
Marius Pedersen 

ZMLUVA 
o ukladaní odpadu na RSO Banská Bystrica č. 40047 /1

uzatvorená podl'a § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení 

Prevádzkovatel' skládky: 

Marius Pedersen, a.s. 
Opatovská 1735, 911 01 Trenčín 
zapísaná v Obchodnom registri 

Článok 1. 

ZMLUVNÉ STRANY 

Okresného súdu Trenčín, odd.: Sa, vl.: 54/R 

IČO:34 115 901 
DIČ: 2020386148 
IČ DPH: SK2020386148 

Prevádzka Banská Bystrica -Šalková, P.O.BOX 51,974 11 Banská Bystrica 
zastúpená : Ing. Oliver Šujan, člen predstavenstva 

Ing. Slavomír Faško, člen predstavenstva 
v zastúpení: Marianna Klobušická, regionálna riaditel'ka 

(na základe plnej moci č.40/MP/21, zo dňa 30.08.2021) 

bankové spojenie : Československá obchodná banka, a.s. 
IBAN: SK70 7500 0000 0000 2581 8343 
e-mail: gyurkovicsova.z@mariuspedersen.sk

Povodca odpadu: 

Záhradnícke a rekreačné služby 

V zastúpení: 
Sídlo: 
IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
Bankové spojenie 
IBAN 

PhDr. Ivan Šabo 
Švermova 45, 974 01, Banská Bystrica 
00183075 
2020459221 
SK 2020459221 
Československá obchodná banka, a.s. 
SK36 7500 0000 0040 1718 9020 

tel.: 048/418 61 88 
fax: 048/418 61 89 
mobil:  

Kontaktná osoba: Ing. Janka Majerová, 0918804401, janka.majerova@zaaresbb.sk 

Článek 2. 
PREDMET ZMLUVY 

2.1 Predmetom zmluvy je trvalé zneškodňovanie odpadov skládkovaním na Regionálnu skládku odpadov 
Banská Bystrica (ďalej len skládka) v zmysle schváleného prevádzkového poriadku skládky, vydaného 
súhlasu na prevádzkovanie skládky a platnej legislatívy v oblasti nakladania s odpad mi. 

2.2 Ukladanie odpadu na skládku sa vykonáva v súlade s ustanoveniami Zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadech 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ustanoveniami Vyhlášky MŽP 

Marius Pedersen, a.s. 

Opatovská 1735 

911 01 Trenčín 

tel. +421 32 743 7S 43 - 44 

info@mariuspedersen.sk 

www.mariuspedersen.sk 

IČO: 34115901 ČSOB, a.s. 

DIČ: 2020386148 IBAN: SK70 7500 0000 0000 2581 8343 SWIFT: CEKOSKBX 

IČ DPH: SK2020386148 zapísaná na Okresnom súde v Trenčíne, odd: Sa, vl: 54/R 













ton x za po ton ton

iné:

sypká iná:

žiadny iný:

iná:

Nie sú HP 1 HP 2 HP 3 HP 4 HP 5 HP 6 HP 7 HP 8 HP 9 HP 10 HP 11 HP 12 HP 13 HP 14 HP 15

kusovitá

Kritické ukazovatele                            

(kľúčové pre možnosť prijatia odpadu 

do zariadenia)
17

Informácie o surovinách vstupujúcich 

do procesu vzniku odpadu
15

SIOSNO

HP 1 - Výbušný, HP 2 - Oxidujúci, HP 3 - Horľavý, HP 4 - Dráždivý, HP 5 - Toxický pre špecifický cieľový orgán (STOT)/aspiračne toxický, HP 6 - Akútna toxicita, HP 7 - 

Karcinogénny, HP 8 - Leptavý, HP 9 - Infekčný, HP 10 - Toxický pre reprodukciu, HP 11 - Mutagénny, HP 12 - Uvoľňujúci akútne toxické plyny, HP 13 - Senzibilizujúci, HP 

14 - Ekotoxický, HP 15 - Odpad. ktorý môže vykazovať nebezpečnú vlasnosť uvedenú v predchádzajúcom texte, ktorú pôvodný odpad nevykazoval

SNNO

Údaje o vylúhovateľnosti odpadu:
22

Nebezpečné vlastnosti odpadov podľa 

Nariadenia komisie (EÚ) č. 1357/2014 z 18. 

decembra 2014, ktorým sa nahrádza príloha III 

k smernici EP a Rady 2008/98/ES o odpade a 

o zrušení určitých smerníc

Výsledky testovania odpadu neprekračujú v žiadnom ukazovateli najvyššie prípustné hodnoty uvedené v prílohe č. 2 k rozhodnutiu Rady 

EÚ z 19. decembra 2002, ktorým sa stanovujú kritériá a postupy pre prijímanie odpadu na skládky odpadu podľa článku 16 a prílohy II k 

smernici 1999/31/ES pre skládku odpadov a vzhľadom k  svojim vlastnostiam môže byť odpad uložený na:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

V prípade, že odpad nebol z nižšie uvedených dôvodov testovaný predpokladá držiteľ (pôvodca) pri tomto odpade splnenie 

vylúhovateľnosti pre nasledovnú triedu skládky odpadov:
23

Informácie pre skládkovanie odpadu
21

štipľavý

Ďalšie vlastnosti:

 Meno zodpovedného 

pracovníka podľa zmluvy:
2

Obchodné meno alebo meno a priezvisko:

Odpad zaradený podľa vyhlášky č. 365/2015 Z.z. ako odpad ostatný

Odpad zaradený podľa vyhlášky č. 365/2015 Z.z. ako odpad nebezpečný

IČO:

Adresa:

Identifikácia pôvodcu odpadu
4                               

Obchodné meno alebo meno a priezvisko:

 Číslo zmluvy / katalógové číslo 

odpadu:
1

Adresa:

IČO:

O

Nie sú 

stanovené

ZÁKLADNÝ  POPIS  ODPADU

Katalógové číslo odpadu
8

Spôsob vyplňovania: zodpovedajúce údaje označte X  alebo napíšte, v prípade nedostatku miesta pokračujte v poznámke na druhej strane 

Odpad (zaradenie podľa vyhlášky č. 365/2015 Z.z.)
6

Názov a adresa prevádzky, kde odpad vznikol
5

Názov druhu odpadu
7

 V zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. v platnom znení, predpismi vydanými na jeho základe a Rozhodnutia Rady EÚ z 19. decembra 2002, ktorým sa stanovujú kritériá a 

postupy pre prijímanie odpadu na skládky odpadu podľa článku 16 a prílohy II k smernici 1999/31/ES

Identifikácia držiteľa (pôvodcu) odpadu
3

N

Konzistencia:

Zápach:

Kategória odpadu
9

  Sú stanovené a pravidelne overované
18

Predpokladané množstvo odpadu dodaného 

do zariadenia za rok:
12

Predpokladané jednotkové množstvo odpadu v dodávke 

(aute):
10       

Úplná špecifikácia odpadu pôvodcom alebo držiteľom odpadu
13

krát za rok tieto:
19

chemický

nehomogénna

odpad z demolácii stavieb výkopová zemina

Informácie o procese vzniku odpadu
14

komunálny odpad

Fyzikálne vlastnosti odpadu
16

Predpokladaná hmotnosť a počet dodávok 

odpadu zhodných vlastností:
11

Farba: nesúrodá



SNNO SNO SIO

SNNO SNO SIO

Iné:
27 SNNO SNO SIO

Podpis:

Pečiatka a podpis

Poznámky, ďalšie informácie o odpade, prílohy atď
.31

Úprava odpadu bola zabezpečená stláčaním a drvením v automobilovej nadstavbe vozidla na zvoz komunálneho odpadu za účelom zmenšenia jeho objemu

Úprava odpadu bude zabezpečená kompaktorom po vyložení odpadu na skládke, pričom kompaktor dovezený odpad pred je jeho definitívnym uložením rozhrnie, 

presunie a zhutní za účelom zmenšenia jeho objemu na minimálnu mieru 

Odpad bol upravený iným spôsobom nasledovne:

Úprava odpadu v zmysle § 6 ods. 8 vyhlášky 382/2018 Z.z. v platnom znení nie je technicky možná, alebo jeho úprava nezabezpečí zníženie množstva odpadu ani 

nezamedzí ohrozeniu zdravia ľudí alebo životného prostredia

Informácie o úprave odpadu 
30

Nie sú 

stanovené

Sú stanovené nasledovné: (napr. zákaz miešania s vybranými druhmi odpadov, nutnosť 

prekrytia odpadu z dôvodu obsahu azbestu atď.; prípadné pokračovanie v poznámke)
29

Odpad bol v zmysle § 6 ods. 12 vyhlášky č. 382/2018 Z.z.  v platnom znení stabilizovaný

Tu uveďte ďalšie informácie k popisovanému odpadu, napríklad informácie o prílohách (číslo protokolu o odbere vzorky, číslo protokolu o výsledkoch skúšok a pod.), 

prehlásenie pôvodcu odpadu alebo držiteľa odpadu alebo kompostárne o nevhodnosti odpadu na kompostovanie atď.

Popis odborného úsudku, ktorým bola vyhodnotená prijateľnosť odpadu na danú skládku v prípade nevypracovania základného popisu na 

základe výsledkov testovania:
24

Pôvodca odpadu zodpovedá za úplnosť a pravdivosť údajov o odpade uvedených v základnom popise odpadu a je zodpovedný za všetky škody (vrátane finančných) 

vzniknuté prevádzkovateľovi zariadenia v prípade uvedenia neúplných alebo nesprávnych informácii o vlastnostiach, zložení a deklarácii odpadu v základnom popise 

odpadu. V prípade absencie potvrdenia základného popisu odpadu zo strany pôvodcu prechádza táto zodpovednosť na držiteľa odpadu.

Odpad nevyžaduje testovanie. Na základe informácií o odpade, ktoré sú uvedené v tomto základnom popise odpadu je možné umiestniť odpad 

na:
25

Odpad nebol testovaný, nakoľko vzhľadom na povahu odpadov nebolo možné odobrať reprezentatívne vzorky odpadu. Na základe informácií o 

odpade, ktoré sú uvedené v tomto základnom popise odpadu je možné umiestniť odpad na:
26

Poznámky prevádzkovateľa zariadenia
34

Pôvodca odpadu                      Držiteľ odpadu Prevádzkovateľ zariadenia

Pečiatka a podpis Pečiatka a podpisPečiatka a podpis

Čestné prehlásenie pôvodcu odpadu alebo držiteľa odpadu
33

 Meno a priezvisko: Funkcia:

 Telefón, fax, e-mail:

Všetky informácie uvedené v tomto základnom popise odpadu sú úplné a pravdivé. V prípade, že dôjde k zmene surovín a technológie procesu v ktorom odpad 

vzniká alebo ďalším zmenám, ktoré ovplyvnia kvalitatívne ukazovatele odpadu kľúčové pre jeho prijatie do zariadenia prevádzkovateľa, bude základný popis 

odpadu pri každej takejto zmene zo strany pôvodcu alebo dodávateľa odpadu bezodkladne aktualizovaný a táto zmena bude písomnou cestou bezodkladne 

oznámená  prevádzkovateľovi zariadenia. 

Všetky informácie uvedené v tomto základnom popise boli získané v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. v platnom znení, predpismi vydanými na jeho základe a v zmysle 

Rozhodnutia Rady EÚ z 19. decembra 2002, ktorým sa stanovujú kritériá a postupy pre prijímanie odpadu na skládky odpadu podľa článku 16 a prílohy II k smernici 

1999/31/ES

Nie je možné resp. účelné zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva podľa § 14 ods. 1 písm. d)  bod 1., 2., 3. zákona č. 

79/2015 Z.z.

Prevzal dňa:

Údaje o osobe zodpovednej za úplnosť, správnosť a pravdivosť informácii uvedených v základnom popise odpadu:
32

Obmedzenia a nevyhnutné opatrenia pre prijatie 

odpadu na skládku a prípadné obmedzenie 

zmiešania odpadu s inými druhmi odpadu:
28



O

N

EČV

O

N

EV

Dátum

Ku dňu dodania tohto odpadu nedošlo k zmene surovín a technologického procesu pri ktorom odpad vzniká, alebo ku ďalším zmenám ktoré by ovplyvnili kvalitatívne ukazovatele 

odpadu rozhodujúce pre možnosť prijatia odpadu do zariadenia a všetky údaje v tomto čestnom prehlásení sú úplné a pravdivé.

V prípade pravidelného overovania kritických ukazovateľov je odpad dodávaný do zariadenia len v prípade, že kritické ukazovatele nie sú prekročené.

ČESTNÉ PREHLÁSENIE
 V zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. v platnom znení, predpismi vydanými na jeho základe a Rozhodnutia Rady EÚ z 19. decembra 2002, ktorým sa stanovujú kritériá a postupy pre 

prijímanie odpadu na skládky odpadu podľa článku 16 a prílohy II k smernici 1999/31/ES

Dátum

Dopravca Pôvodca alebo držiteľ odpadu
9

SNO

Dodávaný odpad zodpovedá svojím pôvodom a vlastnosťami informáciám obsiahnutým v základnom popise odpadu, ktorý bol do zariadenia doručený spolu s prvou 

dodávkou odpadu.

Čestné prehlásenie pôvodcu alebo držiteľa odpadu
8 

Iné:
SIO 

V prípade, že dovezený odpad bude umiestnený do zariadenia mimo telesa skládky (kompostáreň, zariadenie na zber odpadov atď.), nevyžaduje sa pre tento odpad základný popis 

odpadu a toto čestné prehlásenia sa považuje za sprievodku odpadu slúžiacu na identifikáciu odpadu.

Odpad (zaradenie podľa vyhlášky č. 365/2015 Z.z.)
4

Katalógové číslo odpadu
5                  

Odpad zaradený podľa vyhlášky č. 365/2015 Z.z. ako odpad ostatný
Kategória odpadu

6

Obchodné meno alebo meno a priezvisko:

Adresa:

IČO:

Obchodné meno alebo meno a priezvisko:

Adresa:

IČO:

ČESTNÉ PREHLÁSENIE

Spôsob vyplňovania: Zodpovedajúce údaje napíšte alebo označte X

 V zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. v platnom znení, predpismi vydanými na jeho základe a Rozhodnutia Rady EÚ z 19. decembra 2002, ktorým sa stanovujú kritériá a postupy pre 

prijímanie odpadu na skládky odpadu podľa článku 16 a prílohy II k smernici 1999/31/ES

Číslo zmluvy / katalógové číslo odpadu:
1

Identifikačné údaje držiteľa (pôvodcu) odpadu
2

Identifikačné údaje pôvodcu odpadu
3

Poznámky
10

Pečiatka a podpis

Odpad zaradený podľa vyhlášky č. 365/2015 Z.z. ako odpad nebezpečný

Zariadenie prevádzkovateľa kde je možné odpad využiť, upraviť alebo zneškodniť:
7

SNNO
Zariadenie na zber 

odpadov
Kompostáreň

Zariadenie na 

biodegradáciu

Spôsob vyplňovania: Zodpovedajúce údaje napíšte alebo označte X

Číslo zmluvy / katalógové číslo odpadu:
1

Identifikačné údaje držiteľa (pôvodcu) odpadu
2

Identifikačné údaje pôvodcu odpadu
3

Obchodné meno alebo meno a priezvisko: Obchodné meno alebo meno a priezvisko:

Adresa: Adresa:

IČO: IČO:

Odpad (zaradenie podľa vyhlášky č. 365/2015 Z.z.)
4

Katalógové číslo odpadu
5                  

Dopravca Pôvodca alebo držiteľ odpadu
9

Pečiatka a podpis

Poznámky
10

V prípade, že dovezený odpad bude umiestnený do zariadenia mimo telesa skládky (kompostáreň, zariadenie na zber odpadov atď.), nevyžaduje sa pre tento odpad základný popis 

odpadu a toto čestné prehlásenia sa považuje za sprievodku odpadu slúžiacu na identifikáciu odpadu.

Kategória odpadu
6

Odpad zaradený podľa vyhlášky č. 365/2015 Z.z. ako odpad ostatný

Odpad zaradený podľa vyhlášky č. 365/2015 Z.z. ako odpad nebezpečný

Zariadenie prevádzkovateľa kde je možné odpad využiť, upraviť alebo zneškodniť:
7

Zariadenie na 

biodegradáciu

Dodávaný odpad zodpovedá svojím pôvodom a vlastnosťami informáciám obsiahnutým v základnom popise odpadu, ktorý bol do zariadenia doručený spolu s prvou 

dodávkou odpadu.

Ku dňu dodania tohto odpadu nedošlo k zmene surovín a technologického procesu pri ktorom odpad vzniká, alebo ku ďalším zmenám ktoré by ovplyvnili kvalitatívne ukazovatele 

odpadu rozhodujúce pre možnosť prijatia odpadu do zariadenia a všetky údaje v tomto čestnom prehlásení sú úplné a pravdivé.

V prípade pravidelného overovania kritických ukazovateľov je odpad dodávaný do zariadenia len v prípade, že kritické ukazovatele nie sú prekročené.

Čestné prehlásenie pôvodcu alebo držiteľa odpadu
8 

SNNO SIO SNO Kompostáreň
Zariadenie na zber 

odpadov

Iné:
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Zoznam druhov odpadov povolených ukladať na  RSO Banská Bystrica 
(zaradenie v zmysle vyhlášky č. 284/2001 Z.z. a vyhlášky č. 409/2002 Z.z.) 

Č. druhu  Názov druhu odpadu  Kategória 

odpadu       odpadu 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
01 01 01 odpad z ťažby rudných nerastov  O 

01 01 02 odpad z ťažby nerudných nerastov O 

01 03 06 hlušina iná ako uvedená v 01 03 04 a 01 03 05 O 

01 03 08 prachový a práškový odpad iný ako uvedený 01 03 07  O 

01 03 99 odpady inak nešpecifikované 

01 04 08 odpadový štrk a drvené horniny iné ako uvedené v 01 04 07 O 

01 04 09 odpadový piesok a íly O 

01 04 10 prachový a práškový odpad iný ako uvedený 01 04 07  O 

01 04 12 hlušina a iné odpady z prania a čistenia nerastov iné ako uvedené v 01 04 07 a 01 04 11 O 

01 04 13 odpady z rezania a pílenia kameňa iné ako uvedené v 01 04 07 O 

01 04 99 odpady inak nešpecifikované 

01 05 04 vrtné kaly a odpady z vodných vrtov O 

01 05 07 vrtné kaly a odpady z vrtov s obsahom barytu iné ako uvedené v 01 05 05 a 01 05 06 O 

01 05 08 vrtné kaly a odpady s obsahom chloridov iné ako uvedené v 01 05 05 a 01 05 06 O 

01 05 99 odpady inak nešpecifikované 

02 01 01 kaly z prania a čistenia O 

02 01 04 odpadové plasty (okrem obalov) O 

02 01 07 odpady z lesného hospodárstva O 

02 01 09 agrochemické odpady iné ako uvedené v 02 01 08 O 

02 01 99 odpady inak nešpecifikované 

02 03 01 kaly z prania, čistenia, lúpania, odstreďovania a separovania O 

02 03 02 odpady z konzervačných činidiel O 

02 03 04 látky nevhodné na spotrebu a spracovanie O 

02 03 05 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku O 

02 03 99 odpady inak nešpecifikované 

02 04 01 zemina z čistenia a prania repy O 

02 04 02 uhličitan vápenatý nevyhovujúcej kvality O 

02 04 03 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku O 

02 04 99 odpady inak nešpecifikované 

02 06 01 materiály nevhodné na spotrebu alebo spracovanie O 

02 06 02 odpady z konzervačných činidiel O 

02 06 03 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku O 

02 06 99 odpady inak nešpecifikované 

02 07 01 odpad z prania, čistenia a mechanického spracovania surovín O 

02 07 04 materiály nevhodné na spotrebu alebo spracovanie O 

02 07 05 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku O 

02 07 99 odpady inak nešpecifikované 

03 01 01 odpadová kôra a korok O 

03 01 05 piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové/drevovláknité dosky,  

dyhy iné ako uvedené v 03 01 04 O 

03 01 99 odpady inak nešpecifikované 

03 03 01 odpadová kôra a drevo O 

03 03 02 usadeniny a kaly zo zeleného výluhu (po úprave čierneho výluhu) O 

03 03 07 mechanicky oddelené výmety z drvenia odpadového papiera a lepenky O 

03 03 08 odpady z triedenia papiera a lepenky určených na recykláciu O 

03 03 09 odpad z vápennej usadeniny O 

03 03 10 výmety z vlákien, kaly z vlákien, plnív a náterov z mechanickej separácie O 

03 03 11 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 03 03 10 O 

03 03 99 odpady inak nešpecifikované 

04 01 01 odpadová glejovka a štiepenka O 

04 01 07 kaly najmä zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku neobsahujúce chróm O 

04 01 09 odpady z vypracúvania a apretácie O 

04 01 99 odpady inak nešpecifikované 
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04 02 09 odpad z kompozitných materiálov (impregnovaný textil, elastomér, plastomér) O 

04 02 10 organické látky prírodného pôvodu (napr. tuky, vosky) O 

02 04 15 odpad z apretácie iný ako uvedený v 04 02 14 O 

04 02 17 farbivá a pigmenty iné ako uvedené v 04 02 16 O 

04 02 20 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 04 02 19  O 

04 02 21 odpady z nespracovaných textilných vlákien O 

04 02 22 odpady zo spracovaných textilných vlákien O 

04 02 99 odpady inak nešpecifikované 

05 06 04 odpad z chladiacich kolón  O 

05 06 99 odpady inak nešpecifikované 

05 07 02 odpady obsahujúce síru  O 

05 07 99 odpady inak nešpecifikované 

06 03 16 oxidy kovov iné ako uvedené v 06 03 15  O 

06 03 99 odpady inak nešpecifikované 

06 05 03 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 06 05 03  O 

06 06 03 odpady obsahujúce sulfidy iné ako uvedené v 06 06 02  O 

06 06 99 odpady inak nešpecifikované 

06 09 04 odpady z reakcií na báze vápnika iné ako uvedené v 06 09 03  O 

06 09 99 odpady inak nešpecifikované 

06 11 01 odpady z reakcií výroby oxidu titaničitého na báze vápnika  O 

06 11 99 odpady inak nešpecifikované 

06 13 03 priemyselné sadze  O 

06 13 99 odpady inak nešpecifikované 

07 02 12 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07 02 11  O 

07 02 13 odpadový plast O 

07 02 15 odpadové prísady iné ako uvedené v 07 02 14 O 

07 02 99 odpady inak nešpecifikované 

07 03 12 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07 03 11  O 

07 03 99 odpady inak nešpecifikované 

07 05 12 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07 05 11  O 

07 05 14 tuhé odpady iné ako uvedené v 07 05 13  O 

07 05 99 odpady inak nešpecifikované 

08 01 12 odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11 O 

08 01 14 kaly z farby alebo laku iné ako uvedené v 08 01 13 O 

08 01 18 odpady z odstraňovania farby alebo laku iné ako uvedené v 08 01 17 O 

08 01 99 odpady inak nešpecifikované 

08 02 01 odpadové náterové prášky O 

08 02 02 vodné kaly obsahujúce keramické materiály O 

08 02 99 odpady inak nešpecifikované 

08 03 13 odpadová tlačiarenská farba iná ako uvedená v 08 03 12 O 

08 03 15 kaly z tlačiarenskej farby iné ako uvedené v 08 03 14 O 

08 03 18 odpadový toner do tlačiarne iný ako uvedený v 08 03 17 O 

08 03 99 odpady inak nešpecifikované 

08 04 10 odpadové lepidlá a tesniace materiály iné ako uvedené v 08 04 09 O 

08 04 12 kaly z lepidiel a tesniacich materiálov iné ako uvedené v 08 04 11  O 

08 04 99 odpady inak nešpecifikované 

09 01 07 fotografický film a papiere obsahujúce striebro alebo zlúčeniny striebra O 

09 01 08 fotografický film a papiere neobsahujúce striebro alebo zlúčeniny striebra O 

09 01 10 fotoaparáty na jedno použitie bez batérií O 

09 01 12 fotoaparáty na jedno použitie s batériami iné ako uvedené v 09 01 11 O 

09 01 99 odpady inak nešpecifikované 

10 01 01 popol, škvára a prach z kotlov (okrem prachu z kotlov uvedeného v 10 01 04) O 

10 01 02 popolček z uhlia O 

10 01 03 popolček z rašeliny a neošetreného dreva O 

10 01 05 tuhé reakčné splodiny z odsírovania dymových plynov na báze vápnika O 

10 01 07 reakčné splodiny z odsírovania dymových plynov na báze vápnika vo forme kalu O 

10 01 15 popol, škvára a prach z kotlov zo spoluspaľovania odpadov iné ako uvedené v 10 01 14 O 

10 01 17 popolček zo spoluspaľovania odpadov iný ako uvedený v 10 01 16 O 

10 01 19 odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 01 05, 10 01 07 a 10 01 18 O 

10 01 21 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 10 01 20 O 
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10 01 24 piesky z fluidnej vrstvy O 

10 01 25 odpady zo skladovania a úpravy paliva pre uhoľné elektrárne O 

10 01 26 odpady z úpravy chladiacej vody O 

10 01 99 odpady inak nešpecifikované 

10 02 01 odpad zo spracovania trosky O 

10 02 02 nespracovaná troska O 

10 02 08 tuhé odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 02 07 O 

10 02 10 okuje z valcovania O 

10 02 12 odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 02 11  O 

10 02 14 kaly a filtračné koláče z čistenia plynov iné ako uvedené 10 02 13 O 

10 02 15 iné kaly a filtračné koláče O 

10 02 99 odpady inak nešpecifikované 

10 03 02 anódový šrot O 

10 03 05 odpadový oxid hlinitý O 

10 03 16 peny iné ako uvedené 10 03 15 O 

10 03 18 odpady obsahujúce uhlík z výroby anód a iné ako uvedené v 10 03 17 O 

10 03 20 prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 03 19 O 

10 03 22 iné tuhé znečisťujúce látky a prach (vrátane prachu z guľových mlynov) iné ako 

uvedené v 10 03 21 O 

10 03 24 tuhé odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 03 23 O 

10 03 26 kaly a filtračné koláče z čistenia plynu iné ako uvedené 10 03 25 O 

10 03 28 odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 03 27  O 

10 03 99 odpady inak nešpecifikované 

10 05 01 trosky z prvého a druhého tavenia O 

10 05 04 iné tuhé znečisťujúce látky a prach O 

10 05 09 odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 05 08 O 

10 05 11 stery a peny iné ako uvedené v 10 05 10 O 

10 05 99 odpady inak nešpecifikované 

10 06 01 trosky z prvého a druhého tavenia O 

10 06 02 stery a peny z prvého a druhého tavenia O 

10 06 04 iné tuhé znečisťujúce látky a prach O 

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

10 06 99 odpady inak nešpecifikované 

10 07 01 trosky z prvého a druhého tavenia O 

10 07 02 stery a peny z prvého a druhého tavenia O 

10 07 03 tuhé odpady z čistenia plynov O 

10 07 04 iné tuhé znečisťujúce látky a prach O 

10 07 05 kaly a filtračné koláče z čistenia plynov O 

10 07 08 odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 07 07 O 

10 07 99 odpady inak nešpecifikované 

10 08 04 iné tuhé znečisťujúce látky a prach O 

10 08 09 iné trosky O 

10 08 11 stery a peny iné ako uvedené v 10 08 10 O 

10 08 13 odpady obsahujúce uhlík z výroby anód, iné ako uvedené v 10 08 12 O 

10 08 14 anódový šrot O 

10 08 16 prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 08 15 O 

10 08 18 kaly a filtračné koláče z čistenia dymových plynov iné ako uvedené v 10 08 17 O 

10 08 20 odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 08 19 O 

01 08 99 odpady inak nešpecifikované 

10 09 03 pecná troska O 

10 09 06 odlievacie jadrá a formy nepoužité na odlievanie, iné ako uvedené v 10 09 05 O 

10 09 08 odlievacie jadrá a formy nepoužité na odlievanie, iné ako uvedené v 10 09 07 O 

10 09 10 prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 09 09 O 

10 09 12 iné tuhé znečisťujúce látky iné ako uvedené v 10 09 11 O 

10 09 14 odpadové spojivá iné ako uvedené v 10 09 13 O 

10 09 16 odpad z prostriedkov na indikáciu trhlín iný ako uvedený v 10 09 15 O 

10 09 99 odpady inak nešpecifikované 

10 10 03 pecná troska O 

10 10 06 odlievacie jadrá a formy nepoužité na odlievanie, iné ako uvedené v 10 10 05 O 

10 10 08 odlievacie jadrá a formy nepoužité na odlievanie, iné ako uvedené v 10 10 07 O 
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10 10 10 prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 10 09 O 

10 10 12 iné tuhé znečisťujúce látky iné ako uvedené v 10 10 11 O 

10 10 14 odpadové spojivá iné ako uvedené v 10 10 13 O 

10 10 16 odpad z prostriedkov na indikáciu trhlín iný ako uvedený v 10 10 16 O 

10 10 99 odpady inak nešpecifikované 

10 11 03 odpadové vláknité materiály na báze skla O 

10 11 05 tuhé znečisťujúce látky a prach O 

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

10 11 12 odpadové sklo iné ako uvedené v 10 11 11 O 

10 11 14 kal z leštenia a brúsenia skla iný ako uvedený v 10 11 13 O 

10 11 16 tuhé odpady z čistenia dymových plynov iné ako uvedené v 10 11 15 O 

10 11 18 kaly a filtračné koláče z čistenia dymových plynov iné ako uvedené v 10 11 17 O 

10 11 20 tuhé odpady zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako  

uvedené v 10 11 19 O 

10 11 99 odpady inak nešpecifikované 

10 12 01 odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním O 

10 12 03 tuhé znečisťujúce látky a prach O 

10 12 05 kaly a filtračné koláče z čistenia plynov O 

10 12 06 vyradené formy O 

10 12 08 odpadová keramika, odpadové tehly, odpadové obkladačky a dlaždice a  

odpadová kamenina (po tepelnom spracovaní) O 

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

10 12 12 odpady z glazúry iné ako uvedené v 10 12 11 O 

10 12 13 kal zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku O 

10 12 99 odpady inak nešpecifikované 

10 13 01 odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním O 

10 13 04 odpad z pálenia a hasenia vápna O 

10 13 06 tuhé znečisťujúce látky a prach iné ako uvedené v 10 13 12 a 10 13 13 O 

10 13 07 kaly a filtračné koláče z čistenia plynov O 

10 13 10 odpady z výroby azbestocementu iné ako uvedené v 10 13 09 O 

10 13 11 odpady z kompozitných materiálov na báze cementu iné ako uvedené  

v 10 13 09 a 10 13 10 O 

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

10 13 14 odpadový betón a betónový kal O 

10 13 99 odpady inak nešpecifikované 

11 01 10 kaly a filtračné koláče iné ako uvedené v 11 01 09 O 

11 01 14 odpady z odmasťovania iné ako uvedené v 11 01 13   O 

11 01 99 odpady inak nešpecifikované 

11 02 03 odpady z výroby anód pre vodné elektrolytické procesy O 

11 02 06 odpady z procesov hydrometalurgie medi iné ako uvedené v 11 02 05 O 

11 02 99 odpady inak nešpecifikované 

11 05 01 tvrdý zinok O 

11 05 02 zinkový popol O 

11 05 99 odpady inak nešpecifikované 

12 01 01 piliny a triesky zo železných kovov O 

12 01 02 prach a zlomky zo železných kovov O 

12 01 03 piliny a triesky z neželezných kovov O 

12 01 04 prach a zlomky z neželezných kovov O 

12 01 05 hobliny a triesky z plastov O 

12 01 13 odpady zo zvárania O 

12 01 15 kaly z obrábania iné ako uvedené v 12 01 14 O 

12 01 17 odpadový pieskovací materiál iný ako uvedený v 12 01 16 O 

12 01 21 použité brúsne nástroje a brúsne materiály iné ako uvedené v 12 01 20 O 

12 01 99 odpady inak nešpecifikované 

15 01 01 obaly z papiera a lepenky O 

15 01 02 obaly z plastov O 

15 01 03 obaly z dreva O 

15 01 04 obaly z kovu O 

15 01 05 kompozitné obaly O 

15 01 06 zmiešané obaly O 
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15 01 07 obaly zo skla O 

15 01 09 obaly z textilu O 

15 02 03 absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné odevy iné ako 

uvedené v 15 02 02 O 

16 01 12 brzdové platničky a obloženie iné ako uvedené v 16 01 11 O 

16 01 16 nádrže na skvapalnený plyn O 

16 01 19 plasty O 

16 01 20 sklo O 

16 01 22 časti inak nešpecifikované O 

16 01 99 odpady inak nešpecifikované 

16 02 14 vyradené zariadenia iné ako uvedené v 16 02 09 a 16 02 13 O 

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

16 03 04 anorganické odpady iné ako uvedené v 16 03 03 O 

16 03 06 organické odpady iné ako uvedené v 16 03 05 O 

16 11 02 výmurovky a žiaruvzdorné materiály na báze uhlíka z metalurgických procesov  

iné ako uvedené v 16 11 01  O 

16 11 04 iné výmurovky a žiaruvzdorné materiály z metalurgických procesov iné ako  

uvedené v 16 11 03 O 

17 01 01 betón O 

17 01 02 tehly O 

17 01 03 škridly a obkladová materiál a keramika O 

17 01 07 zmesi betónu, tehál, škridiel,obkladového materiálu a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 O 

17 02 02 sklo O 

17 02 03 plasty O 

17 03 02 bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 O 

17 04 11 káble iné ako uvedené v 17 04 10 O 

17 05 04 zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 O 

17 05 06 výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 O 

17 05 08 štrk zo železničného zvršku iný ako uvedený v 17 05 07 O 

17 06 04 izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03 O 

17 08 02 stavebné materiály na báze sadry iné ako uvedené v 17 08 01 O 

17 09 04 zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03  O 

19 01 02 železné materiály odstránené z popola O 

19 01 12 popol a škvára iné ako uvedené v 19 01 11 O 

19 01 14 popolček iný ako uvedený v 19 01 13 O 

19 01 16 kotolný prach iný ako uvedený v 19 01 15 O 

19 01 18 odpad z pyrolýzy iný ako uvedený v 19 01 17 O 

19 01 19 piesky z fluidnej vrstvy O 

19 01 99 odpady inak nešpecifikované 

19 02 03 predbežne zmiešaný odpad zložený len z odpadov neoznačených ako nebezpečné O 

19 02 06 kaly z fyzikálno-chemického spracovania iné ako uvedené v 19 02 05 O 

19 02 99 odpady inak nešpecifikované 

19 03 05 stabilizované odpady iné ako uvedené v 19 03 04 O 

19 03 07 solidifikované odpady iné ako uvedené v 19 03 06 O 

19 04 01 vitrifikovaný odpad O 

19 05 01 nekompostované zložky komunálnych odpadov a podobných odpadov O 

19 05 02 nekompostované zložky živočíšneho a rastlinného odpadu O 

19 05 03 kompost nevyhovujúcej kvality O 

19 05 99 odpady inak nešpecifikované 

19 08 01 zhrabky z hrablíc O 

19 08 02 odpad z lapačov piesku O 

19 08 05 kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd O 

19 08 12 kaly z biologickej úpravy priemyselných odpadových vôd iné ako uvedené v 19 08 11 O 

19 08 14 kaly z iné úpravy priemyselných odpadových vôd iné ako uvedené v 19 08 13 O 

19 08 99 odpady inak nešpecifikované 

19 09 01 tuhé odpady z primárnych filtrov a hrablíc O 

19 09 02 kaly z čírenia vody O 

19 09 03 kaly z dekarbonizácie O 

19 09 04 použité aktívne uhlie O 

19 09 05 nasýtené alebo použité iontomeničové živice O 
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19 09 99 odpady inak nešpecifikované 

19 10 04 úletová frakcia a prach iné ako uvedené v 19 10 03 O 

19 10 06 iné frakcie ako uvedené v 19 10 05 O 

19 12 01 papier a lepenka O 

19 12 04 plasty a guma O 

19 12 05 sklo O 

19 12 07 drevo iné ako uvedené v 19 12 06 O 

19 12 08 textílie O 

19 12 09 minerálne látky (napr. piesok, kamenivo) O 

19 12 12 iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu iné 

ako uvedené v 19 12 11 O 

19 13 02 odpady zo sanácie pôdy iné ako uvedené v 19 13 01 O 

19 13 04 kaly zo sanácie pôdy iné ako uvedené v 19 13 03 O 

19 13 06 kaly zo sanácie podzemnej vody iné ako uvedené v 19 13 05 O 

20 02 02 zemina a kamenivo O 

20 02 03 iné biologicky nerozložiteľné odpady O 

20 03 01 zmesový komunálny odpad O 

20 03 02 odpad z trhovísk O 

20 03 03 odpad z čistenia ulíc O 

20 03 04 kal zo septikov O 

20 03 06 odpad z čistenia kanalizácie O 

20 03 07 objemný odpad O 

20 03 08 drobný stavebný odpad 

20 03 99 komunálne odpady inak nešpecifikované 
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