
 

 

 

 

 

Zoznam odpadov zneškodňovaných na neutralizačnej stanici 

020402 uhličitan vápenatý nevyhovujúcej kvality 

060101 kyselina sírová a kyselina siričitá 

060102 kyselina chlorovodíková 

060103 kyselina fluorovodíková 

060104 kyselina fosforečná a kyselina fosforitá 

060105 kyselina dusičná a kyselina dusitá 

060106 iné kyseliny 

060201 hydroxid vápenatý 

060203 hydroxid amónny 

060204 hydroxid sodný a hydroxid draselný 

060205 iné zásady 

060311 tuhé soli a roztoky obsahujúce kyanidy 

060313 tuhé soli a roztoky obsahujúce ťažké kovy 

060314 tuhé soli a roztoky iné ako uvedené v 06 03 11 a 06 03 13 

060704 roztoky a kyseliny, napr. kontaktná kyselina sírová 

070101 vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy 

070201 vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy 

070301 vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy 

070401 vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy 

070501 vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy 

070601 vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy 

070701 vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy 

080119 vodné suspenzie obsahujúce farby alebo laky, ktoré obsahujú organické rozpúšťadlá 

alebo iné nebezpečné látky 

080120 vodné suspenzie obsahujúce farby alebo laky, iné ako uvedené v 08 01 19 

080308 vodný kvapalný odpad obsahujúci tlačiarenskú farbu 

080415 vodný kvapalný odpad obsahujúci lepidlá alebo tesniace materiály, ktoré obsahujú 

organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky  

080416 vodný kvapalný odpad obsahujúci lepidlá alebo tesniace materiály, iný ako uvedený v 

080415 

090101 roztoky vodorozpustných vývojok a aktivátorov 

090102 roztoky vodorozpustných vývojok ofsetových dosiek 

090104 roztoky ustaľovačov 

090105 bieliace roztoky a roztoky bieliacich ustaľovačov 



 

 

 

 

 

Zoznam odpadov zneškodňovaných na neutralizačnej stanici 

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

090113 vodný kvapalný odpad z regenerácie striebra v mieste regenerácie iný ako uvedený v 

09 01 06 

100109 kyselina sírová 

100211 odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej 

100609 odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej 

100610 odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 06 09 

100707 odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej 

100708 odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 07 07 

100819 odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej 

100820 odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 08 19 

110105 kyslé moriace roztoky 

110106 kyseliny inak nešpecifikované 

110107 alkalické moriace roztoky 

110111 vodné oplachovacie kvapaliny obsahujúce nebezpečné látky 

110112 vodné oplachovacie kvapaliny iné ako uvedené v 11 01 11 

110113 odpady z odmasťovania obsahujúce nebezpečné látky 

110114 odpady z odmasťovania iné ako uvedené v 11 01 13 

120108 rezné emulzie a roztoky obsahujúce halogény 

120109 rezné emulzie a roztoky neobsahujúce halogény 

120110 syntetické rezné oleje 

120301 vodné pracie kvapaliny 

120302 odpady z odmasťovania parou 

130105 nechlórované emulzie 

130506 olej z odlučovačov oleja z vody 

130507 voda obsahujúca olej z odlučovačov oleja z vody 

130508 zmesi odpadov z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody 

130802 iné emulzie 

160114 Nemrznúce kvapaliny obsahujúce nebezpečné látky 

160606 oddelene zhromažďovaný elektrolyt z batérií a akumulátorov 

160806 Použité kvapaliny využité ako katalyzátor 

161001 vodné kvapalné odpady obsahujúce nebezpečné látky 

161002 vodné kvapalné odpady iné ako uvedené v 16 10 01 

  



 

 

 

 

 

Zoznam odpadov zneškodňovaných na neutralizačnej stanici 

 

161003 

 

vodné koncentráty obsahujúce nebezpečné látky 

161004 vodné koncentráty iné ako uvedené v 16 10 03 

190106 vodný kvapalný odpad z čistenia plynov a iný vodný kvapalný odpad 

190404 vodný kvapalný odpad z ochladzovania vitrifikovaného odpadu  

190702 presaková kvapalina zo skládky odpadov obsahujúca nebezpečné látky 

190703 presaková kvapalina zo skládky iná ako uvedená v 19 07 02 

190906 Roztoky a kaly z regenerácie iontomeničov 

191103 vodné kvapalné odpady 

191307 vodné kvapalné odpady a vodné koncentráty zo sanácie podzemnej vody obsahujúce 

nebezpečné látky 

191308 vodné kvapalné odpady a vodné koncentráty zo sanácie podzemnej vody iné ako 

uvedené v 19 13 07 

190404 vodný kvapalný odpad z ochladzovania vitrifikovaného odpadu 

200114 kyseliny 

  

200115 Zásady 

 


