ods. 7 písm. b), § 44 ods. 7 písm. b), § 44a ods. 6 písm. b), § 46
ods. 7 písm. b), § 48 ods. 9 písm. b), § 48f ods. 6 písm. b), § 52 ods. 1 písm. g), § 54 ods. 6
písm. b), § 54i ods. 6 písm. b) zákona č. 223/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
12. Za § 11 sa vkladá § 11a, ktorý vrátane nadpisu znie:
„§ 11a
Evidenčný list úložiska kovovej ortuti, záznam o vyskladnení a odoslaní kovovej ortuti
a potvrdenie o kontajneri s kovovou ortuťou
(1) Evidenčný list úložiska kovovej ortuti vedie prevádzkovateľ úložiska kovovej ortuti podľa
vzoru uvedeného v prílohe č. 7a.
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(2) Záznam o vyskladnení a odoslaní kovovej ortuti vedie prevádzkovateľ úložiska kovovej
ortuti podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 7b.
(3) Evidenčný list úložiska kovovej ortuti sa vypĺňa za obdobie kalendárneho roka a zasiela sa
príslušnému úradu do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka.
(4) Evidenčný list úložiska kovovej ortuti uchováva prevádzkovateľ úložiska kovovej ortuti
počas 10 rokov od ukončenia prevádzky úložiska kovovej ortuti.
(5) Záznam o vyskladnení a odoslaní kovovej ortuti sa bezodkladne vypĺňa pri vyskladnení
a odoslaní kovovej ortuti a potvrdený oboma stranami sa bezodkladne zasiela príslušnému
úradu.
(6) Záznam o vyskladnení a odoslaní kovovej ortuti uchováva prevádzkovateľ úložiska
kovovej ortuti počas 10 rokov od jeho vydania.
(7) Potvrdenie o kontajneri s kovovou ortuťou podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 7c
prevádzkovateľ úložiska kovovej ortuti uchováva počas 10 rokov od jeho predloženia
odovzdávajúcou osobou prevádzkovateľovi úložiska kovovej ortuti.“.
13. V § 13 ods. 2 sa na konci pripája táto veta:
„Výrobca prenosných batérií a akumulátorov najneskôr do 28. februára nasledujúceho
kalendárneho roka podáva ministerstvu hlásenie výrobcu batérií a akumulátorov o zbere,
spracovaní a recyklácii použitých prenosných batérií a akumulátorov na tlačive, ktorého vzor
je uvedený v prílohe č. 9a; ustanovenie prvej vety nie je týmto dotknuté.“.
14. V § 14 uvádzacia veta znie:
„Zoznam registrovaných osôb podľa § 15 ods. 4 zákona obsahuje“.
15. § 16 vrátane nadpisu znie:
„§ 16
Požiadavky na spracovanie a recykláciu
(1) Z použitých batérií a akumulátorov, ktoré boli odovzdané na spracovanie sa musia
odstrániť všetky kvapaliny a kyseliny.
(2) Minimálna recyklačná efektivita, ktorú musí dosahovať zariadenie na recykláciu
použitých batérií a akumulátorov je
a) 65 priemerných hmotnostných percent olovených batérií a akumulátorov vrátane recyklácie
oloveného obsahu v najvyššej technicky dosiahnuteľnej miere bez nadmerných nákladov,
b) 75 priemerných hmotnostných percent niklovo-kadmiových batérií a akumulátorov vrátane
recyklácie obsahu kadmia v najvyššej technicky dosiahnuteľnej miere bez nadmerných
nákladov,
c) 50 priemerných hmotnostných percent ostatných použitých batérií a akumulátorov.“.
16. Za § 16 sa vkladá § 16a, ktorý vrátane nadpisu znie:
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„§ 16a
Limity pre zber použitých prenosných batérií a akumulátorov
(1) Limit pre zber použitých prenosných batérií a akumulátorov podľa § 48a ods. 19 zákona
v danom kalendárnom roku predstavuje percentuálny podiel vypočítaný tak, že celková
hmotnosť použitých prenosných batérií a akumulátorov vyzbieraných v Slovenskej republike
ich výrobcom v danom kalendárnom roku sa vynásobí počtom rokov, počas ktorých v rámci
trojročnej periódy ukončenej daným kalendárnym rokom uvádzal výrobca batérií a
akumulátorov prenosné batérie a akumulátory na trh v Slovenskej republike a následne sa delí
súčtom celkových hmotností prenosných batérií a akumulátorov uvedených na trh
v Slovenskej republike ich výrobcom v danom kalendárnom roku a v predchádzajúcich dvoch
kalendárnych rokoch, pokiaľ neboli prepravené alebo vyvezené z územia Slovenskej
republiky.
(2) Limity pre zber použitých prenosných batérií a akumulátorov sa každoročne vypočítavajú
a sledujú podľa prílohy č. 10a.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 15 sa vypúšťa.
17. § 17 sa vypúšťa.
18. V § 18 odsek 4 znie:
„(4) Energetické zhodnocovanie je využívanie odpadu na získavanie energie podľa § 21 ods.
9 zákona alebo jeho využívanie ako palivo.“.
19. Za § 19c sa vkladá § 19d, ktorý vrátane nadpisu znie:
„19d
Podrobnosti o posúdení splnenia podmienok § 2a zákona
Pred udelením súhlasu podľa § 7 ods. 1 písm. s) zákona alebo predĺžením jeho platnosti sa
posúdi, či
a) plánované použitie látky alebo veci je zákonné a látka alebo vec spĺňa požiadavky pre
konkrétne použitie ako výrobku,
b) látka alebo vec bola vyrobená zámerne alebo či výrobný proces bol zámerne upravený
takým spôsobom, aby v rámci neho popri hlavnom výrobku vznikala táto látka alebo vec,
c) použitie látky alebo veci je zabezpečené,
d) látku alebo vec je možné používať bez ďalšieho iného spracovania ako je bežný
priemyselný postup,
e) výroba látky alebo veci je neoddeliteľnou súčasťou výrobného procesu, ktorého primárnym
cieľom nie je výroba látky alebo veci, ktorá má byť vedľajším produktom.“.
20. § 20 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3) Ustanovenia odseku 1 sa použijú aj na úložisko kovovej ortuti.“.
21. Nadpis prvého dielu tretej hlavy znie:
„Prvý diel
Skládka odpadov“.
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22. Za § 28 sa vkladá druhý diel tretej hlavy, ktorý vrátane nadpisu znie:
„Druhý diel
Úložisko kovovej ortuti
§ 28a
Základné ustanovenia
(1) Na úložisko kovovej ortuti (ďalej len „úložisko“) sa dočasne uskladňuje kovová ortuť,
ktorá je odpadom, s obsahom ortuti vyšším ako 99,9 hmotnostného percenta, zbavená
nečistôt, ktoré môžu spôsobiť koróziu uhlíkovej ocele alebo nehrdzavejúcej ocele (napr.
roztok kyseliny dusičnej, roztoky chloridových solí).
(2) Kovová ortuť sa uskladňuje oddelene od iného druhu odpadu.
(3) Na úložisko je možné dočasne uskladniť také množstvo kovovej ortuti, ktoré neprekračuje
jeho celkovú kapacitu.
(4) Na úložisku možno uskladniť iba kovovú ortuť, ktorá spĺňa podmienky podľa odseku 1.
§ 28b
Požiadavky na úložisko
(1) Úložisko sa musí vybaviť umelými bariérami, ktoré zamedzia úniku emisií ortuti do
životného prostredia, ak nie je vybavené prírodnými bariérami, ktoré dostatočným spôsobom
chránia životné prostredie pred emisiami ortuti.
(2) Na úložisku sa musia vykonať opatrenia najmä
a) na zabránenie prieniku kovovej ortuti do povrchových vôd,
b) na zabránenie preniku kovovej ortuti do pôdy a podzemných vôd.
(3) Dno úložiska je pokryté tesniacim materiálom odolným proti ortuti a je vyspádované do
zbernej nádrže.
(4) Súčasťou úložiska je protipožiarny systém.
(5) Kontajnery s obsahom kovovej ortuti sa uskladňujú tak aby:
a) bol zaistený ľahký a bezpečný prístup ku všetkým kontajnerom, v ktorých sa nachádza
kovová ortuť bez ohrozenia zdravia a života a
b) sa nachádzali v zberných nádržiach bez prasklín a netesností s povrchom, ktorý neprepúšťa
kovovú ortuť a ich objem zodpovedá množstvu uloženej kovovej ortuti.
(6) Kontajner s kovovou ortuťou sa v úložisku uskladňuje najviac na päť rokov, najneskôr do
uplynutia piateho roku uskladnenia sa musí vyskladniť a odoslať na spracovanie.“.
23. V § 29 ods. 5 písm. b) sa slová „obsahu významných škodlivín“ nahrádzajú slovami
„maximálnom obsahu polychlórovaných bifenylov, pentachlórovaného fenolu, chlóru, fluóru,
síry, ťažkých kovov a iných znečisťujúcich látok“.

8

24. Za § 29 sa vkladajú § 29a a § 29b, ktoré vrátane nadpisov znejú:
„§ 29a
Prevzatie kovovej ortuti na úložisko
(1) Do úložiska možno kovovú ortuť prevziať, len ak sa zároveň s každou dodávkou kovovej
ortuti predloží prevádzkovateľovi úložiska
a) doklad o množstve kovovej ortuti,
b) sprievodný list a identifikačný list nebezpečného odpadu,
c) údaj o vlastnostiach a zložení kovovej ortuti v rozsahu podľa § 19 (protokol z analytickej
kontroly),
d) potvrdenie o kontajneri podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 7c.
(2) Prevádzkovateľ úložiska kontajner pred jeho prevzatím vizuálne skontroluje a poškodené,
netesniace alebo skorodované kontajnery neprijme.
(3) Do úložiska možno kovovú ortuť prevziať, len ak je v kovovom kontajneri
a) odolnom proti korózii a nárazom a bez zvarov,
b) ktorý je plynotesný a kvapalinotesný,
c) vyrobenom z uhlíkovej ocele29a) alebo z nehrdzavejúcej ocele,29b)
d) ktorého vonkajší plášť je odolný voči vonkajším vplyvom a poveternostným podmienkam
uloženia,
e) ktorý je naplnený najviac na 80 objemových percent a
f) ktorého konštrukčný typ úspešne prešiel skúškou tesnosti.29c)
(4) Každý kontajner musí byť označený trvalou značkou vyrazenou do kovu, ktorá obsahuje
identifikačné číslo kontajnera, konštrukčný materiál, jeho hmotnosť v prázdnom stave,
referenciu výrobcu, dátum výroby a súčasne aj štítkom, ktorý je na kontajner trvalo pripojený
a obsahuje identifikačné číslo potvrdenia o kontajneri [odsek 1 písm. d)].
(5) Ustanovenia § 29 odsekov 1, 3 a 4 týmto nie sú dotknuté a použijú sa aj pri preberaní
kovovej ortuti na úložisko kovovej ortuti.
§ 29b
Vyskladnenie kovovej ortuti
(1) Kovová ortuť sa pred uplynutím doby na akú bola dočasne uskladnená na úložisku,
vyskladňuje na žiadosť toho, kto kovovú ortuť odovzdal na dočasné uskladnenie. Ak
žiadateľom o vyskladnenie je iná osoba, ako tá ktorá kovovú ortuť odovzdala na dočasné
uskladnenie, vyskladnenie sa môže vykonať iba s jej súhlasom alebo ide o osobu, na ktorú
prešli práva a povinnosti toho, kto kovovú ortuť odovzdal na dočasné uskladnenie.
(2) Po uplynutí doby na dočasné uskladnenie kovovej ortuti prevádzkovateľ úložiska kovovú
ortuť vyskladní a odovzdá tomu, kto ju odovzdal na dočasné uskladnenie, alebo s jeho
súhlasom inej osobe oprávnenej na nakladanie s týmto odpadom. Ak ten kto kovovú ortuť
odovzdal na dočasné uskladnenie zanikol bez právneho nástupcu, prevádzkovateľ úložiska
predmetnú kovovú ortuť vyskladní a odovzdá inej osobe oprávnenej na nakladanie
s odpadom, najneskôr do uplynutia lehoty na uskladnenie [§ 28b ods. 6], a to aj bez nutnosti
mať súhlas osoby, ktorá kovovú ortuť odovzdala na dočasné uskladnenie.
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(3) Prijímateľ vyskladnenej kovovej ortuti musí byť oprávnený na nakladanie s takýmto
odpadom.
(4) Vyskladnenú kovovú ortuť odovzdáva prevádzkovateľ úložiska osobne prijímateľovi
vyskladnenej kovovej ortuti v areáli úložiska.
(5) Vyskladnenie kovovej ortuti, odoslanie kovovej ortuti a vyhotovenie záznamu podľa
prílohy č. 7b sa uskutočňuje v jeden deň vrátane prevzatia vyskladnenej kovovej ortuti jej
prijímateľom.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 29a až 29c znejú:
„29a) ASTM A36
29b) AISI 304, 316L
29c) Príloha A, časť 6 kapitoly 6.1.5.3 a 6.1.5.4 Dohody 64/1987 Zb. Európska dohoda o
medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR).“.
25. V § 31 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.
26. V § 31 ods. 2 sa za slová „Proces spaľovania“ vkladá slovo „odpadov“ a nad slovo
„zvyškov“ sa umiestňuje odkaz 30aa).
Poznámka pod čiarou k odkazu 30aa znie:
„30aa) § 19 ods. 4 písm. a) vyhlášky č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona o ovzduší.“.
27. Za § 34 sa vkladá § 34a, ktorý vrátane nadpisu nad paragrafom znie:
„Prevádzka a monitorovanie úložiska
§ 34a
(1) Pri prevádzke úložiska sa musia zabezpečiť opatrenia na minimalizáciu vplyvu úložiska
na životné prostredie a ochranné vybavenie vhodné na zaobchádzanie s kovovou ortuťou.
(2) Prevádzkovateľ úložiska vedie prevádzkovú dokumentáciu úložiska.
(3) K prevádzkovej dokumentácii o technicko - organizačnom zabezpečení riadneho chodu
úložiska a minimalizácie vplyvu úložiska na životné prostredie patrí
a) prevádzkový poriadok,
b) prevádzkový denník,
c) obchodné a dodávateľské zmluvy týkajúce sa dočasného uskladnenia kovovej ortuti,
d) núdzové a evakuačné plány,
e) vydané súhlasy, vyjadrenia a stanoviská orgánov štátnej správy a samosprávy,
f) doklady o vyskladnení kovovej ortuti v súlade s § 29b ods. 3.
(4) Prevádzkový poriadok úložiska obsahuje
a) názov a sídlo prevádzkovateľa úložiska vrátane mien zamestnancov zodpovedných za
prevádzku úložiska,
b) údaje o začatí prevádzky, čase životnosti úložiska a jeho kapacite,
c) technický opis úložiska,
d) organizačné a technologické zabezpečenie prevádzky a ochrany úložiska,
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e) podmienky bezpečnosti práce pri prevádzke úložiska,
f) povinnosti pri obsluhe a údržbe úložiska,
g) opatrenia pre prípad havárie,
h) identifikácia kovovej ortuti, ktorú je možné na úložisku uskladniť,
i) rozsah analýzy kovovej ortuti,
j) spôsob ukladania kontajnerov s obsahom kovovej ortuti,
k) spôsob obsluhy a vyhodnocovania pozorovacieho systému úložiska.
(5) V prípade zmien v prevádzke úložiska prevádzkovateľ úložiska prispôsobí prevádzkový
poriadok úložiska týmto zmenám.
(6) Prevádzkový denník úložiska obsahuje najmä údaje o
a) menách zamestnancov zodpovedných za prevádzku úložiska v daný deň,
b) množstve kovovej ortuti prijatej denne na dočasné uskladnenie vrátane označenia jej
pôvodcu, prípade držiteľa,
c) identifikačnom čísle potvrdenia o kontajneri s kovovou ortuťou prevzatého v daný deň,
d) množstve kovovej ortuti vyskladnenej a odoslanej denne z úložiska, vrátane označenia jej
pôvodcu prípadne držiteľa, ako aj osoby, ktorej bola vyskladnená kovová ortuť odovzdaná,
e) identifikačnom čísle potvrdenia o kontajneri s kovovou ortuťou vyskladneného
a odoslaného v daný deň,
f) odobratých vzorkách kovovej ortuti a výsledkoch ich analýz,
g) technickom stave úložiska,
h) miestach uloženia kontajnerov s kovovou ortuťou, vyznačených v situačnom pláne
úložiska,
i) prevádzkových poruchách a haváriách úložiska a o spôsobe ich odstránenia,
j) zvýšených výparoch ortuti zaznamenaných senzormi systému nepretržitého monitorovania
v daný deň,
k) zistených únikoch kovovej ortuti v daný deň a o navrhovaných a prijatých opatreniach na
predchádzanie akýmkoľvek emisiám kovovej ortuti do životného prostredia vrátane termínov
ich prijatia,
l) časovom využití úložiska,
m) prípadnom odstavení úložiska,
n) vykovanej údržbe a oprave úložiska,
o) vykonaných kontrolách, najmä o kontrolách systému nepretržitého monitorovania výparov
ortuti.
(7) Prevádzkový denník sa uchováva 10 rokov od ukončenia prevádzky úložiska.
(8) Úložisko a kontajnery aspoň raz mesačne kontroluje osoba zodpovedná za prevádzku
úložiska.
(9) Na sledovanie výparov ortuti musí byť úložisko vybavené systémom nepretržitého
monitorovania s citlivosťou aspoň 0,02 mg ortuti na m3. Senzory na monitorovanie sa
umiestnia na úrovni zeme a vo výške hlavy. Súčasťou monitorovacieho systému je svetelný
a zvukový varovný systém. Údržbu monitorovacieho systému vykoná prevádzkovateľ
minimálne raz ročne.
(10) V prípade zistenia únikov kovovej ortuti prevádzkovateľ úložiska bezodkladne príjme
opatrenia, ktorými sa predíde akýmkoľvek emisiám kovovej ortuti do životného prostredia
a na obnovenie bezpečnosti dočasného uskladnenia kovovej ortuti.
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(11) Každý únik kovovej ortuti sa považuje za udalosť s významným vplyvom na životné
prostredie a prevádzkovateľ úložiska ho bezodkladne musí oznámiť príslušnému orgánu
štátnej správy.
(12) Prevádzkovateľ úložiska zabezpečuje monitorovanie úložiska počas celej doby jeho
prevádzky priebežne, ako aj v čase, keď sú už vykonané úkony na ukončenie jeho prevádzky
[§ 46d ods. 1 písm. k)], a to až do úplného ukončenia jeho prevádzky.“.
28. V § 46a sa za číslo „46“ vkladá čiarka a slová „§ 46b až § 46d“.
29. Za § 46a sa vkladajú § 46b až § 46d, ktoré vrátane nadpisov znejú:
„§ 46b
Žiadosť o súhlas na to, že látka alebo vec sa považuje za vedľajší produkt a nie za odpad
(1) Žiadosť o súhlas na to, že látka alebo vec sa považuje za vedľajší produkt a nie za odpad
okrem náležitosti podľa § 74 ods. 8 zákona obsahuje
a) identifikačné údaje žiadateľa,
b) opis výrobného procesu, v rámci ktorého vzniká látka alebo vec, ktorej výroba nie je
primárnym cieľom,
c) údaje, či výrobný proces bol zámerne upravený tým spôsobom, aby v rámci neho vznikala
látka alebo vec, ktorá má byť vedľajším produktom,
d) informácie či látka alebo vec vzniká ako neoddeliteľná súčasť výrobného procesu,
e) informácie či je potrebné ďalšie spracovanie látky alebo veci, ktoré je iné ako bežný
priemyselný postup, aké ďalšie spracovanie látky alebo veci je potrebné, aby sa dala použiť
a či ďalšie spracovanie je neoddeliteľnou súčasťou výrobného procesu, ktorého primárnym
cieľom nie je výroba látky alebo veci, ktorá má byť vedľajším produktom,
f) údaje o využití, použití a uplatnení látky alebo veci na trhu, a že spĺňa požiadavky pre
konkrétne použitie z hľadiska výrobku,
g) preukázanie, že používanie látky alebo veci je zákonné a jej použitie nepovedie k celkovým
nepriaznivým vplyvom na životné prostredie alebo zdravie ľudí,
h) zmluvy, ktorými je preukázané, že používanie látky alebo veci je zabezpečené minimálne
počas doby platnosti súhlasu.
(2) Žiadosť o predĺženie platnosti súhlasu na to, že látka alebo vec sa považuje za vedľajší
produkt a nie za odpad obsahuje
a) identifikačné údaje žiadateľa,
b) vyjadrenie, či došlo k zmene skutočností uvedených v žiadosti o udelenie súhlasu podľa
odseku 1 písm. b) až e) a písm. g) a v čom spočíva zmena,
c) preukázanie, že počas doby platnosti udeleného súhlasu bolo použitie vedľajšieho produktu
zabezpečené s uvedením aké množstvo vedľajšieho produktu bolo počas doby platnosti
súhlasu vyrobené s rozlíšením na jednotlivé roky, aké množstvo vedľajšieho produktu bolo
počas doby platnosti súhlasu ďalej použité ako výrobok s rozlíšením na jednotlivé roky a ako
bude naložené s vedľajším produktom, ktorý nebol do podania tejto žiadosti použitý,
d) akú dobu je vedľajší produkt uskladnený pred jeho použitím,
e) zmluvy, ktorými je preukázané, že používanie látky alebo veci je zabezpečené minimálne
počas doby predĺženia platnosti súhlasu,
f) zmeny, ktoré nastali od udelenia posledného súhlasu,
g) údaje o výsledku kontrol vykonaných orgánmi štátnej správy odpadového hospodárstva,
h) dôležité skutočnosti, ktoré môžu ovplyvniť doterajšiu výrobu a nakladanie s vedľajším
produktom.
§ 46c
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Žiadosť o súhlas na vykonávanie prípravy na opätovné použitie
(1) Žiadosť o súhlas na vykonávanie prípravy na opätovné použitie okrem náležitosti podľa §
74 ods. 8 zákona obsahuje
a) identifikačné údaje žiadateľa,
b) druh, kategóriu odpadov a množstvo odpadov, ktoré majú byť predmetom prípravy na
opätovné použitie a identifikáciu miesta výkonu prípravy na opätovné použitie,
c) opis činnosti a technologický postup vykonávania prípravy na opätovné použitie,
d) opis ďalšieho nakladania s výrobkom, ktorý je výsledkom prípravy na opätovné
použitie, spôsob jeho odberu konečným užívateľom a jeho umiestnenie na trh.
(2) Žiadosť o predĺženie platnosti súhlasu na vykonávanie prípravy na opätovné použitie
obsahuje
a) identifikačné údaje žiadateľa,
b) informácie o množstve odpadu, ktorý počas doby platnosti súhlasu prešiel prípravou na
opätovné použitie s rozlíšením na jednotlivé roky a ako s týmito výrobkami bolo
v jednotlivých rokoch ďalej nakladané, množstvo výrobkov, ktoré našli uplatnenie
v príslušnom roku a sú opätovne používané,
c) informácie o množstve a nakladaní s výrobkami, ktoré nenašli využitie a neboli od
žiadateľa nikým odobraté na ich pôvodný účel,
d) priemerný čas uskladnenia výrobku, pokiaľ sa opätovne použije na pôvodný účel,
e) zmeny, ktoré nastali od udelenia posledného súhlasu,
f) údaje o výsledku kontrol vykonaných orgánmi štátnej správy odpadového hospodárstva,
g) dôležité skutočnosti, ktoré môžu ovplyvniť doterajšie vykonávanie prípravy na opätovné
použitie.
§ 46d
Žiadosť o súhlas na prevádzkovanie úložiska kovovej ortuti
(1) Žiadosť o súhlas na prevádzkovanie úložiska kovovej ortuti okrem náležitosti podľa § 74
ods. 8 zákona obsahuje
a) identifikačné údaje žiadateľa,
b) miesto úložiska kovovej ortuti,
c) určenie kovovej ortuti, ktorá môže byť na úložisku uskladnená a množstvo kovovej ortuti,
ktorá má byť na úložisku uskladnená,
d) navrhovanú kapacitu úložiska,
e) charakteristiku územia úložiska vrátane hydrogeologických a inžinierskogeologických
charakteristík,
f) navrhované metódy a opatrenia na zabezpečenie minimalizácie vplyvu úložiska na životné
prostredie a na vhodné zaobchádzanie s kovovou ortuťou,
g) navrhované opatrenia na zabránenie prieniku kovovej ortuti do povrchových vôd a na
zabránenie preniku kovovej ortuti do pôdy a podzemných vôd, umelé bariéry alebo prírodne
bariéry, ktoré zamedzia úniku emisií ortuti do životného prostredia,
h) navrhovaný prevádzkový poriadok, plán monitorovania a kontroly úložiska vrátane
kontroly kontajnerov počas jeho prevádzky, plán protipožiarneho systému,
i) technickú dokumentáciu úložiska vrátane charakteristiky jeho dna pokrytého tesniacim
materiálom odolným proti ortuti a návrh umiestnenia kontajnerov,
j) spôsob uzavretia a rekultivácie úložiska po vyskladnení všetkej kovovej ortuti s rozpisom
postupných krokov ukončenia prevádzky úložiska,
k) záverečné stanovisko z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie alebo
rozhodnutie zo zisťovacieho konania alebo vyjadrenie k oznámeniu o zmene, ak sa na túto
činnosť vyžaduje,
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l) preukázanie zriadenia osobitného účtu (§ 22 ods. 5) na náklady spojené s uzatvorením
a rekultiváciou úložiska po jeho uzavretí,
m) preukázanie poistenia úložiska proti nepredvídaným udalostiam, ak je takéto poistenie
uzavreté.“
30. Za § 47 sa vkladá § 47a, ktorý vrátane nadpisu znie:
„47a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. mája 2013
Programy vypracované podľa osnov platných pred účinnosťou tejto vyhlášky a ktoré už boli
aj vydané, alebo schválené príslušným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva
ostávajú v platnosti. Pre programy vypracované podľa osnov platných pred účinnosťou tejto
vyhlášky, ktoré boli pred účinnosťou tejto vyhlášky predložené na posúdenie podľa
osobitného predpisu54) sa nevyžaduje prepracovanie podľa osnov platných po účinnosti tejto
vyhlášky.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 54 znie:
„54) Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
31. Prílohy č. 1, č. 1a, č. 2 až 2c vrátane nadpisov znejú:
„Príloha č. 1
k vyhláške č. 283/2001 Z. z.
OSNOVA
programu Slovenskej republiky
1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE PROGRAMU SLOVENSKEJ REPUBLIKY
1.1 Názov orgánu, ktorý program vydal
1.2 Sídlo orgánu, ktorý program vydal
1.3 Počet obyvateľov Slovenskej republiky
1.4 Rozloha územia
1.5 Ekologická charakteristika územia (napr. počet národných parkov, ochranných pásiem
vodných zdrojov a pod.)
1.6 Štruktúra hospodárstva, najmä so zreteľom na vznik odpadov
1.7 Obdobie, na ktoré sa program vydáva
2. CHARAKTERISTIKA AKTUÁLNEHO STAVU ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA
2.1 Pre jednotlivé prúdy odpadov sa uvedú údaje o množstve vzniknutého odpadu v
Slovenskej republiky v predchádzajúcom období a o spôsobe nakladania s ním s rozlíšením na
odpad ostatný a odpad nebezpečný vrátane uvedenia druhu, množstva a zdroja odpadu, ktorý
sa vyviezol zo Slovenskej republiky, prepravil alebo doviezol do Slovenskej republiky
v predchádzajúcom období vrátane odhadu budúceho vývoja. Množstvá odpadov sa udávajú
v hmotnostných jednotkách za rok, sumárne a s rozlíšením na kraje.
2.2 Rozmiestnenie zariadení na spracovanie odpadov vrátane úložísk kovovej ortuti
s uvedením základných údajov o zariadeniach (okrem skládok odpadov, spaľovní odpadov
a zariadení na spoluspaľovanie odpadov). Rozmiestnenie týchto zariadení môže byť urobené
formou mapového znázornenia.
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2.3 Rozmiestnenie skládok odpadov s uvedením nasledovných údajov, ktoré sa uvádzajú v
tomto členení pre skládky odpadov v prevádzke a skládky odpadov vo výstavbe:
2.3.1 Kraj
2.3.2 Okres
2.3.3 Názov skládky odpadov
2.3.4 Prevádzkovateľ skládky odpadov
2.3.5 Katastrálne územie a lokalita
2.3.6 Trieda skládky odpadov
2.3.7 Predpokladaný termín začatia prevádzkovania skládky odpadov
2.3.8 Predpokladaný termín skončenia prevádzkovania skládky odpadov
2.3.9 Rozloha skládky odpadov a jej úložná plocha v m2
2.3.10 Celková kapacita skládky odpadov v m3
2.3.11 Voľná kapacita skládky odpadov v m3
Rozmiestnenie skládok odpadu môže byť urobené formou mapového znázornenia.
2.4 Rozmiestnenie spaľovní odpadov s uvedením nasledovných údajov, ktoré sa uvádzajú v
tomto členení pre spaľovne odpadov v prevádzke a spaľovne odpadov vo výstavbe:
2.4.1 Názov spaľovne odpadov a jej umiestnenie
2.4.2 Kraj a okres
2.4.3 Množstvo spáleného odpadu
2.4.4 Typ technológie
2.4.5 Uvedenie, či ide o zariadenie na zneškodňovanie alebo zhodnocovanie odpadu
Rozmiestnenie spaľovní odpadu môže byť urobené formou mapového znázornenia.
2.5 Rozmiestnenie zariadení na spoluspaľovanie odpadov s uvedením nasledovných údajov,
ktoré sa uvádzajú v tomto členení pre spaľovne odpadov v prevádzke a spaľovne odpadov vo
výstavbe:
2.5.1 Názov zariadenia na spoluspaľovanie odpadov a jej umiestnenie
2.5.2 Kraj a okres
2.5.3 Množstvo spoluspáleného odpadu
2.5.4 Typ technológie
2.5.5 Uvedenie, či ide o zariadenie na zneškodňovanie alebo zhodnocovanie odpadu
Rozmiestnenie zariadení na spoluspaľovanie odpadov môže byť urobené formou mapového
znázornenia.
2.6 Polychlórované bifenyly a kontaminované zariadenia
3. VYHODNOTENIE PREDCHÁDZAJÚCEHO PROGRAMU
Uvádza sa vyhodnotenie plnenia predchádzajúceho programu a vyhodnotenie užitočnosti
a vhodnosti využívaných ekonomických a iných nástrojov v odpadovom hospodárstve, tak
aby nedošlo k narušeniu fungovania vnútorného trhu.
4. ZÁVÄZNÁ ČASŤ PROGRAMU
4.1 Ciele a údaje o určených prúdoch odpadov pre záväznú časť programu Slovenskej
republiky
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Uvádzajú sa ciele a prúdy odpadov podľa § 5 ods. 1 písm. a) tejto vyhlášky a kontaminované
zariadenia, ktoré sa vyskytujú v Slovenskej republike. V prípade potreby sa v programe môže
uviesť aj iný prúd odpadu.
4.2 Pre jednotlivé prúdy sa uvedie predpokladaný vznik odpadov vo východiskovom roku
programu a v cieľovom roku programu.
Údaje pre východiskový rok programu sa uvádzajú v tonách a percentuálnom podiele z
celkového výskytu odpadov, údaje pre cieľový rok programu sa uvádzajú v percentuálnom
podiele z celkového výskytu odpadov.
4.3 Organizačné, technologické a výrobné opatrenia na obmedzenie vzniku odpadov a na
dosiahnutie stanovených cieľov. Uvádzajú sa konkrétne opatrenia a ich očakávaný účinok na
zníženie vzniku odpadov.
4.4 Pre jednotlivé prúdy sa uvedenie predpokladaný podiel ich zhodnocovania a
zneškodňovania vo východiskovom roku programu a podiel ich zhodnotenia a zneškodnenia v
cieľovom roku programu.
Údaje pre východiskový rok programu sa uvádzajú v tonách a percentuálnom podiele z
celkového zhodnocovaného alebo zneškodňovaného množstva odpadov, údaje pre cieľový
rok programu sa uvádzajú v percentuálnom podiele z celkového prípadne zhodnocovaného
alebo zneškodňovaného množstva odpadov.
4.5 Stratégia obmedzovania ukladania biologicky rozložiteľných odpadov na skládky
odpadov a opatrenia na zvýšenie podielu zhodnocovania biologicky rozložiteľných
komunálnych odpadov a opatrenia na zníženie množstva biologicky rozložiteľných
komunálnych odpadov ukladaných na skládky odpadov.
Uvádza sa postup na zvýšenie podielu zhodnocovania a znižovania množstva biologicky
rozložiteľných komunálnych odpadov ukladaných na skládky odpadov. Údaje sa uvádzajú pre
východiskový a cieľový rok programu. Údaje pre východiskový rok programu sa uvádzajú v
tonách a percentuálnom podiele. Údaje pre cieľový rok sa uvádzajú v percentuálnom podiele
v súlade s § 5 ods. 1 písm. c) tejto vyhlášky.
4.6 Vyjadrenie k potrebe budovania nových zariadení na spracovanie odpadov a potreby
rozšírenia existujúcich zariadení na spracovanie odpadov s uvedením, pre ktoré prúdy
odpadov sú spracovateľské zariadenia vybudované v dostatočnej kapacite, a preto nie je
vhodné podporovať ich výstavbu v Slovenskej republike a naopak.
4.7 Zneškodnenie polychlórovaných bifenylov a kontaminovaných zariadení
Uvádzajú sa konkrétne opatrenia a ich očakávaný účinok na zníženie obsahu
polychlórovaných bifenylov v kontaminovaných zariadeniach. Údaje sa uvádzajú pre
východiskový a cieľový rok programu.
4.8 Samostatnú časť o množstve a nakladaní s obalmi a s odpadom z obalov, vrátane podpory
preventívnych opatrení a systémov opätovného použitia obalov.
5. SMERNÁ ČASŤ PROGRAMU
5.1 Zámery na vybudovanie nových zariadení na zhodnocovanie odpadov, zneškodňovanie
odpadov, dekontamináciu kontaminovaných zariadení alebo zariadení na iné nakladania s
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odpadmi nadregionálneho významu s uvedením typu zariadenia a prúdu odpadu, pre ktorý sú
v Slovenskej republike nedostatočné kapacity.
Údaje sa spracúvajú v súlade s koncepčnými zámermi odpadového hospodárstva, s
vyhodnotením programu za predchádzajúce obdobie a s prihliadnutím na zámery pôvodcov
odpadov a ďalšie podnikateľské zámery v odpadovom hospodárstve na území Slovenskej
republiky.
5.2 Charakteristika existujúcich systémov zberu odpadov a posúdenie potreby budovania
nových systémov zberu odpadov.
5.3 Využitie kampaní, ich počet a charakter na zvyšovanie povedomia verejnosti v oblasti
nakladania s odpadmi.
5.4 Opatrenia na rekultiváciu uzatvorených skládok odpadov a území kontaminované
uzatvorenými skládkami.
5.5 Stručné vyhodnotenie užitočnosti prijatých opatrení.

OSNOVA
programu kraja

Príloha č. 1a
k vyhláške č. 283/2001 Z. z.

1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE PROGRAMU KRAJA
1.1 Názov orgánu, ktorý program vydal
1.2 Sídlo orgánu, ktorý program vydal
1.3 Počet obyvateľov územia, pre ktoré sa program vydáva
1.4 Rozloha územia
1.5 Ekologická charakteristika územia (napr. národný park, ochranné pásmo vodných zdrojov
a pod.)
1.6 Štruktúra hospodárstva v území, pre ktoré sa program vydáva, najmä so zreteľom na vznik
odpadov
1.7 Obdobie, na ktoré sa program vydáva
2. CHARAKTERISTIKA AKTUÁLNEHO STAVU ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA
2.1 Pre jednotlivé prúdy odpadov sa uvedú údaje o množstve vzniknutého odpadu na území
kraja v predchádzajúcom období a o spôsobe nakladania s ním s rozlíšením na odpad ostatný
a odpad nebezpečný vrátane uvedenia druhu, množstva a zdroja odpadu, ktorý sa vyviezol
z príslušného kraja, prepravil alebo doviezol do príslušného kraja v predchádzajúcom období
vrátane odhadu budúceho vývoja a odhadu budúceho vývoja. Množstvá odpadov sa udávajú
v hmotnostných jednotkách za rok, sumárne a s rozlíšením na kraje.
2.2 Rozmiestnenie zariadení na spracovanie odpadov vrátane úložísk kovovej ortuti na území
kraja s uvedením základných údajov o zariadeniach (okrem skládok odpadov, spaľovní
odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov). Rozmiestnenie týchto zariadení môže byť
urobené formou mapového znázornenia.
2.3 Rozmiestnenie skládok odpadov na území kraja s uvedením nasledovných údajov, ktoré
sa uvádzajú v tomto členení pre skládky odpadov v prevádzke a skládky odpadov vo
výstavbe:
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2.3.1 Kraj
2.3.2 Okres
2.3.3 Názov skládky odpadov
2.3.4 Prevádzkovateľ skládky odpadov
2.3.5 Katastrálne územie a lokalita
2.3.6 Trieda skládky odpadov
2.3.7 Predpokladaný termín začatia prevádzkovania skládky odpadov
2.3.8 Predpokladaný termín skončenia prevádzkovania skládky odpadov
2.3.9 Rozloha skládky odpadov a jej úložná plocha v m2
2.3.10 Celková kapacita skládky odpadov v m3
2.3.11 Voľná kapacita skládky odpadov v m3
Rozmiestnenie skládok odpadu môže byť urobené formou mapového znázornenia.
2.4 Rozmiestnenie spaľovní odpadov na území kraja s uvedením nasledovných údajov, ktoré
sa uvádzajú v tomto členení pre spaľovne odpadov v prevádzke a spaľovne odpadov vo
výstavbe:
2.4.1 Názov spaľovne odpadov a jej umiestnenie
2.4.2 Kraj a okres
2.4.3 Množstvo spáleného odpadu
2.4.4 Typ technológie
2.4.5 Uvedenie, či ide o zariadenie na zneškodňovanie alebo zhodnocovanie odpadu
Rozmiestnenie spaľovní odpadu môže byť urobené formou mapového znázornenia.
2.5 Rozmiestnenie zariadení na spoluspaľovanie odpadov na území kraja s uvedením
nasledovných údajov, ktoré sa uvádzajú v tomto členení pre spaľovne odpadov v prevádzke
a spaľovne odpadov vo výstavbe:
2.5.1 Názov zariadenia na spoluspaľovanie odpadov a jej umiestnenie
2.5.2 Kraj a okres
2.5.3 Množstvo spoluspáleného odpadu
2.5.4 Typ technológie
2.5.5 Uvedenie, či ide o zariadenie na zneškodňovanie alebo zhodnocovanie odpadu
Rozmiestnenie zariadení na spoluspaľovanie odpadov môže byť urobené formou mapového
znázornenia.
2.6 Polychlórované bifenyly a kontaminované zariadenia
3. VYHODNOTENIE PREDCHÁDZAJÚCEHO PROGRAMU
Uvádza sa vyhodnotenie plnenia predchádzajúceho programu kraja a vyhodnotenie
užitočnosti a vhodnosti využívaných ekonomických a iných nástrojov v odpadovom
hospodárstve, tak aby nedošlo k narušeniu fungovania vnútorného trhu.
4. ZÁVÄZNÁ ČASŤ PROGRAMU
4.1 Ciele a údaje o určených prúdoch odpadov pre záväznú časť programu kraja
Uvádzajú sa ciele a prúdy odpadov podľa § 5 ods. 1 písm. a) a kontaminované zariadenia,
ktoré sa vyskytujú na území kraja. V prípade potreby sa v programe môže uviesť aj iný prúd
odpadu.
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4.2 Pre jednotlivé prúdy sa uvedie predpokladaný vznik odpadov vo východiskovom roku
programu a v cieľovom roku programu na území kraja.
Údaje pre východiskový rok programu sa uvádzajú v tonách a percentuálnom podiele z
celkového výskytu odpadov na území kraja, údaje pre cieľový rok programu sa uvádzajú v
percentuálnom podiele z celkového výskytu odpadov.
4.3 Organizačné, technologické a výrobné opatrenia na obmedzenie vzniku odpadov a na
dosiahnutie stanovených cieľov. Uvádzajú sa konkrétne opatrenia a ich očakávaný účinok na
zníženie vzniku odpadov na území kraja.
4.4 Pre jednotlivé prúdy sa uvedenie predpokladaný podiel ich zhodnocovania a
zneškodňovania vo východiskovom roku programu a podiel ich zhodnotenia a zneškodnenia v
cieľovom roku programu.
Údaje pre východiskový rok programu sa uvádzajú v tonách a percentuálnom podiele z
celkového zhodnocovaného alebo zneškodňovaného množstva odpadov, údaje pre cieľový
rok programu sa uvádzajú v percentuálnom podiele z celkového prípadne zhodnocovaného
alebo zneškodňovaného množstva odpadov.
4.5 Opatrenia na zvýšenie podielu zhodnocovania biologicky rozložiteľných komunálnych
odpadov a opatrenia na zníženie množstva biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov
ukladaných na skládky odpadov pri zohľadnení Stratégie obmedzovania ukladania biologicky
rozložiteľných odpadov na skládky odpadov.
Uvádza sa postup na zvýšenie podielu zhodnocovania a znižovania množstva biologicky
rozložiteľných komunálnych odpadov ukladaných na skládky odpadov. Údaje sa uvádzajú pre
východiskový a cieľový rok programu. Údaje pre východiskový rok programu sa uvádzajú v
tonách a percentuálnom podiele. Údaje pre cieľový rok sa uvádzajú v percentuálnom podiele
v súlade s § 5 ods. 1 písm. c).
4.6 Vyjadrenie k potrebe budovania nových zariadení na spracovanie odpadov a potreby
rozšírenia existujúcich zariadení na spracovanie odpadov s uvedením, pre ktoré prúdy
odpadov sú spracovateľské zariadenia vybudované v dostatočnej kapacite, a preto nie je
vhodné podporovať ich výstavbu na území kraja a naopak.
4.7 Zneškodnenie polychlórovaných bifenylov a kontaminovaných zariadení
Uvádzajú sa konkrétne opatrenia a ich očakávaný účinok na zníženie obsahu
polychlórovaných bifenylov v kontaminovaných zariadeniach. Údaje sa uvádzajú pre
východiskový a cieľový rok programu.
4.8 Samostatnú časť o množstve a nakladaní s obalmi a s odpadom z obalov, vrátane podpory
preventívnych opatrení a systémov opätovného použitia obalov.
5. SMERNÁ ČASŤ PROGRAMU
5.1 Zámery na vybudovanie nových zariadení na zhodnocovanie odpadov, zneškodňovanie
odpadov, dekontamináciu kontaminovaných zariadení alebo zariadení na iné nakladania s
odpadmi regionálneho významu s uvedením typu zariadenia a prúdu odpadu, pre ktorý sú na
území kraja dostatočné kapacity.
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Údaje sa spracúvajú v súlade s koncepčnými zámermi odpadového hospodárstva, s
vyhodnotením programu za predchádzajúce obdobie a s prihliadnutím na zámery pôvodcov
odpadov a ďalšie podnikateľské zámery v odpadovom hospodárstve na území Slovenskej
republiky.
5.2 Charakteristika existujúcich systémov zberu odpadov v kraji a posúdenie potreby
budovania nových systémov zberu odpadov v kraji.
5.3 Opatrenia na rekultiváciu uzatvorených skládok odpadu a územia kontaminované
uzatvorenými skládkami.
5.4 Využitie kampaní, ich počet a charakter na zvyšovanie povedomia verejnosti v oblasti
nakladania s odpadmi.

OSNOVA
programu pôvodcu odpadu

Príloha č. 2
k vyhláške č. 283/2001 Z. z.

1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE PROGRAMU PÔVODCU ODPADU
1.1 Názov pôvodcu odpadu
1.2 Identifikačné číslo pôvodcu odpadu
1.3 Sídlo pôvodcu odpadu (katastrálne územie)
1.4 Identifikačné číslo katastrálneho územia
1.5 Okres
1.6 Druh výroby (činnosti) pôvodcu odpadu
1.7 Rozsah výroby (činnosti) pôvodcu odpadu
1.8 Obdobie, na ktoré sa program vydáva
2 CHARAKTERISTIKA SÚČASNÉHO STAVU ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA
2.1 Uvedú údaje o množstve vzniknutého odpadu u pôvodcu odpadu v predchádzajúcom
období a o spôsobe nakladania s ním s rozlíšením na odpad ostatný a odpad nebezpečný
vrátane uvedenia nasledovných údajov:
2.1.1 Kód odpadu
2.1.2 Názov odpadu
2.1.3 Kategória odpadu (N, O)
2.1.4 Odpad zhodnotený
- materiálovo
- energeticky
- inak v členení podľa prílohy č. 2 k zákonu
2.1.5 Odpad zneškodnený
- spaľovaním
- skládkovaním
- inak v členení podľa prílohy č. 3 k zákonu
(množstvá odpadov sa uvádzajú v tonách za rok)
3. VYHODNOTENIE PREDCHÁDZAJÚCEHO PROGRAMU
Uvádza sa vyhodnotenie plnenia predchádzajúceho programu pôvodcu.
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4. ZÁVÄZNÁ ČASŤ PROGRAMU
4.1 Opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov a na obmedzenie vzniku ostatných a
nebezpečných odpadov
Uvedú sa organizačné, technologické a výrobné opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov
a na obmedzenie vzniku nebezpečných odpadov a ostatných odpadov. Uvádzajú sa konkrétne
opatrenia a ich očakávaný účinok na zníženie vzniku odpadov.
4.2 Pre jednotlivé prúdy odpadov, ktoré vznikajú u pôvodcu sa uvedie predpokladaný vznik
odpadov vo východiskovom roku programu a v cieľovom roku programu.
4.3 Ciele pre prúdy odpadov, ktoré vznikajú u pôvodcu
Uvádzajú sa ciele na zvýšenie podielu recyklácie a iného zhodnocovania odpadov, ktoré
vznikajú u pôvodcu a ciele na zníženie podielu zneškodňovania odpadov. Uvedené ciele sa
stanovia v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva. Pôvodca odpadu môže v programe
uviesť aj ekonomickú bilanciu vo väzbe na dosiahnutie stanovených cieľov.
4.4 Údaje o predpokladanej cezhraničnej preprave odpadov za účelom zhodnotenia alebo
o vývoze odpadov na zhodnotenie
Údaje sa uvádzajú v tomto členení:
4.5.1 Kód odpadu
4.5.2 Názov odpadu
4.5.3 Množstvo odpadu
4.5.4 Odpad na zhodnotenie
- materiálovo
- energeticky
- inak v členení podľa prílohy č. 2 k zákonu
5. SMERNÁ ČASŤ PROGRAMU
Uvedú sa údaje o dostupnosti zariadení na spracovanie odpadu, ktorý vzniká u pôvodcu alebo
o potrebe ich vybudovania.
6. INÉ
6.1 Potvrdenie spracovateľa údajov
Uvádzajú sa tieto údaje:
6.1.1 Meno (názov) spracovateľa programu
6.1.2 Potvrdenie správnosti údajov podpisom oprávneného zástupcu
7. PRÍLOHOVÁ ČASŤ
7.1 Rozhodnutia správnych orgánov vydané pôvodcovi odpadu vo veci odpadov
7.2 Protokoly o vykonaných kontrolách vo veciach odpadového hospodárstva
7.3 Vyjadrenia dotknutých obecných úradov k návrhu programu

21

OSNOVA
programu obce

Príloha č. 2a
k vyhláške č. 283/2001 Z. z.

1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE PROGRAMU OBCE
1.1 Názov obce
1.2 Identifikačné číslo obce
1.3 Okres
1.4 Počet obyvateľov obce
1.5 Rozloha katastrálneho územia obce
1.6 Obdobie, na ktoré sa program vydáva
2. CHARAKTERISTIKA SÚČASNÉHO STAVU ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA
2.1 Druh, množstvo a zdroj komunálnych odpadov vzniknutých v obci v predchádzajúcom
období s osobitným rozlíšením na zmesový komunálny odpad, drobný stavebný odpad a na
vytriedené zložky komunálnych odpadov vrátane biologicky rozložiteľných komunálnych
odpadov.
Uvedú sa tieto údaje:
2.1.1 Kód odpadu
2.1.2 Názov odpadu
2.1.3 Kategória odpadu (N, O)
2.1.4 Odpad spolu
2.1.5 Odpad zhodnocovaný
- materiálovo
- energeticky
- inak v členení podľa prílohy č. 2 k zákonu
2.1.6 Odpad zneškodňovaný
- spaľovaním
- skládkovaním
- inak v členení podľa prílohy č. 3 k zákonu
(množstvá odpadov sa uvádzajú v tonách za rok)
2.2 Triedený zber komunálnych odpadov
Uvedú sa údaje o systéme triedeného zberu komunálnych odpadov, pre ktoré zložky
komunálnych odpadov je v obci zavedený triedený zber komunálnych odpadov a o množstve
komunálnych odpadov vyzbieraných v systéme triedeného zberu komunálnych odpadov.
Uvedú sa tieto údaje:
2.3.1 Zložka komunálnych odpadov, pre ktorú je zavedený triedený zber komunálnych
odpadov
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2.3.2 Kód odpadu
2.3.3 Názov odpadu
2.3.4 Odpad spolu
2.3.5 Odpad zhodnocovaný
- materiálovo
- energeticky
- inak v členení podľa prílohy č. 2 k zákonu
2.3.6 Odpad zneškodňovaný
- spaľovaním
- skládkovaním
- inak v členení podľa prílohy č. 3 k zákonu
(množstvá odpadov sa uvádzajú v tonách za rok)
3. VYHODNOTENIE PREDCHÁDZAJÚCEHO PROGRAMU
Uvádza sa vyhodnotenie plnenia predchádzajúceho programu obce
4. ZÁVÄZNÁ ČASŤ PROGRAMU
4.1 Predpokladaný vznik komunálnych odpadov a drobného stavebného odpadu s osobitným
vyčlenením na zmesový komunálny odpad, drobný stavebný odpad a na jednotlivé vytriedené
zložky komunálnych odpadov vrátane biologicky rozložiteľného kuchynského
a reštauračného
odpadu
a odpadu
zo
záhrad
a parkov
vrátane
odpadu
z cintorínov, predpokladaný podiel ich zhodnocovania a zneškodňovania vo východiskovom
roku programu a v cieľovom roku programu.
Údaje sa uvádzajú v tomto členení:
4.1.1 Kód odpadu
4.1.2 Názov odpadu
4.1.3 Kategória odpadu (N, O)
4.1.4 Odpad spolu
4.1.5 Odpad zhodnocovaný
- materiálovo
- energeticky
- inak v členení podľa prílohy č. 2 k zákonu
4.1.6 Odpad zneškodňovaný
- spaľovaním
- skládkovaním
- inak v členení podľa prílohy č. 3 k zákonu
Údaje pre východiskový rok programu sa v položkách č. 4.1.4 až 4.1.6 uvádzajú v tonách a
percentuálnom podiele z celkového výskytu odpadov, prípadne zhodnocovaného alebo
zneškodňovaného množstva odpadov; údaje pre cieľový rok programu sa uvádzajú v
percentuálnom podiele z celkového výskytu odpadov, prípadne zhodnocovaného alebo
zneškodňovaného množstva odpadov.
4.2 Ciele a opatrenia na zníženie množstva vzniku komunálnych odpadov, opatrenia na
zvýšenie podielu triedeného zberu komunálnych odpadov a následného ich zhodnotenia
a opatrenia na znižovanie množstva biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov
ukladaných na skládky odpadov.
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Údaje pre východiskový rok programu sa uvádzajú v tonách a percentuálnom podiele. Údaje
o biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov pre cieľový rok sa uvádzajú v
percentuálnom podiele v súlade s § 5 ods. 1 písm. c) tejto vyhlášky.
4.3 Údaje o systéme zberu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov a o
zabezpečovaní triedeného zberu komunálnych odpadov
Uvádzajú sa konkrétne systémy zberu zavedené v obci vrátane triedeného zberu komunálnych
odpadov a konkrétne opatrenia na zvýšenie množstva komunálnych odpadov vyzbieraných
v systéme triedeného zberu komunálnych odpadov.
4.4 Opatrenia na zabezpečenie informovanosti obyvateľov o triedenom zbere komunálnych
odpadov z obalov a o význame značiek na obaloch, ktoré znamenajú, že obal je možné
zhodnotiť.
5. SMERNÁ ČASŤ PROGRAMU
5.1 Údaje o dostupnosti zariadení na spracovanie komunálnych odpadov a o potrebe ich
budovania vrátane návrhov aké typy spracovateľských zariadení pre komunálny odpad je
potrebné vybudovať.
5.2 Využitie kampaní, ich počet a charakter na zvyšovanie povedomia obyvateľov v oblasti
nakladania s komunálnymi odpadmi, o potrebe triedeného zberu komunálnych odpadov,
o prínose jeho zhodnocovanie a o negatívach jeho zneškodňovania.
6. INÉ
6.1 Potvrdenie spracovateľa údajov
Uvádzajú sa tieto údaje:
6.1.1 Meno (názov) spracovateľa programu
6.1.2 Potvrdenie správnosti údajov podpisom oprávneného zástupcu
7 PRÍLOHOVÁ ČASŤ
7.1 Rozhodnutia správnych orgánov vydané obci vo veci odpadov
7.2 Protokoly o vykonaných kontrolách vo veciach odpadového hospodárstva
Príloha č. 2b
k vyhláške č. 283/2001 Z. z.
OSNOVA
programu držiteľa polychlórovaných bifenylov
1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE PROGRAMU DRŽITEĽA POLYCHLÓROVANÝCH
BIFENYLOV
1.1 Obchodné meno držiteľa polychlórovaných bifenylov (ďalej len "držiteľ")
1.2 Identifikačné číslo držiteľa
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1.3 Sídlo držiteľa
1.4 Číslo katastrálneho územia
1.5 Okres
1.6 Druh a charakteristika činnosti držiteľa
1.7 Obdobie, na ktoré sa program vydáva
2. CHARAKTERISTIKA SÚČASNÉHO STAVU
2.1 Druh, množstvo a zdroj odpadov v období určenom v Programe Slovenskej republiky
V tabuľkovej forme sa uvedú tieto údaje:
2.1 .1 Kód odpadu
2.1 .2 Názov odpadu
2.1 .3 Kategória odpadu (N, O)
2.1 .4 Odpad spolu
2.1 .5 Odpad zneškodňovaný
(množstvá odpadov sa uvádzajú v tonách za rok a uvedenie sa spôsob zneškodnenia)
2.2 Používané zariadenia na zneškodňovanie odpadov
2.2 .1 Typ zariadenia
2.2 .2 Názov a sídlo prevádzkovateľa
2.2 .3 Adresa prevádzky
2.2 .4 Kontaktná osoba
2.2 .5 Katastrálne územie a lokalita
2.2 .6 Rok začatia prevádzky
2.2 .7 Druhy zneškodňovaného odpadu
2.2 .8 Kapacita zariadenia
2.2 .9 Množstvo zneškodňovaného odpadu za rok v tonách.
3. VYHODNOTENIE PREDCHÁDZAJÚCEHO PROGRAMU
Uvádza sa vyhodnotenie plnenia predchádzajúceho programu.
4. ZÁVÄZNÁ ČASŤ PROGRAMU
4.1 Kontaminované zariadenia, polychlórované bifenyly a použité polychlórované bifenyly
Uvedú sa údaje o kontaminovaných zariadeniach, polychlórovaných bifenyloch a použitých
polychlórovaných bifenyloch a predpokladaný vznik použitých polychlórovaných bifenylov,
množstvo ich zneškodňovania vo východiskovom roku programu a podiel ich zneškodnenia v
cieľovom roku v členení na jednotlivé prúdy odpadov, ktorých vznik sa predpokladá.
Údaje sa uvádzajú v tomto členení:
4.1.1 Kód odpadu
4.1.2 Názov odpadu
4.1.3 Kategória odpadu (N, O)
4.1.4 Odpad zneškodňovaný
- spaľovaním
- inak v členení podľa prílohy č. 3 k zákonu
Údaje pre východiskový rok programu sa v položkách č. 4.1.3 a 4.1.4 uvádzajú v tonách a
percentuálnom podiele z celkového výskytu odpadov, prípadne zneškodňovaného množstva
odpadov; údaje pre cieľový rok programu sa uvádzajú v percentuálnom podiele z celkového
výskytu odpadov, prípadne zneškodňovaného množstva odpadov.
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4.2 Ciele a opatrenia na dekontamináciu alebo zneškodnenie kontaminovaných zariadení a
termín, do ktorého sa vykonajú. Opatrenia na zníženie rizika pre životné prostredie.
Uvádzajú sa konkrétne opatrenia a ich očakávaný účinok na zníženie vzniku odpadov.
4.3 Údaje o životnosti transformátorov s obsahom polychlórovaných bifenylov od 0, 005 do
0, 05 percenta hmotnosti.
4.4 Koncepčný zámer na konkrétny spôsob dekontaminácie alebo zneškodnenia
5. SMERNÁ ČASŤ PROGRAMU
5.1 Údaje o dostupnosti zariadení na dekontamináciu
kontaminovaných zariadení alebo o potrebe ich vybudovania.

alebo

na

zneškodnenie

6. INÉ
6.1 Potvrdenie spracovateľa údajov
Uvádzajú sa tieto údaje:
6.1 .1 Meno (názov) spracovateľa programu
6.1 .2 Potvrdenie správnosti údajov podpisom oprávneného zástupcu
7. PRÍLOHOVÁ ČASŤ
7.1 Rozhodnutia správnych orgánov vydané držiteľovi polychrovaných bifenylov odpadu vo
veci odpadov
7.2 Protokoly o vykonaných kontrolách vo veciach odpadového hospodárstva
7.3 Vyjadrenia dotknutých obecných úradov k návrhu programu
Príloha č. 2c
k vyhláške 283/2001 Z. z.
OSNOVA
PRGRAMU PREDCHÁDZANIA VZNIKU ODPADU
1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE PROGRAMU PREDCHÁDZANIA VZNIKU ODPADU
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
1.1 Názov orgánu, ktorý program vydal
1.2 Sídlo orgánu, ktorý program vydal
1.3 Počet obyvateľov Slovenskej republiky
1.4 Rozloha územia
1.5 Štruktúra hospodárstva, najmä so zreteľom na možné predchádzanie vzniku odpadov
1.6 Obdobie, na ktoré sa program vydáva
2. CHARAKTERISTIKA SÚČASNÉHO STAVU PREDCHÁDZANIA VZNIKU ODPADU
V SR
3. VYHODNOTENIE PREDCHÁDZAJÚCEHO PROGRAMU A VYHODNOTENIE
EFEKTÍVNOSTI OPATRENÍ
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Uvádza sa vyhodnotenie plnenia predchádzajúceho programu ako aj vyhodnotenie
efektívnosti opatrení uvedených v prílohe č. 4a k zákonu a iných existujúcich opatrení
v zmysle § 6b ods. 4 zákona.
4. CIELE PREDCHÁDZANIA
DOSIAHNUTIE

VZNIU

ODPADU

A OPATRENIA

NA

ICH

Uvádzajú sa kvalitatívne alebo kvantitatívne ciele predchádzania vzniku odpadu, existujúce
opatrenia na dosiahnutie týchto cieľov vrátane návrhov nových opatrení, ak je to potrebné pre
dosiahnutie cieľov. Zároveň sa uvedú špecifické kvalitatívne alebo kvantitatívne referenčné
hodnoty pre opatrenia na predchádzanie vzniku odpadu a ukazovatele.“.
32. Príloha č. 3 vrátane nadpisu znie:
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„Príloha č. 3
k vyhláške č. 283/2001 Z. z.
VZOR
EVIDENČNÝ LIST ODPADU
Kód odpadu podľa
Katalógu odpadu:

FIRMA
PREVÁDZKÁREŇ/ZÁVOD
IČO
Obchodné meno
Adresa
Ulica:
Obec:
Tel.:
E-mail:

Kategória odpadu:
Y - kód
Por. Dátum
Miesto
čísl
vzniku/nakladan
o
ia s odpadom

Odpad
umiestnený
sklad nádoba

1

2

3

4

PSČ:
Fax:
URL:

Množstvo odpadu

Kód

vznik/príje Naklada- Činno
m
nie
sti
5

Názov
Adresa
Ulica:
Obec
Tel.:
E-mail:

Nakladania
6

IČO, obchodné
meno
predchádzajúceho/n
asledujúceho
držiteľa odpadu
7

PSČ:
Fax:
URL:

IČO, obchodné
Kód
Poznámka
meno konečného nakladan
spracovateľa
ia
odpadu
8

9

10
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Zodpovedná osoba:
Por. Dátum
Miesto
čísl
vzniku/nakladan
ia s odpadom
o

Odpad
umiestnený
sklad nádoba

1

2

3

4

Množstvo odpadu

Kód

vznik/príje Naklada- činnos
m
nie
ti
5

Nakladania
6

IČO, obchodné
meno
predchádzajúceho/n
asledujúceho
držiteľa odpadu
7

IČO, obchodné
Kód
Poznámka
meno konečného nakladan
spracovateľa
ia
odpadu
8

9

10

Zodpovedná osoba:
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Tlačivo EVIDENČNÝ LIST ODPADU
Spôsob vypĺňania tlačiva EVIDENČNÝ LIST ODPADU
Tlačivo má tri časti; prvá časť sa týka nakladania s odpadmi vnútri prevádzky držiteľa odpadu
(stĺpce 1 až 4), druhá časť sa týka množstva odpadu, jeho vzniku, príjmu, odovzdania a
spôsobu nakladania (stĺpce 5 a 6), tretia časť sa týka právnických osôb a fyzických osôb,
ktorým sa odpad odovzdáva alebo od ktorých sa prijíma vrátane uvedenia právnických osôb a
fyzických osôb, ktoré vykonali konečné spracovanie odpadov (stĺpce 7 až 10).
Do Evidenčného listu odpadu sa vznik odpadu a nakladanie s ním zapisujú priebežne tak, ako
vzniknú, ak ide o jednorazový vznik odpadu. Ak odpad vzniká alebo sa s ním nakladá (v
zariadení na zhodnocovanie, zneškodňovanie, zber alebo výkup odpadov) kontinuálne za
určité časové obdobie (napr. za zmenu, za mesiac), jeho množstvo súhrnne zapisuje podľa
možnosti zodpovedná osoba, vedúca evidenciu odpadov, minimálne však raz za mesiac.
Evidenčný list odpadu sa vypĺňa osobitne pre každý Y-kód aj v prípade rovnakého čísla druhu
odpadu podľa Katalógu odpadov.
V prípade stavu konca odpadu sa evidenčný list odpadu vo vzťahu k odpadu, pre ktorý sa
dosiahol stav konca odpadu vypĺňa až do momentu, kým sú splnené všetky kritéria pre stav
konca odpadu vyžadované osobitným predpisom.
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 sa jedná o odpad, a teda aj ako s odpadom sa nakladá.
FIRMA
IČO - uvedie sa identifikačné číslo organizácie; ak má organizácia IČO menšie ako
osemmiestne, zľava sa doplnia nuly na celkový počet ôsmich miest.
Obchodné meno - uvedie sa obchodné meno firmy (právnickej osoby alebo fyzickej osoby)
tak, ako je zapísané v obchodnom registri alebo v živnostenskom liste, alebo názov obce.
Ulica, obec, PSČ - uvádza sa presná a úplná adresa organizácie, jej telefón, fax, e-mail, adresa
URL.
PREVÁDZKAREŇ / ZÁVOD
Nasledujúca časť, týkajúca sa samostatnej prevádzkarne/závodu, vypĺňa sa, ak nie je totožná s
firmou.
Názov - uvádza sa, ak je zavedený vnútri organizácie.
Ulica, obec, PSČ - uvádza sa presná a úplná adresa organizácie, jej telefón, fax, e-mail, adresa
URL.
Kód odpadu - uvádza sa kód druhu odpadu podľa Katalógu odpadov.
Kategória odpadu - uvedie sa kategória odpadu podľa Katalógu odpadov.
Y-kód - pri nebezpečných odpadoch sa uvedie Y-kód podľa prílohy č. 3 k vyhláške č.
284/2001 Z. z. v znení vyhlášky č. 409/2002 Z. z.
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Poradové číslo (1) - uvedie sa poradové číslo záznamu.
Dátum nakladania (2) - uvedie sa dátum vzniku odpadu alebo nakladania s ním.
Miesto vzniku/miesto nakladania s odpadom (3) - uvedie sa miesto vzniku odpadu alebo
nakladania s ním v prevádzke pôvodcu odpadu alebo miesto prijatia a nakladania u držiteľa
odpadu. Pri skládke odpadov sa uvedie identifikácia miesta, kde bude odpad uložený (napr.
vrstva a štvorec uloženia).
Odpad umiestnený (4) - uvádza sa názov skladu alebo nádoby, kde bude odpad umiestnený.
Pri skládke nebezpečných odpadov sa uvedie napríklad identifikácia špeciálneho kontajnera,
do ktorého sa odpad bude ukladať.
Množstvo odpadu (5) - v stĺpci vznik/príjem možno u pôvodcu uviesť odhadnuté množstvo
vzniknutého odpadu a spresniť ho až po odvážení v sklade alebo v inej firme (príjemca
odpadu) až po jeho zistení; v stĺpci nakladanie sa uvádza presné množstvo odpadu vydaného z
prevádzky pôvodcu. U držiteľa odpadu sa uvedie množstvo buď prijatého odpadu, alebo
vydaného odpadu. V stĺpci nakladanie sa pri zneškodňovaní použitých polychlórovaných
bifenylov uvedie aj údaj o obsahu polychlórovaných bifenylov v nich obsiahnutých.
Kód činnosti (6) - uvádza sa kód činnosti podľa tabuľky A.
P - pôvodca odpadu je každý, koho 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 fyzická osoba, alebo právnická osoba, u ktorej sa
odpad nachádza.
V - zber odpadov je zhromažďovanie odpadu vrátane predbežného triedenia a dočasného
uloženia odpadu na účely prepravy do zariadenia na spracovanie 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 pripravenosť odpadu na plnenie tejto funkcie; uvedená v tabuľke C.
D - zneškodňovanie odpadov je každá činnosť, ktorá nie je zhodnocovaním, aj vtedy, ak je
druhotným výsledkom činnosti spätné získanie látok alebo energie; uvedená v tabuľke D.
Tabuľka A
Kód činnosti Produkcia, zber, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov
P
Pôvodca odpadu
M
Držiteľ odpadu
V
Zber odpadov
R
Zhodnocovanie odpadov
D
Zneškodňovanie odpadov
Kód nakladania (6) - uvádza sa kód podľa nasledujúcich tabuliek B, C, D, v ktorých sa
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rozlišuje iné nakladanie s odpadmi, činnosti, ktoré vedú k zhodnocovaniu odpadov podľa
prílohy č. 2 k zákonu alebo k zneškodňovaniu odpadov podľa prílohy č. 3 k zákonu.
Tabuľka B
Kód Iné nakladanie s odpadmi
Zhromažďovanie odpadov je dočasné uloženie odpadov pred ďalším nakladaním s nimi
Z
na mieste vzniku
DO Odovzdanie odpadu na využitie v domácnosti
PO Príprava na opätovné použitie
Tabuľka C
Kód Zhodnocovanie odpadov
R1 Využitie najmä ako palivo alebo na získanie energie iným spôsobom
R2 Spätné získavanie alebo regenerácia rozpúšťadiel
Recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré sa nepoužívajú ako
R3
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
Úprava pôdy na účel dosiahnutia prínosov pre poľnohospodárstvo alebo na zlepšenie
R10
životného prostredia
R11 Využitie odpadov vzniknutých pri činnostiach R1 až R10
R12 Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11
Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12 (okrem dočasného
R13
uloženia pred zberom na mieste vzniku)
Tabuľka D
Kód Zneškodňovanie odpadov
D1 Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (napr. skládka odpadov)
Úprava pôdnymi procesmi (napr. biodegradácia kvapalných alebo kalových odpadov v
D2
pôde atď.)
Hĺbková injektáž (napr. injektáž čerpateľných odpadov do vrtov, soľných baní alebo
D3
prirodzených úložísk atď.)
Ukladanie do povrchových nádrží (napr. umiestnenie kvapalných alebo kalových
D4
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 atď.)
D6 Vypúšťanie a vhadzovanie do vodného recipienta okrem morí a oceánov
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D7 Vypúšťanie a vhadzovanie do morí a oceánov vrátane uloženia na morské dno
Biologická úprava nešpecifikovaná v tejto prílohe, pri ktorej vznikajú zlúčeniny alebo
D8
zmesi, ktoré sú zneškodnené niektorou z činností D1 až D12
Fyzikálno-chemická úprava nešpecifikovaná v tejto prílohe, pri ktorej vznikajú zlúčeniny
D9 alebo zmesi, ktoré sú zneškodnené niektorou z činností D1 až D12 (napr. odparovanie,
sušenie, kalcinácia atď.)
D10 Spaľovanie na pevnine
D11 Spaľovanie na mori
D12 Trvalé uloženie (napr. umiestnenie kontajnerov v baniach atď.)
D13 Zmiešavame alebo miešanie pred použitím niektorej z činností D1 až D12
D14 Uloženie do ďalších obalov pred použitím niektorej z činností D1 až D13
Skladovanie pred použitím niektorej z činností D1 až D14 (okrem dočasného uloženia
D15
pred zberom na mieste vzniku)
IČO, obchodné meno predchádzajúceho/nasledujúceho držiteľa odpadu (7) - v stĺpci sa uvedie
IČO a obchodné meno firmy, od ktorej sa odpad prijíma alebo ktorej sa odovzdáva. Keď sa
vykonáva zber odpadov, u fyzických osôb oprávnených na podnikanie a právnických osôb
uvedie sa ich IČO, obchodné meno a sídlo/miesto podnikania. Keď sa vykonáva zber
farebných kovov alebo iných odpadov, ktoré ustanoví vláda nariadením, v stĺpci Poznámka
(10) sa uvedie aj číslo preukazu totožnosti fyzickej osoby. Ak sa odpad odovzdáva na využitie
v domácnosti, tento stĺpec sa nevypĺňa, v stĺpci Poznámka (10) sa následne uvedie číslo
súhlasu orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva udeleného podľa § 7 ods. 1 písm. p)
zákona. Ak sa odpad odovzdáva konečnému spracovateľovi tento stĺpec sa nevypĺňa
a namiesto neho sa vyplní stĺpec 8 - IČO, obchodné meno konečného spracovateľa odpadu
a zároveň aj stĺpec 9.
IČO, obchodné meno konečného spracovateľa odpadu (8) - v stĺpci sa uvedie IČO a obchodné
meno firmy, ktorej sa odpad odovzdáva na konečné spracovanie. Ak sa odpad odovzdáva na
využitie v domácnosti, tento stĺpec sa nevypĺňa, v stĺpci Poznámka (10) sa následne uvedie
číslo súhlasu orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva udeleného podľa § 7 ods. 1
písm. p) zákona. Stĺpec 8 sa vypĺňa vždy bez ohľadu na to, či sa stĺpec 7 vypĺňa alebo nie.
Kód nakladania (9) - uvádza sa kód podľa tabuliek B, C a D, kde sa rozlišuje iné nakladanie
s odpadmi, činnosti, ktoré vedú k zhodnocovaniu odpadov podľa prílohy č. 2 k zákonu alebo
k zneškodňovaniu odpadov podľa prílohy č. 3 k zákonu, a to vo vzťahu ku konečnému
spracovateľovi odpadu, ktorý sa uvádza v stĺpci 8.
Poznámka (10) - v prípade zmeny kategórie odpadu sa v poznámke uvedie číslo rozhodnutia a
meno autorizovanej osoby, v prípade stavu konca odpadu číslo certifikátu o zhode alebo iného
dokladu, ktorý vyžaduje osobitný právny predpis upravujúci stav konca odpadu v konkrétnom
prípade a skratka „SKO“, keď odpad prešiel prípravou na opätovné použitie, tak číslo
rozhodnutia, ktorým bol udelený súhlas na vykonávanie prípravy na opätovné použitie
a skratka „PO“ a keď namiesto odpadu vzniká vedľajší produkt, tak číslo rozhodnutia, ktorým
bol udelený súhlas na to, že látka alebo vec sa považuje za vedľajší produkt a nie za odpad
a skratka „VP“, aby bolo zrejmé od kedy 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. V prípade odovzdania odpadu na využitie v domácnosti, okrem
požiadavky uvedenej k stĺpci (7) sa uvedie aj meno osoby, ktorá prevzala odpad na jeho
využitie v domácnosti.
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Zodpovedná osoba - uvádza sa poverený pracovník, ktorý je vo firme/prevádzkarni
zodpovedný za vypĺňanie evidenčných listov odpadov na príslušnom mieste (technológii)
firmy/prevádzkarne.
33. V prílohe č. 4 tlačive HLÁSENIE O VZNIKU ODPADU A NAKLADANÍ S NÍM v
Spôsobe vypĺňania tlačiva sa v uvádzacej vete vypúšťajú slová „okrem zhromažďovania“.
34. V prílohe č. 4 tlačive HLÁSENIE O VZNIKU ODPADU A NAKLADANÍ S NÍM text
v Spôsobe vypĺňania tlačiva k stĺpcu 8 znie:
„V stĺpci 8 sa uvádza IČO a obchodné meno každého príjemcu odpadu (stĺpec 7 prílohy č. 3)
a zároveň sa v poznámke (stĺpec č. 9) sa uvedie označenie „príjemca odpadu“. V prípade
prevzatia odpadu sa uvádza IČO a obchodné meno každého držiteľa odpadu, od ktorého bol
odpad prevzatý (stĺpec 7 prílohy č. 3) a zároveň sa v poznámke (stĺpec č. 9) uvedie označenie
„predchádzajúci držiteľ“. Ak sa v prílohe č. 3 stĺpec 7 nevypĺňa, pretože odpad sa odovzdal
konečnému spracovateľovi odpadu, v stĺpci 8 sa uvádza IČO a obchodné meno konečného
spracovateľa odpadu (stĺpec 8 prílohy č. 3). V prípade odovzdania alebo prevzatia odpadu od
fyzickej osoby sa uvedie IČO obecného úradu a názov obce podľa miesta jej trvalého pobytu
a v prípade dovozu alebo vývozu odpadu sa uvedie obchodné meno firmy a názov štátu
dovozu alebo vývozu a zároveň a v poznámke (stĺpec č. 9) uvedie označenie „dovozca alebo
vývozca“. Ak sa odovzdáva odpad na využitie v domácnosti, tento stĺpec sa nevypĺňa, v stĺpci
9 Poznámka sa následne uvedie číslo súhlasu orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva
udeleného podľa § 7 ods. 1 písm. p) zákona. Ak odpad, ktorý vznikol v príslušnom
kalendárnom roku alebo s ktorým držiteľ odpadu prvýkrát nakladal v príslušnom
kalendárnom roku, nebol v tomto roku odovzdaný inému držiteľovi odpadu, uvedie sa
zhromažďovanie u držiteľa odpadu, ak je držiteľ odpadu zároveň aj jeho pôvodcom, tak sa
uvedie zhromažďovanie u pôvodcu. Ak odpad vznikol pred príslušným kalendárnym rokom,
za ktorý sa podáva hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním a nebol v tomto roku
odovzdaný inému držiteľovi odpadu, uvedie sa zhromažďovanie u držiteľa odpadu, ak je
držiteľ odpadu zároveň aj jeho pôvodcom, tak sa uvedie zhromažďovanie u pôvodcu a
zároveň sa v poznámke (stĺpec č. 9) uvedie označenie „z predchádzajúceho obdobia“.“.
35. V prílohe č. 4 tlačive HLÁSENIE O VZNIKU ODPADU A NAKLADANÍ S NÍM
v Spôsobe vypĺňania tlačiva k stĺpcu 9 sa na konci pripája táto veta, ktorá znie:
„V prípade stavu konca odpadu sa uvedie číslo certifikátu o zhode alebo iného dokladu, ktorý
vyžaduje osobitný právny predpis upravujúci stav konca odpadu v konkrétnom prípade
a skratka „SKO“, keď odpad prešiel prípravou na opätovné použitie, tak sa uvedie číslo
rozhodnutia, ktorým bol udelený súhlas na vykonávanie prípravy na opätovné použitie
a skratka „PO“ a keď namiesto odpadu vzniká vedľajší produkt, tak číslo rozhodnutia, ktorým
bol udelený súhlas na to, že látka alebo vec sa považuje za vedľajší produkt a nie za odpad
a skratka „VP“.“.
36. V prílohe č. 4 za tabuľkou 1C časť Kódovanie spôsobov nakladania s odpadmi znie:
„V tlačive sa uvádzajú kódy nakladania podľa tabuliek 2A, 2B a 2C, v ktorých sa rozlišuje iné
nakladanie s odpadmi, činnosti, ktoré vedú k zhodnocovaniu odpadov podľa prílohy č. 2 k
zákonu alebo k zneškodňovaniu odpadov podľa prílohy č. 3 k zákonu.“.
37. V prílohe č. 4 tabuľka 2A znie:
Kód Iné nakladanie s odpadmi
Zhromažďovanie odpadov je dočasné uloženie odpadov pred ďalším nakladaním s nimi
Z
na mieste vzniku
DO Odovzdanie odpadu na využitie v domácnosti
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PO Príprava na opätovné použitie
38. V prílohe č. 4 v tabuľke 2C v kóde D4 sa slová „rybníkov alebo lagún“ nahrádzajú
slovom „odkalísk“ a v kóde D14 sa slovo „D12“ nahrádza slovom „D13“.
39. Za prílohu č. 7 sa vkladajú prílohy č. 7a až 7c, ktoré znejú:
„Príloha č. 7a
k vyhláške č. 283/2001 Z. z.
Vzor

EVIDENČNÝ LIST ÚLOŽISKA KOVOVEJ ORTUTI
VYPLNÍ ÚRAD

Za rok:

Pečiatka úradu:

Evidenčné číslo:
Dátum doručenia:
Doklad za úrad overil:

List č.:
Počet listov:
Prevádzkovateľ úložiska

IČO

Obchodné meno:
Sídlo
Ulica:
Obec:
PSČ:

Úložisko kovovej ortuti
Identifikácia úložiska
Číslo úložiska:
Obec, v ktorej sa nachádza
prevažná časť úložiska:
Názov katastra:
Kód katastra:
Miestny názov úložiská:

Štatutárny orgán
Meno a priezvisko:
Telefón:
Fax:
E-mail:
URL:

Zodpovedná osoba
Meno a priezvisko:
Telefón:
Fax:
E-mail:
URL:

Dátum podpisu

Dátum podpisu

................................................
pečiatka a podpis

................................................
pečiatka a podpis
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Vecné údaje o úložisku

Využívanie úložiska

Rok začatia prevádzky:

Rozloha úložiska (m2):

Rok skončenia prevádzky:

Celková kapacita (m3):

Stav finančnej rezervy v EUR:

Množstvo kovovej ortuti uskladnenej za
príslušný rok (v objemovej jednotke):
Množstvo kovovej ortuti vyskladnenej za
príslušný rok (v objemovej jednotke):
Voľná kapacita k 31.12. daného roka (m3):

Identifikácia subjektu,
od ktorého prevádzkovateľ prevzal kovovú ortuť

Počet Objem / Dátum
Číslo
kontajne váha uplynutia potvrdenia
rov
kovovej uskladne kontajnera/
ortuti
ov
nia
3
(vm /
v t)

Identifikácia kovovej ortuti prevzatej na úložisko
Kód odpadu
Názov odpadu podľa
Objem kovovej ortuti v m3 Kateg.
podľa
Katalógu odpadov
/ váha kovovej ortuti v t odpadu
Katalógu odpadov
1
2
3
4

Pozná
mka
5

Monitorovanie úložiska
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Názov sledovaného parametra

Povolená
hodnota

Skutočná
hodnota

množst mer. množst mer.
vo
jednotk
vo
jednotk
a
a
1

2

3

4

5

Po
z.

6

Údaje o vyskladnení kovovej ortuti

Množstvo vyskladnenej kovovej ortuti (v objemovej jednotke, v akej je uvedené množstvo
uskladnenej kovovej ortuti):

Identifikácia vyskladnených kontajnerov:

Čísla záznamov o vyskladnení a odoslaní kovovej ortuti:

Tlačivo EVIDENČNÝ LIST ÚLOŽISKA KOVOVEJ ORTUTI
Spôsob vypĺňania tlačiva EVIDENČNÝ LIST ÚLOŽISKA KOVOVEJ ORTUTI
Za rok - uvádza sa rok, za ktorý sa zasiela Evidenčný list úložiska.
Evidenčné číslo - uvedie sa evidenčné číslo, ktoré pridelí miestne príslušný úrad.
Dátum doručenia - uvedie sa dátum doručenia tlačiva na miestne príslušný úrad.
Doklad za úrad overil - uvádza sa pracovník miestne príslušného úradu, ktorý skontroloval
úplnosť vyplnenia tlačiva.
PREVÁDZKOVATEĽ ÚLOŽISKA
IČO - uvedie sa identifikačné číslo organizácie, ktorá prevádzkuje úložisko; ak má
organizácia IČO menšie ako osemmiestne, doplnia sa zľava nuly na celkový počet ôsmich
miest.
Obchodné meno - uvedie sa obchodné meno organizácie, ktorá prevádzkuje úložisko
(právnickej osoby alebo fyzickej osoby) tak, ako je zapísané v obchodnom registri alebo v
živnostenskom liste, alebo názov obce.
Ulica, obec, PSČ - uvedie sa presná a úplná adresa prevádzkovateľa úložiska.
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Štatutárny orgán - uvedie sa pracovník, ktorý je zapísaný v obchodnom registri alebo v
živnostenskom liste a zastupuje prevádzkovateľa; jeho telefón, fax, e-mail, adresa URL.
Dátum podpisu - uvedie sa dátum podpísania tlačiva.
ÚLOŽISKO KOVOVEJ ORTUTI
Identifikácia úložiska - uvedie sa číslo úložiska pridelené miestne príslušným úradom, 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, prípadne adresa URL.
Dátum podpisu - uvedie sa dátum podpisu.
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 kalendárneho roka.
VYUŽÍVANIE ÚLOŽISKA
Uvádza sa celková rozloha úložiska, celková kapacita úložiska, množstvo kovovej ortuti
uskladnenej za kalendárny rok, za ktorý sa Evidenčný list úložiska kovovej ortuti
vypracováva v objemovej jednotke, množstvo kovovej ortuti vyskladnenej za kalendárny rok,
za ktorý sa Evidenčný list úložiska kovovej ortuti vypracováva v objemovej jednotke a 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, telefón a e-mail prípadne ďalšie údaje, tak aby prevádzkovateľ úložiska mohol
odovzdávajúceho kontaktovať v prípade uplynutia lehoty uskladnenia kovovej ortuti, najviac
však päť kalendárnych rokov.
Počet kontajnerov – uvedenie sa číselný počet, koľko kontajnerov prevádzkovateľ úložiska
prevzal od konkrétneho odovzdávajúceho za príslušný kalendárny rok.
Objem kovovej ortuti - uvedenie sa celkový objem kovovej ortuti, ktorú prevádzkovateľ
úložiska prevzal od konkrétneho odovzdávajúceho za príslušný kalendárny rok.
Dátum uplynutia uskladnenia – uvedenie sa konkrétny 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).
Objem kovovej ortuti v m3 / váha kovovej ortuti v t – uvedie sa objem kovovej ortuti v m3
/ váha kovovej ortuti v tonách.
Kategória odpadu – uvedie sa či odpad je kategórie ostatný alebo nebezpečný.
Poznámka – uvedú sa iné pre prevádzkovateľa úložiska potrebné údaje.
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V osobitnej prílohe sa uvedie situačný plán úložiska s miestom uloženia kontajnerov
s kovovou ortuťou.
MONITOROVANIE ÚLOŽISKA
Pre sledovaný parameter podľa prevádzkového poriadku úložiska sa uvedie názov v stĺpci 1 a
v stĺpcoch 2 a 3 a v stĺpcoch 4 a 5 jeho povolená a skutočná hodnota daná množstvom a
mernou jednotkou. V stĺpci 6 možno uviesť odkaz na poradové číslo poznámky, ktorá bude
uvedená v prílohe k tlačivu. Sledovaným parametrom sú výpary kovovej ortuti. Merná
jednotka je mg ortuti/m3. Povolená hodnota je menšia ako 0,02 mg ortuti na m3.
ÚDAJE O VYSKLADNENÍ KOVOVEJ ORTUTI
Množstvo vyskladnenej kovovej ortuti - uvedie sa celkové množstvo kovovej ortuti
vyskladnenej za príslušný kalendárny rok.
Identifikácia vyskladnených kontajnerov – uvedie sa číslo potvrdenia o kontajneri s kovovou
ortuťou podľa prílohy č. 7c k vyhláške spolu s identifikačným číslom kontajnera, ktoré je doň
vyrazené.
Čísla záznamov o vyskladnení a odoslaní kovovej ortuti – uvedú sa čísla záznamov
o vyskladnení a odoslaní kovovej ortuti podľa prílohy č. 7b k vyhláške.
Príloha č. 7b
k vyhláške č. 283/2001 Z. z.
Vzor

ZÁZNAM O VYSKLADNENÍ A ODOSLANÍ KOVOVEJ ORTUTI
VYPLNÍ ÚRAD

Dátum:

Pečiatka úradu:

Číslo záznamu:
Prevádzkovateľ úložiska

Evidenčné číslo:
Dátum doručenia:
Doklad za úrad overil

IČO

Obchodné meno:
Sídlo
Ulica:
Obec:
PSČ:
Štatutárny orgán
Meno a priezvisko:
Telefón:
Fax:
E-mail:
URL:

Úložisko kovovej ortuti
Identifikácia úložiska
Číslo úložiska:
Obec, v ktorej sa nachádza
prevažná časť úložiska:
Názov katastra:
Kód katastra:
Miestny názov úložiská:
Zodpovedná osoba
Meno a priezvisko:
Telefón:
Fax:
E-mail:
URL:

Vecné údaje o vyskladnení a odoslaní
Množstvo vyskladnenej a odoslanej kovovej ortuti (v objemovej jednotke):
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Identifikácia vyskladnených a odoslaných kontajnerov:
Dátum podpisu:

................................................
pečiatka a podpis

Identifikačné údaje prijímateľa vyskladnenej kovovej ortuti
Prijímateľ vyskladnenej kovovej IČO
ortuti
Obchodné meno:
Sídlo:
Štatutárny orgán
Meno a priezvisko zodpovednej osoby:
Telefón:
E-mail:
Fax:
Údaje o kovovej ortuti
Potvrdenie o prevzatí vyskladnenej a odoslanej kovovej ortuti
Množstvo prevzatej vyskladnenej a odoslanej kovovej ortuti (v objemovej jednotke):
Identifikácia prevzatých kontajnerov s vyskladnenou kovovou ortuťou:
Miesto prevzatia:
Spôsob odoslania:
Spôsob prepravy:
Miesto určenia:
Spôsob spracovania:
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Dátum prevzatia:
...........................................................................
pečiatka a podpis zodpovednej osoby *
(*) Podpisom zodpovedná osoba potvrdzuje pravdivosť údajov uvedených v tomto potvrdení
a prevzatie vyskladnenej kovovej ortuti
Tlačivo ZÁZNAM O VYSKLADNENÍ A ODOSLANÍ KOVOVEJ ORTUTI
Spôsob vypĺňania tlačiva ZÁZNAM O VYSKLADNENÍ A ODOSLANÍ KOVOVEJ
ORTUTI
Dátum - uvádza sa konkrétny deň, mesiac a rok vyskladnenia a odoslania konkrétnej kovovej
ortuti.
Číslo záznamu – uvedie sa číslo pridelené prevádzkovateľom úložiska, ktoré je nemenné
a jedinečné.
Evidenčné číslo - uvedie sa evidenčné číslo, ktoré pridelí miestne príslušný úrad.
Dátum doručenia - uvedie sa dátum doručenia tlačiva na miestne príslušný úrad.
Doklad za úrad overil - uvádza sa pracovník miestne príslušného úradu, ktorý skontroloval
úplnosť vyplnenia tlačiva.
PREVÁDZKOVATEĽ ÚLOŽISKA
IČO - uvedie sa identifikačné číslo organizácie, ktorá prevádzkuje úložisko; ak má
organizácia IČO menšie ako osemmiestne, doplnia sa zľava nuly na celkový počet ôsmich
miest.
Obchodné meno - uvedie sa obchodné meno organizácie, ktorá prevádzkuje úložisko
(právnickej osoby alebo fyzickej osoby) tak, ako je zapísané v obchodnom registri alebo v
živnostenskom liste, alebo názov obce.
Ulica, obec, PSČ - uvedie sa presná a úplná adresa prevádzkovateľa úložiska.
Štatutárny orgán - uvedie sa pracovník, ktorý je zapísaný v obchodnom registri alebo v
živnostenskom liste a zastupuje prevádzkovateľa; jeho telefón, fax, e-mail, adresa URL.
ÚLOŽISKO KOVOVEJ ORTUTI
Identifikácia úložiska - uvedie sa číslo úložiska pridelené miestne príslušným úradom, 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, prípadne adresa URL.
VECNÉ ÚDAJE O VYSKLADNENÍ A ODOSLANÍ
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. 7c k vyhláške spolu s identifikačným číslom
kontajnera, ktoré je doň vyrazené.
Dátum podpisu - uvedie sa dátum podpísania záznamu prevádzkovateľom úložiska.
IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE PRIJÍMATEĽA VYSKLADNENEJ KOVOVEJ ORTUTI
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IČO - uvedie sa identifikačné číslo subjektu, ktorý je prijímateľom vyskladnenej kovovej
ortuti, ak mu bolo udelené; ak má subjekt IČO menšie ako osemmiestne, doplnia sa zľava
nuly na celkový počet ôsmich miest.
Obchodné meno - uvedie sa obchodné meno subjektu, ktorý je prijímateľom vyskladnenej
kovovej ortuti (právnickej osoby alebo fyzickej osoby) tak, ako je zapísané v obchodnom
registri alebo v živnostenskom liste, alebo názov obce.
Sídlo - uvedie sa presná a úplná adresa subjektu, ktorý je prijímateľom vyskladnenej kovovej
ortuti.
Štatutárny orgán - uvedie sa pracovník, ktorý je zapísaný v obchodnom registri alebo v
živnostenskom liste a zastupuje subjekt, ktorý je prijímateľom vyskladnenej kovovej ortuti;
jeho telefón, fax, e-mail.
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. 7c k vyhláške spolu s identifikačným číslom
kontajnera, ktoré je doň vyrazené.
Miesto prevzatia- uvedie sa adresa úložiska kovovej ortuti, z ktorého sa táto kovová ortuť
vyskladňuje a odosiela (§ 29b ods. 4).
Spôsob odoslania- uvedenie sa spôsob odovzdania vyskladnených kontajnerov s kovovou
ortuťou a ich prevzatia prijímateľom, teda osobné prevzatie prijímateľom, keďže
prevádzkovateľ úložiska nesmie vyskladnenú kovovú ortuť prevážať (§ 29b ods. 4).
Spôsob prepravy- uvedie sa spôsob prepravy vyskladnenej a odoslanej kovovej ortuti na
miesto určenia.
Miesto určenia: uvedie sa miesto, kde sa má s vyskladnenou a odoslanou kovovou ortuťou
ďalej nakladať.
Spôsob spracovania- uvedenie 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.
Príloha č. 7c
k vyhláške č. 283/2001 Z. z.
POTVRDENIE O KONTAJNERI S KOVOVOU ORTUŤOU*
Vzor

POTVRDENIE O KONTAJNERI S KOVOVOU ORTUŤOU *
Identifikačné číslo potvrdenia:
Meno a priezvisko/ názov držiteľa odpadu:
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Trvalé bydlisko/sídlo držiteľa odpadu:
Meno a priezvisko/ názov osoby zodpovednej za nakladanie s kovovou ortuťou:
Trvalé bydlisko/sídlo osoby zodpovednej za nakladanie s kovovou ortuťou:
Meno a priezvisko osoby zodpovednej za plnenie kontajnera:
Miesto a dátum plnenia kontajnera:
Množstvo ortuti:
Čistota ortuti, opis nečistôt vrátane správy o rozbore:

Vyhlasujem, že kontajner sa využíva výlučne na prepravu alebo uloženie ortuti:

ÁNO
NIE
Identifikačné číslo vyrazené do kontajnera:
Osobitné záznamy:
Vystavil:

Dátum:

...............................................................
Pečiatka a podpis zodpovednej osoby za
nakladanie s kovovou ortuťou
Potvrdenie o kontajneri vydáva držiteľ odpadu alebo v prípade, ak to nie je možné, osoba,
ktorá je zodpovedná za nakladanie s odpadom a ktorá odovzdáva kovovú ortuť na dočasné
uskladnenie
*

40. Za prílohu č. 9 sa vkladá príloha č. 9a, ktorá znie:
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„Príloha č. 9a
k vyhláške č. 283/2001 Z. z.
HLÁSENIE VÝROBCU BATÉRIÍ A AKUMULÁTOROV O ZBERE, SPRACOVANÍ A RECYKLÁCII POUŽITÝCH PRENOSNÝCH
BATÉRIÍ A AKUMULÁTOROV
Vzor
Číslo registrácie:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
Obdobie, za ktoré sa hlásenie podáva:
ZBER (kg)
Použité prenosné batérie a
akumulátory

zozbierané z
domácností (kg)

zozbierané nie z
domácností (kg)

nezačlenené začlenené nezačlenené začlenené
olovené (20 01 33, 16 06 01)
niklovo-kadmiové (20 01 33, 16
06 02)
batérie obsahujúce ortuť (20 01
33, 16 06 03)
alkalické iné ako obsahujúce
ortuť (16 06 04)
netriedené batérie a akumulátory
obsahujúce batérie 16 06 01, 16
06 02 alebo 16 06 03 (20 01 33)
iné (20 01 34, 16 06 05)
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SPRACOVANIE (kg)
Použité prenosné batérie a
akumulátory

prepravené a
vyvezené a spracované
spracované spolu (kg)
spracované v EÚ (kg)
mimo EÚ (kg)
z
nie z
z
nie z
z
nie z
z
nie z
domácností domácností domácností domácností domácností domácností domácností domácností
spracované v SR (kg)

olovené (20 01 33, 16 06 01)
niklovo-kadmiové (20 01 33, 16
06 02)
batérie obsahujúce ortuť (20 01
33, 16 06 03)
alkalické iné ako obsahujúce
ortuť (16 06 04)
netriedené batérie a akumulátory
obsahujúce batérie 16 06 01, 16
06 02 alebo 16 06 03 (20 01 33)
iné (20 01 34, 16 06 05)
RECYKLÁCIA (kg)
Použité prenosné batérie a
akumulátory

vyvezené a
prepravené a
zrecyklované mimo EÚ zrecyklované spolu (kg)
zrecyklované v EÚ (kg)
(kg)
z
nie z
z
nie z
z
nie z
z
nie z
domácností domácností domácností domácností domácností domácností domácností domácností
zrecyklované v SR (kg)

olovené (20 01 33, 16 06 01)
niklovo-kadmiové (20 01 33, 16
06 02)
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batérie obsahujúce ortuť (20 01
33, 16 06 03)
alkalické iné ako obsahujúce
ortuť (16 06 04)
netriedené batérie a akumulátory
obsahujúce batérie 16 06 01, 16
06 02 alebo 16 06 03 (20 01 33)
iné (20 01 34, 16 06 05)
41. Za prílohu č. 10 sa vkladá príloha č. 10a, ktorá znie:
„Príloha č. 10a
k vyhláške č. 283/2001 Z. z.
VÝPOČET LIMITOV PRE ZBER POUŽITÝCH PRENOSNÝCH BATÉRIÍ A AKUMULÁTOROV A SLEDOVANIE ICH PLNENIA
Rok
X (*) + 1
X+2
X+3

X+4

Zber údajov
Predaj v roku 1
(S1)
Predaj v roku 2
(S2)
Predaj v roku 3
(S3)

Zber v roku 3
(C3)

Predaj v roku 4
(S4)

Zber v roku 4
(C4)

Výpočet

Požiadavky na
vykazovanie

Limit pre zber
(CR3)(**) =
3*C3/(S1 + S2 +
S3)
Limit pre zber
(CR4) =
3*C4/(S2 + S3 +
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X+5

Predaj v roku 5
(S5)

Zber v roku 5
(C5)

X+6

Predaj v roku 6
(S6)

Zber v roku 6
(C6)

X+7

Predaj v roku 7
(S7)

Zber v roku 7
(C7)

X+8

Predaj v roku 8
(S8)

Zber v roku 8
(C8)

X+9

Predaj v roku 9
(S9)

Zber v roku 9
(C9)

X + 10

Predaj v roku 10
(S10)

Zber v roku 10
(C10)

X + 11
atď.

atď.

atď.

S4) (Cieľ
stanovený na 25
%)
Limit pre zber
(CR5) =
3*C5/(S3 + S4 +
S5)
Limit pre zber
(CR6) =
3*C6/(S4 + S5 +
S6)
Limit pre zber
(CR7) =
3*C7/(S5 + S6 +
S7)
Limit pre zber
(CR8) =
3*C8/(S6 + S7 +
S8) (Cieľ
stanovený na 45
%)
Limit pre zber
(CR9) =
3*C9/(S7 + S8 +
S9)
Limit pre zber
(CR10) =
3*C10/(S8 + S9
+ S10)
atď.

CR4

CR5

CR6

CR7

CR8

CR9

CR10
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(*) Rok X je rok, ktorý obsahuje dátum 26.09.2008
(**) Limit pre zber v % [napr. (CR3) = CR3*100]
Poznámka:
Príklad výpočtu: v roku 2010 predstavuje S2 2 tony, v roku 2011 predstavuje S3 3 tony a v roku 2012 predstavuje S4 5 ton. C4 v roku 2012
predstavuje 0,834 ton. Limit pre zber v roku 2012 je stanovený na 25%.
Výpočet dosiahnutého limitu pre zber za rok 2012 podľa uvedených vstupných údajov:
CR4 = 3*C4 / (S2 + S3 + S4)
CR4 = (3*0,834 ton) / (2 tony + 3 tony + 5 ton)
CR4 = 2,502/10
CR4 = 0,2502 (uvedené predstavuje percentuálny podiel)
Prepočet výsledku na %
CR4 v % = CR4*100
CR4 v % = 0,2502*100
CR4 v % = 25,02 %
Dosiahnutý limit zberu za rok 2012 je 25,02 %.
Záver: Záväzný limit pre zber použitých prenosných batérií
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a akumulátorov pri vyzbieranom množstve 0,834 ton použitých prenosných batérií
a akumulátorov pre rok 2012 bol splnený.
42. Príloha č. 14 vrátane nadpisu znie:
„Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie
1. Smernica Rady 1978/176/EHS z 20. februára 1978 o odpadoch z priemyselnej výroby a
spracovania oxidu titaničitého (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 01) v znení
smernice Rady 82/883/EHS z 3. decembra 1982 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/ zv.
6), smernice Rady 83/29/EHS z 24. januára 1983 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv.
1) a smernice Rady 91/692/EHS z 23. decembra 1991 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.
5/zv. 2).
2. Smernica Rady 82/883/ES z 3. decembra 1982 o o postupoch pre dozor a monitorovanie
životného prostredia zasiahnutého odpadom z výroby oxidu titaničitého (Ú. v. L 378, 31.
decembra 1982, mimoriadne vydanie v slovenskom jazyku: Ú. v. EÚ, kap. 13/ zv. 6).
3. 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).
4. Smernica Rady 1999/31/ES z 26. apríla 1999 o skládkach odpadov (Mimoriadne vydanie
Ú. v. EÚ, kap. 15/ zv. 4) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003
z 29. septembra 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 1/ zv. 4), 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).
5. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/76/ES zo 4. decembra 2000 o spaľovaní
odpadov (Ú. v. EÚ L 332 , 28. decembra 2000).
6. 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 2008/11/ES z 11. marca 2008 (Ú. v. EÚ L 76,
19.3.2008),
-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).
7. 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).
8. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ z 24. novembra 2010
o priemyselných emisiách(integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného
prostredia) (Ú. v. EÚ L 334, 17.12.2010).“.
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Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2013 s výnimkou ustanovení v prílohe č. 3
a prílohe č. 4 stĺpec 8, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2013.

50

