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MalacĘ, l3.li.2018

FCC Slovensko s.r.o
Bratislavská 18

900 51 Zohor

POTVRDENIE o REGIsľnÁcrr

okľesný uľad Malacky, odbor starostlivosti o živatné prostredie, ako orgán štátnej

správy staľostlivosti o životné pľostredie v zmysle $ 5 ods. 7 ztkona č,. 52512003 Z.z. o štátnej

správe staľostlivosti o životné prostľedie a o zmeÍe a doplnení niektoýh zákonov v zneni
neskoľších predpisov a otgán štátnej spľávy odpadového hospodaľstva v zmysle $ 104 ods.1 písm.
d) a $ 108 ods. 1 písm. c) zélkona č). 7912015 Z.z. o ođpadoch a o zmene a doplnení niektorych
zákonov (ďalej len;,zźtkon o odpadoch")

potvľdzuje,

žę vo veciach štátnej spľávy odpadového hospodáľstva vykonal podl'a $ 98 ods. |,2 a 4 v súlade
s $ 108 ods. 1 písm. c) zźlkona o odpadoch

ľegistľáciu

FCC Slovensko s.r.oobchodné męno
ICO 31318762
Sídlo
Štatutĺáľny orgźn - konatelia

Spôsob konania

Ing. Tomáš Yarga, i

02 l 5 0206848, tomas.vaľga@fcc-eroup. sk
Petr Urbánek, ' ';: x'
- -'',- 

ď;ĺ5020 68 12,petr.urbanek@fcc-eľoup,sk 
-Ing' Eva Mikulášiová,

0Żl 502068ŻI, Eva.Mikrllasiova@fcp:glqup.sk
lng. Tomáš Fajkus, l . 

._'

021502068 I 2, Tomas.Fajkus@fcc-gľ
V mene spoloěnosti konajú a za spoloěnosť podpisujú vždy dvaja
konatelia spoloěne tak, że k vytlaěenému alebo inak zobrazenému
obchođnému menu spoloěnosti pľipoja svoje podpisy.

Bratislavská 18. 900 5I Zohor

I

Tęl. kontakt 02150206811

02ts0206813Fax
Webové sídlo www.fcc-gľoup.sk
Dátum podania žiadosti 30.04.2018

okĺesný súd BratislavaI, oddiel: Sro, Vložka číslo: 13406lBVýpis z obchođného registra
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na činnost':
- podľa $ 98 ods. I zákona o odpadoch sa registruje ten, kto vykonáva zber odpädov bez

pľevádzkovaniazańadenia na zbeľ odpadov ako svoj predmet podnikania,
- podľa $ 98 ods. 2 zźtkona o odpadoch sa povinnos{ registrácie vzťahuje aj na

obchođníka alebo spľostľedkovateľa, ak svoju činnosť nevykonáva ako súčasť
činnosti, na ktoľú mu bol udelený súhlas podľa $ 97 ođs. 1 alebo autorizácia podľa $
89 ods. 7 zákonao odpadoch,

- podľa $ 98 ods. 4 zékona o odpađoch' kde sa ľegistruje ten dopravca odpadu, ktoý
vy'konáva prepľavu odpadu pre cudziu potrebu alebo vlastnú potľebu na ztklade
osobitného predpisu.

Predmet činnosti:
Predľnetom činnosti sú odpady zarudené podľa'ŕyhlášĘ }/rŻP SR č. 36512015 Z.z.,

ktoľou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov - uvedené v Pľílohe
k registrácii.

Ďašie podmienĘ ľegistľácie:
V zmysle $ 98 ods. 7 a ods. 8 je registľovaná osoba povinná príslušnému oľgánu

štátnej spľávy odpađového hospodiírstva oznámiť kďŽdi] zmen|J registľovaných údajov do 30
dní odo dňa vzniku zmeny.

V zmysle $ 98 ods. 9 ak ľegistrovaná osoba zanikne, požiada ovýmaz alebo pľestane
vy'konávať činnosť, na záklađe ktorej vznikla povinnosť registrácie, príslušný orgźn štatnej
správy odpadového hospodarstva vykoná výmaz ľegistrovanej osoby zo zoznam]J
registrovaných osôb v lehotę do 30 dní.

Týmto potvrdením o registrácii sa súčasne ruší ľegistľácia - ľeg. č.: MA-006l001l20I7 zo dňa
23 .0I .2017 (vedená pođ spisovým číslom oU-MA-o sZP -2017 100064 1 -KUJ).

K žiadosti o ľegistráciu bolo doloŽené:
1. Vypis z obchodného registra okľesného súdu Bratislava 1, odd: Sľo, Vl. č. 13406/B,
2. Zoznarrl odpadov pre ľegistráciu
3. Rozhodnutie č.: oU-BA-OCDPK1-20L4!020994/GRM zo día 13.03.2014 o udelęní

povolenia na výkon povolania prevádzkov ateľanźkladnej cestnej dopľavy.
4. Plná moc zo dřla0Ż.01.2018
5. Vypis zo živnostenského ľegistra č,. I06-469a zo dťĺa 12.02.2018, miestire pľíslušný -

okĺesný úrađ MalacĘ
6. Potvrdenie o registrácii, reg. č.: MA-006l00ll20I7 zo dńa 23.01.2017 (vedená pod

spi sovým číslom oU-MA-o sZP -20 I 7 1000 64 1 -KUJ)

Registľáciou č. MA-006/023l2018 zo dňa 13.11.2018 sa ľuší ľegĺstľácia č. MA-
006/008/2018 zo dňa 15'05'2018 

Okresný úrad Malacky
odbor staĺostlivosii o Životné prostredic

Prĺloha:
(spis)

u _ tvorí
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2942ĺffiA



registraěné

Kategória
odpadu

ciselny
kód

odpadu Názov odpadu
o010101 odpad z ťaŽby rudných nerastov

o010102 odpad z ťaŽby nerudných nerastov

o010306 hlušĺna iná ako uvedená v 010304 a 010305

o010308 prachový a práškový odpad iný ako uvedený v 010307

o010408 odpadový štrk a drvené horniny iné ako uvedené v 010407

o010409 odpadový piesok a ĺly

o010410 prachový a práškový odpad iný ako uvedený v 010407

o01041 1 odpady zo spracovania potaše a kamennej soli iné ako uvedené v 010407

o0r0412 hlušina a iné odpady z prania a čistenia nerastov iné ako uvedené v 010407 av 010411

o010413 odpady z rezania a pĺlenia kameňa iné ako uvedené v 010407

o010504 vrtné kaly a odpady z vodných vrtov

vrtné kaly a odpady s obsahom bária iné ako uvedené v 010505 a 010506 o010507
o0 1 0s08 vrtné kaly a odpady s obsahom chloridov iné ako uvedené v 010505 a 0't0506

o020101 kalyzpraniaačistenia

020r02 odpadové Živočíšne tkanivá o
odpadové rastlinné tkanivá o020103

o0Ż0I04 odpadové plasty (okrem obalov)

o020r06
zvreracl trus, moc a nnoj (vralane znecrslenej slamy), Kvapalne oopaqy, oooelene
zhromaŽdbvané a spracúvané mimo miesta ich vzniku

odpady z lesného hospodárstva o020r07
o020r09 agrochemĺcké odpady iné ako uvedené v 020108

o0201 10 odpadové kovy

o0Ż020I kalyzpraniaačistenĺa
odpadové živočíšne tkanivá o020202

o020203 materiál nevhodný na spotrebu alebo spracovanie

o020204 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku

o020301 kaly z prania, čistenia, lúpania, odstredbvania a separovania

odpady z konzervačných činidiel o02030Ż
o020303 odpady z extrakcie rozpúšťadlami

o0Ż0304 látky nevhodné na spotrebu aĺebo spracovanie

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku o020305
o0Ż040I zemina z čistenia a prania repy

020402 uhličitan vápenatý nevyhovujúcej kvality o
o420403 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku

o020501 látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie

o020502 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku

o02060r materiály nevhodné na spotrebu alebo spracovanie

o020602 odpady z konzervačných činĺdiel

o020603 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku

o020701 odpad z prania, čistenia a mechanického spracovania surovín

o020702 odpad z destilácie liehu

o020703 odpad z chemického spracovania

omateriály nevhodné na spotrebu alebo spracovanie0207a4
roo. Oy', ro.l020705 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku Í}l
aĺostli@sti o l030101 odpadová kôra a korok odbor s

Mĺlatky

90l0l MalacĘ
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030105
plllny' noollny' oorezKy' odpaoove ľezlvo alebo clrevotrlesKove/clrevovlaknlte doslry' dyhy lne
ako uvedené v 030104 o

030301 odpadová kôra a drevo o
030302 usadeniny a kaly zo zeĺeného výluhu (po úprave čierneho výluhu) o
030307 mechanicky oddelené výmety z recyklácie papiera a lepenky o
030308 odpady z triedenia papiera a lepenky určených na recykláciu o
030309 odpad z vápennej usadeniny o
0303 10 výmety z vlákien, plnĺv a náterov z mechanickej separácie o
0303 1 1 kaly so spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 030310 o
040101 odpadová glejovka a štiepenka o
040r02 odpad z ĺúhovania o
040r04 činiaca brečka obsahujúca chróm o
040105 činiaca brečka neobsahujúca chróm o
040106 kaly najmä zo spracovanĺa kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce chľóm o
040r07 kaly najmä zo sprácovania kvapalného oUpadu V mieste jeho vzniku.neobsahujúce chróm o
040108 odpa.dová vyčinená koŽa (holina, struŽliny, odrezky, brúsny prach) obsahujúca chróm o
040109 odpady z vypracúvania a apretácie o
040209 odpad z kompozitných materiálov (impregnovaný textil, elastomér, plastomér) o
040210 organické látky prírodného pôvodu (napr. tuky, vosky) o
040215 odpad z apretácie iný ako uvedený v 040214 o
040217 farbivá a pigmenty iné ako uvedené v 040216 o
040220 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 040219 o
040221 odpady z nespracovaných textilných vlákien o
040222 odpady zo spracovaných textilných vlákien o
050i 10 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 050109 o
0501 13 kaly z napájacej vody pre kotly o
0501 14 odpady z chladĺacich kolón o
0501 16 odpady s obsahom sĺry z odsírovania ropy o
050r17 bitúmen o
050604 odpad z chladiacich kolón o
050702 odpady obsahujúce síru o
060316 oxidy kovov iné ako uvedené v 060315 o
060503 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 060502 o
060603 odpady obsahujúce sulfidy iné ako uvedené v 060602 o
060902 troska obsahujúca fosfor o
060904 odpady z reakcií na báze vápnika iné ako uvedené v 060903 o
061 101 odpady z reakcií výroby oxidu titaničĺtého na báze vápnika o
061303 priemyselné sadze o
070rr2 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 070111 o
070212 kaly zo spracovania kvapaĺného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 070211 o
070213 odpadový plast o
070ŻI5 odpadové prísady iné ako uvedené v 070214 o
070217 odpady obsahujúce silikóny iné ako uvedené v 07031 1 o
070312 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07031 1 o
070412 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07041'| o
070512 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vznĺku iné ako uvedené v 070511 o
070514 tuhé odpady iné ako uvedené v 070513 o
070612 kaly zo,spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07061 1 o
070712 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 070711

0801 12 farby a laky iné ako uvedené v 080111
Malacky

Životné prostľed1

90l0l MalacĘ
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0801 14 kaly z farby alebo laku iné ako uvedené v 0801 13 o
0801 18 odpady z odstraňovania farby alebo laku iné ako uvedené v 0801 17 o
080120 vodné suspenzie obsahujÚce farby alebo laky, iné ako uvedené v 0801 19 o
080201 odpadové náterové prášky o
080202 vodné kaly obsahujúce keramické materiály o
080203 vodné suspenzie obsahujúce keramické materiály o
080307 vodné kaly obsahujúce tlačiarenskú farbu o
080308 vodný kvapalný odpad obsahujúci tlačiarenskú farbu o
0803 1 3 odpadová tlačiarenská farba iná ako uvedená v 080312 o
0803 1 5 kaly z t|ačiarenskej farby iné ako uvedené v 080314 o
0803 1 8 odpadový toner do tlačiarne iný ako uvedený v 080317 o
080410 odpadové lepidlá a tesniace materiály iné ako uvedené v 080409 o
080412 kaly z lepidieĺ a tesniacich materiálov iné ako uvedené v 080411 o.

080414 vodné kaly obsahujúce lepidlá alebo tesniace materiáĺy, ĺné ako uvedené v 080413 o

080416
voony Kvaparny oopao oosanuJucr teptota areDo lesntace malenary, lny aKo uveoeny v
0804'ĺ5 o

090r07 fotografický Íilm a papĺere obsahujúce striebro alebo zlúčenĺny striebra o
090108 fotografický Íilm a papiere neobsahujúce striebro alebo zlúčeniny stľiebra o
0901 10 jednorazové kamery bez batérií o
090112 jednorazové kamery s batérĺami iné ako uvedené v 090111 o
100101 popol, škvára a prach z kotlov (okrem prachu z kotlov uvedeného v 100104) o
100102 popolček z uhlia o
100103 popoĺček z rašeliny a (neupraveného)dreva o
100105 tuhé reakčné splodiny z odsírovania dymových plynov na báze vápnika o
100107 reakčné splodiny z odsírovania dymových plynov nabáze vápnĺka vo forme kalu o
100115 popol, škvára a prach z kotlov zo spalbvania odpadov iné ako uvedené v 100114 o
1001 17 popolček zo spal'ovania odpadov iný ako uvedený v 1 001 16 o
1001 19 odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 'ĺ00105'100107 a 100118 o
100121 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mĺeste jeho ľzniku iné ako uvedené v 100120 o
r00r23 vodné kaly z čĺstenia kotlov iné ako uveđené v 100122 o
r00r24 piesky z fluidnej vrstvy o
r00t25 odpady zo skladovania a úpravy pre uhol'né elektrárne o
r00126 odpady z (pravy chladiacej vody o
10020r odpaQ zo spracovania trosky o
r00202 nespracovaná troska o
100208 tuhé odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 100207 o
100210 okuje z valcovania o
100212 odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 100211 o
I00ŻI4 kaly a filtračné koláče z čistenia plynov iné ako uvedené v 100213 o
100215 iné kaly a Íiltračné koláče o
1aú02 anódový šrot o
100305 odpadový oxid hlĺnitý o
10031ó peny iné ako uvedené v 1003'ĺ5 o
100318 odpady obsahujúce uhlík z výroby anód iné ako uvedené v 100317 o
100320 prach z dymových plynov iný ako uvedený v 100319 o

or04322
lne lune zneclsťujuce latĺry a pracn (vratane pracnu z gumovycn mlynov) lne aKo uveoe V

100321

otaB24 tuhé odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 100323
,'o.'oĺĺ'oĺI003Ż6 kaly a filtračné koláče z čistenia plynu iné ako uvedené v 100325 o

100328 odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 100327 odboĺ l rostl@sti o:

odpady z úpravy sol'ných trosĺek a čiernych sterov iné ako uvedené v 100329 'ä;ŕň;;-;100330

MallcLy
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odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 100409 o100410
trosky z pľvého a dru'hého tavenia o100501
iné tuhé zneěisťujúce látky a prach o100504

odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 100508 o100509
stery a peny iné ako uvedené v 100510 o10051 1

o100601 trosky z prvého a druhého tavenia

or00602 stery a peny z prvého a druhého tavenia

o100604 iné tuhé znečisťujúce látky a prach

100610 odpady zÚprauy chladiacej vody iné ako uvedené v 100609 o
100701 trosky z prvého a druhého tavenia o
100702 stery a peny z prvého a druhého tavenia o

o100703 tuhé odpady z čistenia plynov

100704 iné tuhé znečisťujúce látky a prach o
100705 kaly a filtračné koláče z čistenia plynov o
100708 odpady z Úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 100707 o
100804 tuhé znečisť ujúce látky a prach o

o100809 iné trosky

10081 1 stery a peny iné ako uvedené v 1008'ĺ0 o
100813 odpady obsahujúce uhlík z výroby anód, iné ako uvedené v 100812 o
100814 anódový šrot o
100816 prach Ż dymových plynov iný ako uvedený v 100815 o

kaly a filtraěné koláče z čistenia dymových plynov iné ako uvedené v 100817 o100818

100820 odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 100819 o
100903 pecná troska o
100906 odlievacie jadrá a formy nepouŽité na odlievanie, iné ako uvedené v 100905 o
I 00908 odlievacie jadrá a formy pouŽité na odlievanie' iné ako uvedené v 1 00907 o

prach z dymových plynov iný ako uvedený v 100909 o100910
r00912 ĺné tuhé znečisťujúce látky iné ako uvedehé v 10091 1 o
1009t4 odpadové spojivá iné ako uvedené v 100913 o
100916 odpad z prostriedkov na indikáciu trhlín iný ako uvedený v 100915 o
101003 pecná tros|a o

odlievacie jadrá a formy nepouŽité na odlievanie, iné ako uvedené v 101005 o101006
101008 odlievacie jadrá a formy pouŽité na odlĺevanie, iné ako uvedené v 101007 o
101010 prach z dymových plynov iný ako uvedený v 101009 o
r0r012 iné tuhé znečisťujúce látky iné ako uvedené v 'ĺ 01011 o

odpadové spojivá iné ako uvedené v 10'ĺ013101014 o
101016 odpad z prostľiedkov na indikáciu trhlín iný ako uvedený v 101015 o
101 103 odpadové vláknité materiály na báze skla o
101 105 tuhé znečisťujúce látky a prach o
101110 odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovanĺm iný ako uvedený v 101 109

101112 odpadové sklo iné ako uvedené v 101111 o
101 1 14 kal z leštenia a brúsenia skla iný ako uvedený v 101 1 1 3 o
101 1 16 tuhé odpady z čistenia dymových plynov iné ako uvedené v 101 1 15 o
101 1 18 kaly a fĺltračné koláče z čistenia dymových plynov iné ako uvedené v 101117 o

r01r20
Iune oqpaoy zo spracovanla Kvapałneno oopaou v mlesle Jeno vznlKu lne aKo uveoene v
101119 o

101201 odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spľacovanĺm o
r0Iz03 tuhé znečisťujúce látky a prach o
10r205 kaly a filtračné koláče z čistenia plynov o
r01206 vyradené formy

\. vr.rll\ ur -\
ô.^.ít.V-.}; ^ '
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o101208
oopaoova KeramlKa, oopaoove tenty, oopaoove ooKraoacKy a orazorce a oopaoova Kamenrna
(po tepelnom spracovaní)

o101210 tuhé odpady z čistenia plynov iné ako.uvedené v 101209

r01212 odpady z glazúry iné ako uvedené v 101211 o
r0l2r3 kal zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku o
101301 odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním o

o101304 odpady z pálenia a hasenĺa vápna

o101306 tuhé znečisťujúce látky a prach iné ako uvedené v 101312 a 't01313

101307 kaly a filtračné koláče z čĺstenĺa plynov o
1013 10 odpady zvýroby azbestocementu ĺné ako uvedené v 101309 o
101311 oodpady z kompozitných materiálov nabáze cementu iné ako uvedené v 101309 a 101310

o1013 13 tuhé odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 101312

o1013 14 odpadový betón a betónový kal

110110 kaly a filtračné koláče iné ako uvedené v 1 10109 o
1t)r12 vodné oplachovacie kvapaliny iné ako uvedené v 110111 o

o110114 odpady z odmasťovania iné ako uvedené v 'l10113

o110203 odpady zvýroby anód pre vodné elektroĺytĺcké procesy

r10206 odpady z procesov hydrometalurgie medi ĺné ako uvedené v 1 10205 o
1 10501 tvrdý zinok o
r10502 ozinkový popol

120101 piliny a tľiesky zo Železných kovov o
lŻ0I02 prach a zlomky zo Železných kovov o
120103 piliny a triesky z neŽelezných kovov o
120r04 prach a zlomky z neŽelezných kovov o
r20r05 hobliny a triesky z plastov o
120113 odpady zo zvárania o
T2OTT5 kaly z obrábania iné ako uvedené v 120114 o
120117 odpadový pieskovací materiál iný ako uvedený v 120116 o

oI2OT2I poużité brúsne nástroje a brúsne materĺály iné ako uvedené v 120120

o150101 obalyz papĺera a lepenky

150102 obaly z plastor4 o
150103 obaly z dreva o

o150104 obaly z kovu

150105 kompozitné obaly o
150106 zmiešané obaly o

o1s0107 obaly zo skla

150109 obaly z textilu o

o1 50203
absorbenty' Ílltľacne materlaly' nanory na clstenle a ocnranne ooevy lne aKo uveoene V

150202

160103 opotrebované pneumatiky o
o160106 staré vozidlá neobsahujúce kvapaliny a iné nebezpečné dielce

oI60IT2 bzdové platniěky a obloženie iné ako uvedené t/ 160í 11

1601 15 nemrznúce kvapalĺny iné ako uvedené v 160114 o
o1601 16 nádrže na skvapalnený plyn

o160t17 Železné kovy

o1601 18 neŽelezné kovy

o1601 19 plasty

or60r20 sklo

o160122 časti inak nešpeciÍikované

""-., Q;^t ,160214 vyradené zariadenia iné ako uvedené v 160209 aŽ160213 íllłl
osilň&i o zĺvt60216 časti odstránené z vyradených zariadenĺ, iné ako uvedené v 160215 odbor stĺ

ky
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r60304 anorganické odpady iné ako uvedené v'ĺ60303 o
160306 oorganické odpady iné ako uvedené v 160305

160505 oplyny v tlakových nádobách iné ako uvedené v 160504

160509 vyradené chemikálie iné ako uvedené v 160506j60507 alebo't60508 o
r60604 alkalické batérie iné ako uvedené v 160603 o
16060s iné batérie a akumulátory o

160801
pouz[e Katalyzalory oosanujuce ztalor slneoro, rentum, rootum, pataatum, tflotum areoo
platinu okrem 160807 o

160803
pouzrre Kararyzarory oosanuJuce precnoone Kovy aleDo zrucenrny precnoonycn Kovov, rnaK
nešpeciÍikované o

160804 pouŽité katalyzálory zfluidného katalytického krakovania okrem 16 08 07 o
161002 vodné kvapalné odpady iné ako uvedené v 161001 o
161004 vodné koncentráty iné ako'uvedené v 161003 o

02I6II
vymurovKy a zlaruvzoorne malenary na oaze unilKa z melaturgrcKycn procesov rne aKo
uvedenév 161101 o

04t6tr
rne vymurovKy a aarwzoorne matenaly z metalurgrcKycn procesov rne aKo uveoene v
16't 103 o

t6t106 výmurovky a Žiaruvzdorné materiály z nemetalurgických procesov ĺné ako uvedené v 161 1 05 o
170101 betón o
t70102 tehly o
170103 obkladačky, dlaŽdice a keramika o
170107 zmesibetónu' tehál, obkladačiek, dlaŽdíc a keramiky iné ako uvedené v 170106 o
170201 drevo o
170202 sklo o
170Ż03 plasty o
170302 bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 'ĺ 7030'1 o
170401 med',bronz, mosadz o
r70402 hlinĺk o
170403 olovo o
170404 zinok o
r70405 żelezo a ocel' o
170406 crn o
r70407 zmiešané kovy o
r704tr káble iné ako uvedené v 170410 o
170504 zemina a kamenivo iné ako uvedené v 170503 o
170506 výkopová zemina iná ako uvedená v 170505 o
170508 štrk zo Železničného zvršku iný ako uvedený v '170507 o
r70604 izolačné materiály iné ako uvedené v 17060í a 170603 o
170802 stavebné materiály na báze sadry iné ako uvedené v 170801 o
r70904 zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 170901 ,170902 a 170903 o
1 801 01 ostré predmety okrem 180103 o

180104
ooPaoy, KroryGn zoer a znesKoonovanre nepooilenaJu osoortnym pozrac
prevencie nákazy (napr. obväzy, sadrové odtlačky a obväzy, postel'ná bielizeň, jednorazové
odevy, plienky) o

180109 liečivá iné ako uvedené v 180108 o
1 80201 ostré predmety okrem 180202 o

1 80203
oopaoy, Ktorycn zDer a znesKoonovanre nepoolrena.ju osoortnym pozraoavKam z nlaorsKa
prevencie nákazy o

1 80206 chemikálie iné ako uvedené v 180205 o
180208 liečivá iné ako uvedené v 1802a7 o
r90102 ŽeleznĄ materiály odstránené z popola oł'no.gQ--,ł
190112 popol a škvára iné ako uvedené v 1901 1 1 odbor st rostliv6ti o żi

acky
pľoslĺĺdíe
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oT9OIT4 popolček iný ako uvedený v 190113

o1901 16 kotolný prach iný ako uvedený v 1901 15

o1901 18 odpad z pyrolýzy ĺný ako uvedený v 190117

o1901 19 piesky z fluĺdnej vrstvy

o190203 predbeŽne zmiešaný odpad zloŽený len z odpadov neoznačených ako nebezpečné

or90206 kaly zýzik'álno-chemického spracovania iné ako uvedené v 190205

o1902r0 horľavé odpady iné ako uvedené v 190208 a 190209

o19030s stabilĺzované odpady iné ako uvedené v 190304

o190307 solidifikované odpady iné ako uvedené v 190306

o190401 vitriÍikovaný odpad

o190404 vodný kvapalný odpad z ochladzovania vitriÍikovaného odpadu

o190501 nekompostované zložky komunálnych odpadov a podobnýqh odpadov

ot90502 nekompostované zloŽky živočíšneho a rastlinného odpadu

o190503 kom post nevyhovujúcej kvality

o190603 kvapalĺny z anaeróbnej Úpravy komunálnych odpadov

o190604 zvyšky kvasenia z anaeróbnej úpravy komu'nálnych odpadov

o19060s kvapaliny z anaeróbnej Úpravy Živočĺšneho a ľastlinného odpadu

or90606 zvyšky kvasenia akal z anaeróbnej úpravy Živočíšneho a rast!inného odpadu

o190703 priesaková kvapalina zo skládky odpadov iná ako uvedená v 190702

zhrabky z hrablíc o190801
or90802 odpad z lapačov pięsku

o190805 kaly z čistenia komunálnych odpadolĺých vÔd

190809 zmesi tukov a olejov z odlučovačov oleja z vody obsahujúce jedlé oleje a tuky o
190812 kaly z biologickej úpravy prĺemyselných odpadových vôd iné ako uvedené v 190811 o

o190814 kaly z inej úpravy priemyselných odpadových vÔd iné ako uvedené v 1908'ĺ3

o190901 tuhé odpady z primárnych filtrov a hrablĺc

o190902 kaly z čírenia vody

o1 90903 kaly z dekarbonizácie

r90904 pouŽité aktĺvne. uhlie o
o190905 nasýtené alebo pouŽité iontomeničové Živice

o190906 roztoky a kaly z regenerácie iontomeničov

o191001 odpad zo železa a z ocele

o19r002 odpad z neŽelezných kovov

o191004 Úletová frakcia a prach iné ako uvedené v 191003

191006 iné frakcie iné ako uvedené v 191005 o
191 106 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 1 91 105 o

or91201 papier a lepenka

191202 Železńé kovy o
or91203 neŽełezné kovy

or91204 plasty a guma

191205 sklo o
o19lŻ0] dľevo iné ako uvedené v 191206

o191208 textílĺe

o191209 mĺnerálne látky (napr. piesok, kamenivo)

oI9IŻI0 hoľľavý odpad (palivo z odpadov)

ot91212
lné o(tBádý vrátane zmleŚaných materiálov z mecnanlcKeno spracovanla oopaou lne aKo
uvedené u 191211

odpady zo sanácie pôdy iné ako uvedené v 191301 o19r302
snÝ rord Nr91304 kaly zo sanácie pôdy iné ako uvedené v '191303 íllłľr

o żlv(stlivogi191 06 sanácie podzemnej vody iné ako uvedené v 191305 odboĺ
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191308
Vodné kvapalné odpady a Vodné koncentraty zo sanácle podzemneJ vody lne aKo uveoene V

191307 o
200101 papier a lepenka o
200r02 sklo o
200104 obaly z kovu o
200108 biologicky rozložitel'ný kuchynský a reštauračný odpad o
Ż0uI0 šatstvo o
2OOIII textílie o
200r25 jedlé oleje a tuky o
Ż001'28 farby, tlačiarenské farby' lepidlá a Živice iné ako uvedené v 200127 o
200130 detęrgenty iné ako uvedené v 200129 o
200132 liečivá iné ako uvedené v 200131 o
200r34 batérie a akumulátory iné ako uvedené v 200'133 o
200136 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 200121 ,200123 a 200135 o
200138 drevo iné ako uvedené v 200137 o
200r39 plasty o
200140 kovy o
200r41 odpady z vymetania komínov o
200201 biologicky rozloŽitel'ný odpad o
200202 zemina a kamenivo o
200203 iné biologicky nerozloŽitel'né odpady o
200207 objemný odpad o
200301 zmesový komunálny odpad o
200302 odpad z trhovísk o
200303 odpad z čistenia ulíc o
200304 kal zo septikov o
200306 odpad z čistenia kanalizácie o
200307 objemný odpad o

odpady kategórie N - nebezpečné
ciselný

kód
odpadu Názov odpadu

Kategória
odpadu

0i0304 kyslá hlušina zo spracovania sírnej rudy N

01 0305 iná hlušina obsahujúca nebezpečné látky N

010307 iné odpady obsahujúce nebezpečné lálky zýzikálneho a chemického N

01 0309 červený kal z výroby hliníka iný ako odpady uvedené v 010307 N

010399 odpady inak nešpecifi kované

0r0407 odpady obsahujúce nebezpečné látky zýzikálneho a chemického N

0r0499 odpady inak nešpecifikované

01 0505 vrtné kaly'obsahujúce ropné látky N

0 1 0506 vrtné kaly a iné vńné odpady obsahujúce nebezpečné látky N

010599 odpady inak nešpecifi kované

020108 agrochemické odpady obsahujÚce nebezpečné látky N

020r99 odpady inak nešpecifikované

020299 odpady inak nešpecifikované

020399 odpady inak nešpecifi kované

020499 odpady inak nešpecifikované

024599W odpady inak nešpecifikované

odpady inak nešpecifi kované ()Rľt s-nýTffiřlv !iy
pľostľerllc
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020799 odpady inak nešpeciÍikované

N030104
revotrieskove/drevovlaKnlte oosKy' oyny

obsahujúce nebezpečné látky

030199 odpady ĺnak nešpecifikované
N030201 bezhalogénované organické prostriedky na ochranu dreva

Norganochlórované prostriedky na ochranu dreva03020Ż
Norganokovové prostriedky na ochranu dreva030203
N030204 anoľganické prostriedky na ochranu dreva
N03020s iné prostriedky na ochränu dreva obsahujÚce nebezpečné látky

030299 odpady inak nešpeciÍikované
Nkaly z odstraňovania tlačiarenských fąrieb pri recyklácii papiera (deinking)03030s

030399 odpady inak nešpecifi kované
N040103 odpady z odmasťovania obsahujúce rozpúšťpdlá bez kvapalnejÍázy

odpady inak nešpecĺÍikované040199
Nodpad z apretácie obsąhujúci organické rozpúšťadlá040214
N040216 a pigmenty öbsahujÚce nebezpeěné látky

N040219 kaly zo spracovania kvapaĺného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky

040299 odpady inak nešpeciÍikované
Nkaly z odsol'ovania050102
N0s0103 kaly z dna nádrŽí

N050104 kaly z kyslej alkylácie
N050105 rozliate ropné látky

N050106 kaly z prevádzkarne, zariadenia a z činností údżby
Nkyslé dechty0s0107
N0s0108 iné dechty
N0s0109 kaly spracovania odpad ieste jeho vznt bsahuj uce nebezpečné látkyku ozo u mV

N0501 I 1 odpady z čistenia palív obsahujúce zásady
Nropné látky obsahujúce kyseliny0501 12
N0501 15 pouŽité filtračné hĺinky

050 l 99 odpady inak nešpecifikované
N050601 kyslé dechty
Nostatné dechty050603

050699 odpady inak nešpecifikované
N050701 odpady obsahujúce ortuť

odpady inak nešpecifikované050799
N060101 kyselina sírová a kyselina siričitá
N060r02 kyselina chlorovodíková
Nkyselina fl uorovodíková060103
N060104 kyselina fosíorečná a kyselina fosforitá
N060105 kyselina dusičná a kyselina dL|sitá

N060106 tne kyselĺny

060199 odpady inak nešpeciflkované
Nhydroxid vápenatý060201
N060203 hydroxid amónny
N060204 hydroxid sodný a hydroxid draselný
N060205 iné zásady

odpady inak nešpeciÍikované060299
N064302 pouŽité aktívne uhlie

ĺresnff úrat0603 1 I tuhé soli a roztoky obsahujúce kyanidy o
T.'j|ľľijl'^';060313 soli a roztoky obsahujúce ťaŽké kovy

MelaekY
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060314 tuhé soli a roztoky iné ako uvedené v 06031 'ĺ a 060313 N

0603 15 oxidy kovov obsahujúce ťažké kovy N

060399 odpady inak nešpecifikované

060403 odpady obsahujúce arzén N

060404 odpady obsahujúce ortuť N

060405 odpady obsahujúce ĺné ťaŽké kovy N

060499 odpady inak nešpeciÍikované

060s02 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky N

060602 Nodpady obsahujúce nebezpeěné sulfidy

060699 odpady inak nešpeciÍikované

060701 odpady z elektrolýzy obsahujúce azbest N

060702 aktívne uhlie z výroby chlóru N

060703 kal sulfátu bárnatého obsahujúci ortuť N

060704 roztoky a kyseliny, napr. kontaktná kyselina N

060799 odpady inak nešpecifikované

060802 odpady obsahujúce nebezpečné silikóny N

060899 odpady inak nešpeciÍikované

060903 odpady z reakcií na báze vápnika obsahujÚce nebezpečné látky alebo nimi kontaminované N

060999 odpady inak nešpeciÍikované

06r002 odpady obsahujúce nebezpečné látky N

061099 odpady inak nešpeciÍikované

06rr99 odpady inak nešpecifikované

061301 anorganické prostriedky na ochranu rastlĺn' prostriedky na ochranu dreva a iné biocídy N

061302 pouŽité aktívne uhlĺe (okrem 060702) N

061304 odpady zo spracovania azbestu N

061305 sadzez pecí a komínov N

061399 odpady inak nešpeciÍikované

070101 vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy N

070103 organické halogénované rozpúŠťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy N

070104 iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy N

070107 halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny N

070108 iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny N

070109 halogénované filtračné koláče a pouŽité absorbenty N

0701 10 iné filtračné koláče a pouŽĺté absorbenty N

0701 1 1 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vznĺku obsahujúce nebezpečné látky N

070199 odpady inak nešpecifikované

vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy070201 N

070203 organické halogénované ľozpÚš adlá,premývacie kvapaliny a matečné lúhy N

070204 ĺné organické rozpúš adlá,premývacie kvapalĺny a matečné lúhy N

halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny N070207
070208 iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny N

070209 halogénované Íiltračné koláče a pouŽité absorbenty N

ĺné Íiltračné koláče a pouŽité absorbenty N070210
070211 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky N

070214 odpadové' prísady (aditíva)obsahujúce nebezpečné látky N

070216 odpady obsahujúce silikóny N

070299 odpady inak neŠpecifikované

vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy N070301
organické halogénované rozpÚšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lÚhy ot resný.llracl070303

(Jguut sriné olganické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lÚhy 0zl"ľ:ľjI07a304
90l0l MalacĘ
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Nhalogénované destilačné zvyšky a reakěné splodiny070307
Niné destĺlačné zvyšky a reakčné splodiny070308
Nhalogénovanéfiltračné koláče a pouŽité absorbenty070309
Niné filtračné koláče a poużité absorbenty0703 10
N0703 I 1 kaly spracovanra kvapalného padu jeho hujúce nebezpečné látkyobsavznikuod V miestezo

070399 odpady inak nešpecifi kované
Nvodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy070401
Norgan halogénované rozpúšťada, remývacie kvapali úhyImatečnéanyické p070403
Niné orga nické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy070404
N070407 halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny
Niné destilačné zvyšky a reakčné splodiny070408
Nhalogénované filtračné koláče a pbuŽi!é absorbenty070409
Niné filtračné koláče a použité absorbenty070410
N070411 kaly spracovan kvapal odpad mieste jeho bsahuj nebezpečné látkyikuvzn o uceného Vuzo IA

N070413 tuhé odpady obsahujrice nebezpečné látky

inak nešpecifikované070499
Nvodné premývacie kvapaliny a matečné lÚhy070501
Norga nické halogénovanérozpúšťadlá premývaci kvapaliny atečnélúhye ma070503
N070504 iné oľganické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy

N070507 halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny
Niné destilačné zvyšky a reakčné splodiny070508
Nhalogénované filtračné koláče a pouŽité absorbenty070509
N070510 iné filtračné koláče a pouŽité absorbenty
N07051 1 kaly kvapa odpadu jeho hujúce nebezpečné látkyobsavznikuného V miestezo nlaspracova
N070s13 odpady obsahujúce nebezpečné látky

odpady inak nešpecifi kované070599
Nvodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy070601
N070603 organické halogénovanérozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy

Nkvapaliny a maieöné lúhytne ickéorgan070604
Nhalogénovanédestilačné zvyšky a reakčné splodiny070607
Niné destilačné zvyšky a reakčné splodiny070608
N070609 halogénované filtračné koláče a pouŽité absorbenty
N070610 iné Íiltračné koláče a pouŽité absorbenty
Nkaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky070611

070699 odpady inak nešpecifi kované
N07070r premývacie kvapaliny a matečné lúhy

Norganické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy070703
N070704 iné organické rozpúšťadlá, premývacie a matečné lúhy

Nhalogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny070707
N070708 iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny
N070709 halogénované Íiltračné koláče a pouŽité absorbenty
Niné filtračné koláče a pouŽité absorbenty0707r0
N0707rr kaly spracova kvapalného pad jeho ujúce nebezpečné látkyikuvzn obsahod Vu iestemzo nta

070799 odpady inak nešpecifi kované
Nlaky obsahujú organické rozpúšťadlá ne nebezpečné látkyIaleboa ce0801 1 1

Nkaly farby ebo laku obsahuj uce organické rozpúšťadláalebo Ine nebezpečné látkyz a0801 13

N0801 15

ju organlcKe rozpustaola aleoo lne

nebezpečné látky
Nvodné kaly obsahujúce farby alebo laky, iné ako uvedené v 0801 150801 16

0801 17 nebezpeóné látky

ace
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0801 19
Voone suspenzĺe oosanuJuce Taroy aleoo laKy' Klore oosanuJu organlcKe rozpuslaola aleoo
ĺné nebezpečné látky N

080121 odpadový odstraňovač farby alebo laku N

080199 odpady inak nešpeciÍikované

080299 odpady inak nešpecifikované

0803 12 odpadová tlačiarenská farba obsahujúca nebezpečné látky N

080314 Nkaly z tlačiarenskej farby obsahujúce nebezpečné látky

0803 16 odpadové leptavé roztoky N

080317 odpadový toner do tlačiarne obsahujúci nebezpečné látky N

0803 19 dispezný olej N

080399 odpady inak nešpecĺÍikované

080409
oopaoove leprora a tesnrace malenary opsanuJuce organtcKe rozpustaora areoo rne,

nebezpečné látky N

08041 1

Kaly z ĺeplolel a tesnlaclcn materlalov oDsanuluce organlcKe rozpustaola aleoo lne
nebezpečné látky N

080413
Voone Kaly oosanujuce leplola aleoo tesnĺace materlaly' Klore oosanuju organlcKe
rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky N

080415
Voony Kvapalny oopaq opsanuJucl leplola aleoo Iesnlace materĺaly'.Klore oosanuJu organlcKe
rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky N

080417 Živičný olej N

080499 odpady inak nešpecifĺkované

080501 odpadové izokyanáty N

090101 roztoky vodorozpustných vývojok a aktĺvátorov N

090102 roztoky vpdorozpustných vývojok ofsetových dosiek N

090103 roztoky vývojok rozpustných v rozpúšťadlách N

090104 roztoky ustal'ovačov N

090105 bieliace roztoky a roztoky bielĺacich ustaľ ovačov N

090106 odpady zo spracovania fotografických odpadov v mieste ich vzniku obsahujúce striebro N

0901 1 I jednorazové kamery s batériami zaradené do 160601'160602 alebo 60603 N

0901 13
voony Kvaparny oopao z regeneracre srneora v mresre regeneracre rny aKo uveoeny v
0901 06 N

090r99 odpady inak nešpecifikované

100104 popolček a prach z kotlov zo spal'ovania oleja N

100109 kyselina sĺrová N

popolček z emulgovaných uhlbvodĺkov pouŽitých ako palivo1001 13 N

1001 14 popol, škvára a prach z kotlov zo spalbvania odpadov obsahujúce nebezpečné látky N

1001 16 popolček zo spalbvania odpadov obsahujúci nebezpečné látky N

1001 18 odpady z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky N

100120 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky N

r00122 vodné kaly z čistenia kotlov obsahujúce nebezpečné látky N

100199 odpady inak nešpecifi kované

r00207 tuhé odpady z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky N

IOO2II odpady z úpľavy chladiacej.vody obsahujúce olej N

100213 kaly a filtračné koláče z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky N

r00299 odpady inak neŠpecifikované

100304 trosky z prvého tavenia N

100308 sol'né trosky z druhého tavenia N

100309 čierne stery z druhého tavenia N

10031s
peny, Krore su nonave arepo Krore pn sryKu s vooou uvornuju nonave pryny v neoezpecnycn
mnoŽstvách N

100317 odpady obsahujúce decht z výroby anód N

100319 prach 3 dymových plynov obsahujúci nebezpečné látky N

100321
lne lune znecĺslujuce ĺaIKy a pracn (Vralane pracnu z gumovycn mlynovi oosanuJuce 

odbo
nebezpečné látky str
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Nr00323 tuhé odpady z čistenia pĺynu obsahujÚce nebezpečné látky
Nt00325 kaly a Íiltračné koláče z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky

NI003Ż7 odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej
Nr00329 odpady z Úpravy sol'ných trosiek a čiernych sterov obsahujúce nebezpečné látky

odpady inak nešpeciíikované100399
Ntrosky z prvého a druhého tavenia100401
Nr00402 stery a peny z prvého a druhého tavenia
N100403 arzeničnan vápenatý
N100404 prach z dymových plynov
Niné tuhé znečisťujúce látky a prach10040s
Ntuhé odpady z čistenĺa plynov100406
Nr00407 kaly a Íiltračné koláče z čistenia plynov
N100409 odpady zúprauy chladĺacej vody obsahujúce olej

odpady inak nešpeciÍikované100499
NI 00503 prach z dymových plynov
N

1 0050s tuhý odpad z čistenia plynov
N100506 kaly a filtraěné koláče z čistqnia plynov
N100508 odpady z ljpravy chladiacej vody obsahujúce olej

N100510

-uvol'ňuJu horl'ave plyny V

nebezpečných mnoŽstvách

100s99 odpady inak nešpecĺfi kované
N100603 prach z dymových plynov
Ntuhé odpady z čistenia plynov100606
Nr00607 kaly a Íiltračné koláěe zo spracovania plynu

N100609 odpady z Úprauy chladiacej vody obsahujúce olej

100699 odpady inak nešpecifikované
Nodpady z ljpravy chladiacej vody obsahujúce olej100707

odpady inak nešpecifikovąné100799
N100808 so ná troska z prvého a druhého tavenia

N
ĺ<u s vodou uvol'Ruju norľave plyny V

nebezpeěných mnoŽstvách100810
N100812 odpady obsahujúce decht z výroby anód
N100815 prach z dymových plynov obsahujúci nebezpečné látky

N100817 kaly a filtračné koláče z čistenia dymových plynov obsahujúce nebezpečné látky

Nodpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej100819
100899 odpady inak nešpeciÍikované

N100905 odlĺevacie jadrá a formy nepouŽité na odlievanie, obsahujúce nebezpečné látky

Nodlievacie jadrá a formy použité na odlievanie, obsahujúce nebezpečné látky100907
N100909 prach z dymových plynov obsahujúci nebezpečné látky

N10091 1 iné tuhé znečĺsťujúce látky obsahujúce nebezpečné látky

N100913 odpadové spojĺvá obsahujúce nebezpečné látky

N100915 odpad z prostriedkov na indikáciu trhlín obsahujúci nebezpečné látky

odpady inak nešpeciÍlkované100999
Nodlievacie jadrá a formy pouŽĺté odlievanie obsa hujúce nebezpečne látkyne na101005
N101007 odlievacie jadrá a formy pouŽité na od lievanie, obsahujúce nebezpečné látky

N101009 prachz dymových plynov obsahujúci nebezpečné látky

Niné tuhé znečisťujúce látky obsahujúce nebezpečné látky10101 1

N101013 odpadové spojivá obsahujúce nebezpečné látky

N10101 5 odpad z prostriedkov na indikáciu trhlín obsahujÚci nebezpečné látky

'esnÝ úrĺd101099 odpady inak nešpecifikované ok
Íostlisüti o żl

101 109 spracovan ím obsahujúcĺ nebezpečné látky.odbor stodpad zo surovinovej zmesĺ pred tepelným
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101 111
sKreny oopao v marycn casilcracn a sKreny pracn oosanuJuce razKe Kovy (napr. Katooove
tuby) N

101 1 13 kalz leštenia a brúsenia skla obsahujúci nebezpečné ĺátky N

101 1 15 tuhé odpady z čistenia dymových plynov obsahujúce nebezpečné látky N

t}tt17 kaly a Íiltračné koláče z čistenĺa dymových plynov obsahujúce nebezpečné látky N

101 1 19
rune oopaoy zo spracovanra Kvapatneno oopaou v mreste Jeno vzntKu oosanujuce
nebezpečné'látky N

101 199 odpady. inak nešpecifikované

101209 tuhé odpady z čistenia plynov obsahujúce nebezpečné látky N

Í01211 odpady z glazÚry obsahujúce ťaŽké kovy N

101299 odpady inak nešpeciÍikované

101309 odpady z výroby azbestocementu obsahujúce ązbesty N

101312 tuhé odpady z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky N

r0r399 odpady inak nešpecifikované

101401 odpady z čistenia plynu obsahujúce ortuť N

I 1010s kyslé moriace roztoky N

1 10106 kyseliny inak nešpecifi kované N

1 10107 a|kalické moriace roztoky N

1 10108 kaly z fosfátovania N

1 10109 kaly a Íiltračné koláče obsahujúce nebezpečné látky N

110111 vodné oplachovacie kvapaliny obsahujúce nebezpečné látky N

1 101 13 odpady z odmasťovania obsahujúce nebezpečné látky N

110115
eruaty a Kary z memoranovycn areDo rontomenrcovycn systemov oDsanujuce nepezpecne
látky N

1 101 16 nasýtené alebo pouŽité iontomeničové Žĺvice N

1 10198 iné odpady obsahujúce nebezpečné látky N

110199 odpady ĺnak nešpecifikované

110202 kaly z hydrometalurgĺe zinku (vrátane jarositu, goethitu) N

110Ż05 odpady z procesov hydľomętalurgie medi obsahujúce nebezpečné látky N

r10207 iné odpady obsahujúce nebezpečné látky N

110299 odpady inak nešpecifikované

1 10301 odpady obsahujúce kyanidy N

r10302 iné odpady N

I 10503 tuhé odpady z čistenia plynu N

1 10504 pouŽité tavivo N

1 10599 odpady inak nešpecifi kované

120r06 minerálne rezné oleje obsahujÚce halogény okrem emulziĺ a roztokov N

r20107 minerálne rezné oleje neobsahujúce haĺogény okrem emulzií a roztokov N

120108 rezné emulzie a roztoky obsahujÚce halogény N

120r09 rezné emulzĺe a roztoky neobsahujúce haĺogény N

T2OIIO syntetické rezné oleje N

120112 pouŽité vosky a tuky N

I2OIT4 kaly z obrábania obsahujúce nebezpečné látky N

120116 odpadový pieskovací materiál obsahujtici nebezpečné látky N

1201 18 kovový kal z brúsenĺa, honovania a lapovania obsahujúci olej N

120r19 biologicky lahko rozloŽitel'ný strojový olej N

120120 použité brúsne nástroje a brúsne mateľiály obsahujúce nebezpečné látky N

r20r99 odpady inak nešpecifi kované

120301 vodné pracie kvapaliny N

120302 odpady z odmasťovania parou Okr xný &ad l

1 30101 hydraulické oleje obsahujúce PCB ugooĺ su
alacky
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130104 chlórované emulzie N

130105 nechlórované emulzie N

130109 chlórované minerálne hydraulické oleje N

1301 10 nechlórované minerálne hydraulické oleje N

1301 1 1 syntetické hydraulické oleje N

T3OIT2 biologicky l'ahko rozložitel'né hydraulické oleje N

1301 13 iné hydraulické oleje N

r30204 chlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje N

130205 nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje N

r30206 syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje N

r30207 biologicky l'ahko rozložitel'né syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje N

I 30208 iné motorové, prevodové a mazacie oleje N

130301 izolačné oleje alebo oleje obsahujÚce PCB N

130306 chlórované minerálne izolačné a teplonosné oleje iné ako uvedené v 130301 N

r30307 nechlórované minerálne izolačné a teplonosné oleje N

1 30308 syntetické izolaěné a teplonosné oleje N

130309 biologicky ľahko rozĺoŽitel'né izolaöné a teplonosné oleje N

130310 iné izolačné a teplonosné oleje N

13040r odpadové oleje z prevádzky lodí vnútrozemskej plavby N

r30402 odpadové oleje z prístavných kanálov N

130403 odpadové oleje z prevádzky iných lodĺ N

130501 tuhé látky z lapačov piesku a odlučovačov oleja zvody N

130502 kaly z odlučovačov oleja zvody N

130503 kaly z lapačov nečistÔt N

130506 olej z odlučovačov oleja z vody N

1 30s07 voda obsahujúca olej z odlučovačov oleja zvody N

130s08 zmesi odpadov z lapačov piesku a odlučovaěov oleja zvody N

130701 vykurovací olej a motorová nafta N

130702 benzín N

130703 iné palivá (vrátane zmesí) N

130801 kaly alebo emulzie z odsolbvacích zariadení N

130802 ĺné emulzie N

1 30899 odpady inak nešpeciÍikované N

14060r chlórfluórované uhl'ovodĺky' HCFC' HFC N

r40602 iné halogénované rozpúšťad|á a zmesi rozpúšťadiel N

r40603 iné rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel N

r40604 kaly alebo tuhé odpady obsahujúce halogénované rozpúšťadlá N

140605 kaly alebo tuhé odpady obsahujúce iné rozpúšťadlá N

1501 10 obaly obsahujúce zvyŠky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami N

1501 1 1

KOVOve Ooary OOSanUJUCe nebezpecny tuny porovny zaKlaony matenar (napr. azoesl)vratane
prázdnych tlakových nádob N

N1s0202
absorbenty, trltracne matenaly vratane oleJovych lrltrov rnaK nespecrtrKovanycn, nanory na
čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami

160104 staré vozidlá N

I60Í07 olejové filtre N

160108 dielce obsahujúce ortu N

N160109 dielce obsahujúce PCB

160i 10 výbušné časti (napr. bezpečnostné vzduchové vankúše) N

1601 1 1 bzdové platničky a obloŽenĺe obsahujúce azbest N

.^-... N_ ., .1601 13 bzdové kvapaliny ,41,.

crĺĺ*{i o zi"1601 14 nemznÚce kvapaliny obsahujúce nebezpečné látky ođbor sta
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NI6012I nebezpečné dielce iné ako uvedené v 160107 až 160111 , 1601'13 a 160114

160199 odpady inak nešpecĺÍikované
Nr60209 transformátory a kondenzátory obsahujúce PCB
Nr60210 vyradené zariadenia obsahujúce alebo zirečistené PCB, iné ako uvedené v 160209

Nr60211 vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhlbvodíky, HCFC, HFC
N160212 vyradené zariadenia obsáhujúce vol'ný azbest
Nr60213 vyradené zariadenia obsahujÚce nebezpečné časti,iné ako uvedené v 160209 až.160212

Nnebezpečné časti odstránené z vyradených zariadenír60215
Nanorganické odpady obsahujúce nebezpečné látky160303
N160305 odpady obsa hujúcenebezpečnélátky

N160401 odpadové stľelivo
Nl6040Ż pyrotechnické odpady
Niné odpadové výbušninyr60403
Nplyny v tlakorĺých nádobách vrátane halónov obsahujúce nebezpečné látkyr60s04

N160506
laboratórne chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpecné
látkv vrátane zmesĺ laboratórnvch chemikálíí

N
@iI(áĺiepozostáVaJuceznebezpecnycnlatoKaleoooosanuJuce
nebezpečné látkyr60507

N160s08
Vyradené organ|cKe chemlKal|e pozostavajuce z neoezpecnycn latoK aleoo oosanujuce
nebezpečné látky

N160601 olovené batérie

NI6060Ż niklovo-kadmiové batérie

N160603 batérie obsahujúce ońuť

Nodde|ene zhromaŽd'ovaný elektrolyt z batérií a akumulátoľov160606
N160708 odpady obsahujÚce olej

Nr60709 odpady obsahujúce iné nebezpečné látky

r60't99 odpady ĺnak nešpecifikované

N160802
pouŻte Katalyzatory oosanujuce n9Dezpecne precnoone Kovy J, aleoo neoezpecne zlucenlny
prechodných kovov

N160805 pouŽité katalyzátory obsahujúce kyselinu fosforečnú

N160806 použité kvapaliny vyuŽĺté ako katalyzátor

NpouŽité katalyzátory kontaminované nebezpečnými látkami160807
Nmanganistany, napr. manganistan draselný (hypeľmangán)160901
N160902 chrómany, napr. chróman draselný, dvojchróman draselný alebo sodný

N160903 peroxidy' napr. peroxid vodíka

Nr60904 oxidujúce ĺátky inak nešpecifikované

Nvodné kvapalné odpady obsahujúce nebezpečné látky161001
N161003 vodné koncentráty obsahujúce nebezpečné látky

N161101
VymurovKy a zĺaruvzoorne materlaly na oaze unllKa z melalurglcKycn procesov oosanujuce
nebezpečné látky

N161 103
fne vymurovKy aAaruvzdorne matenaly z metalurgrcKycn procesov oosanujuce neoezpecne
látky

N161 10s
vymurovKy a zraruvzoorne matenaly z nemetalurgrcKycn procesov oosanujuce neoezpecne
látky

Nr70t06
zmesi alebo oddelené zloŽky betonu' tehal' obKladaeleK' 0lazoic a KeramĺKy oosanujuce
nebezpečné látky

N170Ż04
sKlo' plasty a cĺrevo obsanuJuce nebezpecne latKy aleDo Konlamlnovane neoezpecnyml
látkami

Nr7030r bitúmenové zmesi obsahujúce uhol'ný decht

N170303 uhol'ný decht a dechtové výrobky

Nkovový odpad kontaminovaný nebezpečnými látkamir70409
káble obsahujúce olej, uhol'ný decht a iné nebezpečné látky Nr70410

,N170503 zemina a kamenivo obsahujúce nebezpečné látky fllłl
osilivôĺio zi'170s05 tnýkopová zemina obsahujúca nebezpečné látky odboÍ stÍ

alucky
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N170507 štrk zo Železničného zvršku obsahujúci nebezpečné ĺátky

17060r izolačné mateľiály obsahujÚce azbest

N170603
rne rzotacne matenaty pozoslavajuce z neoezpecnycn tatoK ateoo oosanujuce neoezpecne
látky

17060s stavebné materiály obsahujÚce azbest N

170801 stavebné materiály na báze sadry kontaminované nebezpečnými látkami N

17090r odpady zo stavieb a demolácií obsahujÚce ortut N

170902
N

oopaoy zo stavĺeo a oemolaclI oDsanuluce HUE (napr' tesnlace marerlaly oosanujuce rUE'
podlahové krytiny nabáze Živíc obsahujúce PCB, ĺzolačné zasklenie obsahujÚce PCB,
kondenzátory obsahujúce PCB)

170903
rne oopaoy zo stavreo a oemotacil vratane zmresanycn oopaoov oosanuJuce neoezpecne
látky N

180102 časti a orgánytiel vrátane krvných vreciek a krvných konzerv okrem 180í03 N

NI 80103
oopaoy, Ktorycn zDer a znesKoonovante pooilenaju osoortnym pozraoavKam z nraqrsKa
prevencie nákazy

1 801 06 chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky N

180107 chemikálie iné ako uvedené v 180106 N

1 801 08 Ncytotoxické a cytostatické liečivá

N1801 10 amalgámový odpad z dentálnej starostlivosti

180202
o0paoy'Ktorycn zDer a znesKoonenle poollenalu osoomym pozlaoavKam z nľaolsKa
prevencie nákazy N

180205 Nchemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky

r80207 cytotoxické a cytostatické lĺečivá N

19010s filtračný koláć,z čigtenia plynov N

i90106 vodný kvapalný odpad z čistenia plynov a iný vodný kvapalný odpad N

r90107 Ntuhý odpad z čistenĺa plynov

1901 10 pouŽité aktívne uhlie z čistenia dymových plynov N

1901 1 1 popol a škvára obsahujúce nebezpečné látky N

1901 13 popolček obsahujúci nebezpečné látky N

1901 15 Nkotolný prach obsahujúci nebezpečné látky

N190117 odpad z pyrolýzy obsahujúci nebezpečné látky

190r99 odpady ĺnak nešpeciÍikované

190204 N
predbeŻne zmlesany odpad zloŻeny len z o0paoov' z Ktorycn aspoR Jeoen oopao Je
označený ako nebezpečný

r90205 kaly z fyzikálno_chemického spracovania obsahujúce nebezpečné látky N

190207 ropné ĺátky a koncentráty zo separácie (separačných procesov) N

190208 kvapalné hor|'avé odpady obsahujúce nebezpečné látky N

190209 tuhé horl'avé odpady obsahujúce nebezpečné látky N

I9O2II iné odpady obsahujúce nebezpečné látky N

r90299 odpady inak nešpeciÍikované

190304 čiastočne 5)stabilizované odpady označené ako nebezpečné N

190306 solĺdiÍikované odpady označené ako nebezpečné N

190402 popolček a iný odpad z (lpravy dymových plynov N

190403 nevitrifi kovaň á tuhá íáza N

r90599 odpady ĺnak nešpecifi kované

r90699 odpady inak nešpeciÍikované

190702 priesaková kvapaĺina zo skládky odpadov obsahujÚca nebezpečné ĺátky

1 90806 nasýtené alebo pouŽĺté iontomeničové Živice N

190807 Nroztoky akaly z regenerácie iontomeničov

1 90808 odpad z membľánotr.ých systémov s obsahom ť aŽkých kovov N

190810 zmesi tukov a olejov z odlučovačov oĺeja z vody iné' ako uvedené v 'ĺ 90809 N

19081 1 kaly obsahujúce nebezpečné látky z biologickej úpľavy priemyselných odpadových vod N

190813 ;"'',ĺi$;nebezpečné látky z inej úpravy priemyselných odpadových vôdobsahujúce
prostľedie

ZilhoĺáckaŻ942/@A
90l 0l Mataciĺy
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odpady inak nešpecifikované1 90899
odpady inak nešpecifi kované190999

Núletová frakcia a prach obsahujúce nebezpečné látky191003
N191005 iné frakcie obsahujúce nebezpečné látky

NpouŽité Íiltračné hlinky191 101
Nkyslé dechty191r02
Nvodné kvapalné odpady191 103
Nr911,04 odpady z čistenia paliva zásadami
N191105 kaly zo spracovania kvapaĺného odpadu v mieste jeho vznĺku obsahujúce nebezpečné látky

N191r07 odpady z čistenia dymových plynov

191r99 odpady inak nešpeciÍikované

Ndrevo obsahujúce nebezpečné látky191206

N19t2lr
ine odpady Vrátane zmieŚanych materlalov z mecnanlcKeno spracovanla oopaou oosanujuce
nebezpečné látky

N191 301 tuhé odpady zo sanácie pôdy obsahujúce nebezpečné látky

Nkaly zo sanácie pôdy obsahujúce nebezpečné látky1 91 303
Nkaly zo sanácie podzemnej vody obsahujúce nebezpečné látky1 91 305

N191307
Vodné l$apalne odpady a vodné Koncentraty zo sanacle poozemnej.vooy opsanuJuce
nebezpecné látky

N
obaly obsanuJuce zvysKy neoezpecnycn ratoK areoo Konlamrnovane neoezpecnymr ralKaml
vrátane prázdnych tlakových nádob200105

N200713 rozpúšťadlá

NŻ00II4 kyseliny

N2001 15 zásady

N2001r7 fotochemické látky

Npesticídy200119
N20012r Žiarivky a iný odpad obsahujúci ońuť

N200123 vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhl'ovodĺky

N200126 oleje a tuky iné ako uvedené v 200125

Nfarby, tlačiarenské farby, lepidlá a Živice obsahujúce nebezpečné látky200r27
N200IŻ9 detergenty obsahujúce nebezpečné ĺátky

N200131 cytotoxické a cytostatické liečivá

N
bätéŤié a aKürrlulátory ÚVédéhé v 160601 ' 1 t'0o02 alebo 16U603 a netrleoene oaterle a
akumulátory obsahujúce tieto batérie200133

N200135
vyradene eleKncke a eleKtronrcKe zanaoenta lne aKo uveoene v zuv-tz1 a
2001 23'obsahujúce nebezpečné časti

Ndrevo obsahujúce nebezpečné látky200r37
odpady inak nešpecifikovanéŻ00I99

'lllJ 
ua łlĺ! l

200399 komunálne odpady inak nešpecifikované
Lrn r

ĺvłhrľ qtą
ky

prosĺľedie
Z'żllotäcka2942/60A
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