
 

 

 

 
 

Zoznam odpadov vhodných na zneškodnenie D9, D15 – solidifikačná linka 

p.č. Kat. číslo Názov odpadu 
kat.odp

adu 

1 010304 kyslá hlušina zo spracovania sírnej rudy N 

2 010305 iná hlušina obsahujúca nebezpečné látky N 

3 010307 
iné odpady obsahujúce nebezpečné látky z fyzikálneho a chemického 

N 

4 010309 
červený kal z výroby hliníka iný ako odpady uvedené v 010307 

N 

5 010407 
odpady obsahujúce nebezpečné látky z fyzikálneho a chemického 

N 

6 010505 vrtné kaly obsahujúce ropné látky N 

7 010506 
vrtné kaly a iné vrtné odpady obsahujúce nebezpečné látky 

N 

8 020108 agrochemické odpady obsahujúce nebezpečné látky N 

9 030104 

piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo  

drevotrieskové/drevovláknité dosky, dyhy obsahujúce nebezpečné 

látky N 

10 030201 bezhalogénové organické prostriedky na ochranu dreva N 

11 030202 organochlórované prostriedky na ochranu dreva N 

12 030203 organokovové prostriedky na ochranu dreva N 

13 030204 anorganické prostriedky na ochranu dreva N 

14 030205 
iné prostriedky na ochranu dreva obsahujúce nebezpečné látky 

N 

15 030305 
kaly z odstraňovania tlačiarenských farieb pri recyklácii papiera     

(deinking) 
N 

16 040103 
odpady z odmasťovania obsahujúce rozpúšťadlá bez kvapalnej fázy 

N 

17 040214 odpad z apretácie obsahujúci organické rozpúšťadlá N 

18 040216 farbivá a pigmenty obsahujúce nebezpečné látky N 

19 040219 
kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku 

obsahujúce nebezpečné látky 
N 

20 050102 kaly z odsoľovania N 

21 050103 kaly z dna nádrží N 

22 050104 kaly z kyslej alkylácie N 

23 050106 kaly z prevádzkarne, zariadení a činnosti údržby N 

24 050109 
kaly zo spracovania kvapaného odpadu v mieste jeho vzniku 

obsahujúce neb. Látky 
N 

25 050110 
kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku ine ako 

uvedení v 050109 
N 



 

 

 

 
 

Zoznam odpadov vhodných na zneškodnenie D9, D15 – solidifikačná linka 

26 050111 odpady z čistenia palív obsahujúce zásady N 

27 050113 kaly z napájacej vody pre kotly N 

28 050114 odpady z chladiacich kolón N 

29 050115 použití filtračné hliny N 

30 050116 odpady z obsahom síry z odsírovania ropy N 

31 050603 ostatné dechty N 

32 050701 odpady obsahujúce ortuť N 

33 060201 hydroxid vápenatý N 

34 060205 iné zásady N 

35 060311 tuhé soli a roztoky obsahujúce kyanidy N 

36 060313 tuhé soli a roztoky obsahujúce ťažké kovy N 

37 060314 tuhé soli a roztoky iné ako uvedené v 060311 a 060313 N 

38 060315 oxidy kovov obsahujúce ťažké kovy N 

39 060403 odpady obsahujúce arzén N 

40 060404 odpady obsahujúce ortuť N 

41 060405 odpady obsahujúce iné ťažké kovy N 

42 060502 
kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku  

obsahujúce nebezpečné látky 
N 

43 060602 odpady obsahujúce nebezpečné sulfidy N 

44 060701 odpady z elektrolýzy obsahujúce azbest N 

45 060702 aktívne uhlie z výroby chlóru N 

46 060703 kal sulfátu bárnatého obsahujúci ortuť N 

47 060802 odpady obsahujúce nebezpečné silikóny N 

48 060903 
odpady z reakcií na báze vápnika obsahujúce nebezpečné látky alebo 

nimi kontaminované 
N 

49 060903 
odpady z reakcií na báze vápnika obsahujúce nebezpečné látky alebo 

nimi kontaminované 
N 

50 061002 odpady obsahujúce nebezpečné látky N 

51 061101 odpady z reakcií výroby oxidu titaničitého na báze vápnika N 

52 061301 
anorganické prostriedky na ochranu rastlín, prostriedky na ochranu 

dreva a iné biocídy 
N 

53 061302 použité aktívne uhlie (okrem 060702) N 

54 061304 odpady zo spracovania azbestu N 

55 061305 sadze z pecí a komínov N 

56 070107 halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny N 



 

 

 

 
 

Zoznam odpadov vhodných na zneškodnenie D9, D15 – solidifikačná linka 

57 070108 iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny N 

58 070109 halogénované filtračné koláče a použité absorbenty N 

59 070110 iné filtračné koláče a použité absorbenty N 

60 070111 
kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku 

obsahujúce nebezpečné látky 
N 

61 070201 vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy N 

62 070207 halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny N 

63 070208 iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny N 

64 070209 halogénované filtračné koláče a použité absorbenty N 

65 070210 iné filtračné koláče a použité absorbenty N 

66 070211 
kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku 

obsahujúce nebezpečné látky 
N 

67 070214 odpadové prísady (aditíva)obsahujúce nebezpečné látky N 

68 070216 odpady obsahujúce silikóny N 

69 070307 halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny N 

70 070308 iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny N 

71 070309 halogénované filtračné koláče a použité absorbenty N 

72 070310 iné filtračné koláče a použité absorbenty N 

73 070311 
kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku   

obsahujúce nebezpečné látky 
N 

74 070407 halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny N 

75 070408 iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny N 

76 070409 halogénované filtračné koláče a použité absorbenty N 

77 070410 iné filtračné koláče a použité absorbenty N 

78 070411 
kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku  

obsahujúce nebezpečné látky 
N 

79 070413 tuhé odpady obsahujúce nebezpečné látky N 

80 070507 halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny N 

81 070508 iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny N 

82 070509 halogénované filtračné koláče a použité absorbenty N 

83 070510 iné filtračné koláče a použité absorbenty N 

84 070511 
kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku  

obsahujúce nebezpečné látky 
N 

85 070513 tuhé odpady obsahujúce nebezpečné látky N 

86 070607 halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny N 

87 070608 iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny N 



 

 

 

 
 

Zoznam odpadov vhodných na zneškodnenie D9, D15 – solidifikačná linka 

88 070609 halogénované filtračné koláče a použité absorbenty N 

89 070610 iné filtračné koláče a použité absorbenty N 

90 070611 
kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku   

obsahujúce nebezpečné látky 
N 

91 070707 halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny N 

92 070708 iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny N 

93 070709 halogénované filtračné koláče a použité absorbenty N 

94 070710 iné filtračné koláče a použité absorbenty N 

95 070711 
kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku  

obsahujúce nebezpečné látky 
N 

96 080111 
odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné 

nebezpečné látky 
N 

97 080113 
kaly z farby alebo laku obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo   iné 

nebezpečné látky 
N 

98 080115 
vodné kaly obsahujúce farby alebo laky, ktoré obsahujú organické   

rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky 
N 

99 080116 
vodné kaly obsahujúce farby alebo laky, iné ako uvedené v 080115 

N 

100 080117 
odpady z odstraňovania farby alebo laku obsahujúce organické  

rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky 
N 

101 080119 

vodné suspenzie obsahujúce farby alebo laky, ktoré obsahujú  

organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky 
N 

102 080121 odpadový odstraňovač farby alebo laku N 

103 080312 odpadová tlačiarenská farba obsahujúca nebezpečné látky N 

104 080314 kaly z tlačiarenskej farby obsahujúce nebezpečné látky N 

105 080317 odpadový toner do tlačiarne obsahujúci nebezpečné látky N 

106 080409 
odpadové lepidlá a tesniace materiály obsahujúce organické 

rozpúšťadlá 
N 

107 080411 
kaly z lepidiel a tesniacich materiálov obsahujúce organické 

rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky 
N 

108 080413 

vodné kaly obsahujúce lepidlá alebo tesniace materiály, ktoré 

obsahujú organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky 
N 

109 080415 

vodný kvapalný odpad obsahujúci lepidlá alebo tesniace materiály, 

ktoré obsahujú organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky 
N 

110 080417 živičný olej N 

111 080501 odpadové izokyanáty N 

112 090106 
odpady zo spracovania fotografických odpadov v mieste vzniku 

obsahujúce striebro 
N 

113 100104 popolček a prach z kotlov zo spaľovania oleja N 



 

 

 

 
 

Zoznam odpadov vhodných na zneškodnenie D9, D15 – solidifikačná linka 

114 100113 
popolček z emulgovaných uhľovodíkov použitých ako palivo 

N 

115 100114 
popol, škvára a prach z kotlov zo spaľovania odpadov obsahujúce  

nebezpečné látky 
N 

116 100116 
popolček zo spaľovania odpadov obsahujúci nebezpečné látky 

N 

117 100118 odpady z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky N 

118 100120 
kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku  

obsahujúce nebezpečné látky 
N 

119 100122 vodné kaly z čistenia kotlov obsahujúce nebezpečné látky N 

120 100207 
tuhé odpady z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky 

N 

121 100213 
kaly a filtračné koláče z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné    

látky 
N 

122 100304 trosky z prvého tavenia N 

123 100308 soľné trosky z druhého tavenia N 

124 100309 čierne stery z druhého tavenia N 

125 100319 prach z dymových plynov obsahujúci nebezpečné látky N 

126 100321 
iné tuhé znečisťujúce látky a prach (vrátane prachu z gumových  

mlynov) obsahujúce nebezpečné látky 
N 

127 100323 
tuhé odpady z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky 

N 

128 100325 
kaly a filtračné koláče z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné  látky 

N 

129 100329 
odpady z úpravy soľných trosiek a čiernych sterov obsahujúce 

nebezpečné látky 
N 

130 100401 trosky z prvého a druhého tavenia N 

131 100402 stery a peny z prvého a druhého tavenia N 

132 100404 prach z dymových plynov N 

133 100405 iné tuhé znečisťujúce látky a prach N 

134 100406 tuhé odpady z čistenia plynov N 

135 100407 kaly a filtračné koláče z čistenia plynov N 

136 100410 
odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedení v 10 04 09 

N 

137 100503 prach z dymových plynov N 

138 100505 tuhý odpad z čistenia plynov N 

139 100506 kaly a filtračné koláče z čistenia plynov N 

140 100508 odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej N 

141 100511 stery a peny iné ako uvedené  v 10 05 10 N 

142 100603 prach z dymových plynov N 



 

 

 

 
 

Zoznam odpadov vhodných na zneškodnenie D9, D15 – solidifikačná linka 

143 100606 tuhé odpady z čistenia plynov N 

144 100607 kaly a filtračné koláče zo spracovania plynu N 

145 100609 odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej N 

146 100610 
odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 06 09 

N 

147 100707 odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej N 

148 100808 so ná troska z prvého a druhého tavenia N 

149 100815 prach z dymových plynov obsahujúci nebezpečné látky N 

150 100817 
kaly a filtračné koláče z čistenia dymových plynov obsahujúce  

nebezpečné látky 
N 

151 100819 odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej N 

152 100909 prach z dymových plynov obsahujúci nebezpečné látky N 

153 100911 iné tuhé znečisťujúce látky obsahujúce nebezpečné látky N 

154 100913 odpadové spojivá obsahujúce nebezpečné látky N 

155 100915 
odpad z prostriedkov na indikáciu trhlín obsahujúce nebezpečné    

látky 
N 

156 101009 prach z dymových plynov obsahujúci nebezpečné látky N 

157 101011 iné tuhé znečisťujúce látky obsahujúce nebezpečné látky N 

158 101013 odpadové spojivá obsahujúce nebezpečné látky N 

159 101015 
odpad z prostriedkov na indikáciu trhlín obsahujúci nebezpečné    

látky 
N 

160 101109 
odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním obsahujúci  

nebezpečné látky 
N 

161 101111 
sklený odpad v malých časticiach a sklený prach obsahujúce ťažké 

kovy (napr. katódové tuby) 
N 

162 101113 
kal z leštenia a brúsenia skla obsahujúci nebezpečné látky 

N 

163 101115 
tuhé odpady z čistenia dymových plynov obsahujúce nebezpečné   

látky 
N 

164 101117 
kaly a filtračné koláče z čistenia dymových plynov obsahujúce  

nebezpečné látky 
N 

165 101119 
tuhé odpady zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku  

obsahujúce nebezpečné látky 
N 

166 101209 
tuhé odpady z čistenia plynov obsahujúce nebezpečné látky 

N 

167 101211 odpady z glazúry obsahujúce ťažké kovy N 

168 101309 odpady z výroby azbestocementu obsahujúce azbesty N 

169 101312 
tuhé odpady z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky 

N 

170 101401 odpady z čistenia plynu obsahujúce ortuť N 
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171 110108 kaly z fosfátovania N 

172 110109 kaly a filtračné koláče obsahujúce nebezpečné látky N 

173 110113 odpady z odmasťovania obsahujúce nebezpečné látky N 

174 110198 iné odpady obsahujúce nebezpečné látky N 

175 110202 kaly z hydrometalurgie zinku (vrátane jarositu, goethitu) N 

176 110205 
odpady z procesov hydrometalurgie medi obsahujúce nebezpečné  

látky 
N 

177 110207 iné odpady obsahujúce nebezpečné látky N 

178 110302 iné odpady N 

179 110503 tuhé odpady z čistenia plynu N 

180 110504 použité tavivo N 

181 120106 
minerálne rezné oleje obsahujúce halogény okrem emulzií a  

roztokov 
N 

182 120107 
minerálne rezné oleje neobsahujúce halogény okrem emulzií a 

roztokov 
N 

183 120108 rezné emulzie a roztoky obsahujúce halogény N 

184 120109 rezné emulzie a roztoky neobsahujúce halogény N 

185 120110 syntetické rezné oleje N 

186 120112 použité vosky a tuky N 

187 120114 kaly z obrábania obsahujúce nebezpečné látky N 

188 120116 
odpadový pieskovací materiál obsahujúci nebezpečné látky 

N 

189 120118 
kovový kal z brúsenia, honovania a lapovania obsahujúci olej 

N 

190 120302 odpady z odmasťovania parov N 

191 130501 tuhé látky z lapačov piesku a odlučpvača oleja z vody N 

192 130502 kaly z odlučovača oleja z vody N 

193 130503 kaly z lapača nečistôt N 

194 130508 zmesi odpadov z lapača piesku a odlučovača oleja z vody N 

195 130801 kaly alebo emulzie z odsoľovacích zariadení N 

196 140604 
kaly alebo tuhé odpady obsahujúce halogénované rozpúšťadlá 

N 

197 140605 kaly alebo tuhé odpady obsahujúce iné rozpúšťadlá N 

198 150202 

absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak  

nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy 

kontaminované  nebezpečnými látkami N 

199 160111 brzdové platničky a obloženie obsahujúce azbest N 
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200 160303 anorganické odpady obsahujúce nebezpečné látky N 

201 160305 organické odpady obsahujúce nebezpečné látky N 

202 160506 

laboratórne chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo 

obsahujúce nebezpečné látky vrátane zmesí laboratórnych 

chemikálií N 

203 160507 
vyradené anorganické chemikálie pozostávajúce z nebezpečných 

látok alebo obsahujúce nebezpečné látky 
N 

204 160508 
vyradené organické chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok  

alebo obsahujúce nebezpečné látky 
N 

205 160708 odpady obsahujúce olej N 

206 160709 odpady obsahujúce iné nebezpečné látky N 

207 160802 
použité katalyzátory obsahujúce nebezpečné prechodné kovy 3) 

alebo nebezpečné zlúčeniny prechodných kovov 
N 

208 160805 použité katalyzátory obsahujúce kyselinu fosforečnú N 

209 160806 použité kvapaliny využité ako katalyzátor N 

210 161101 
výmurovky a žiaruvzdorné materiály na báze uhlíka z  

metalurgických procesov obsahujúce nebezpečné látky 
N 

211 161103 
iné výmurovky a žiaruvzdorné materiály z metalurgických procesov 

obsahujúce nebezpečné látky 
N 

212 161105 
výmurovky a žiaruvzdorné materiály z nemetalurgických procesov  

obsahujúce nebezpečné látky 
N 

213 170106 
zmesi alebo oddelené zložky betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a  

keramiky obsahujúce nebezpečné látky 
N 

214 170204 
sklo, plasty a drevo obsahujúce nebezpečné látky alebo  

kontaminované nebezpečnými látkami 
N 

215 170409 kovový odpad kontaminovaný nebezpečnými látkami N 

216 170410 
káble obsahujúce olej, uhoľný decht a iné nebezpečné látky 

N 

217 170503 zemina a kamenivo obsahujúce nebezpečné látky N 

218 170505 výkopová zemina obsahujúca nebezpečné látky N 

219 170507 štrk zo železničného zvršku obsahujúci nebezpečné látky N 

220 170601 izolačné materiály obsahujúce azbest N 

221 170603 
iné izolačné materiály pozostávajúce z nebezpečných látok alebo  

obsahujúce nebezpečné látky 
N 

222 170801 
stavebné materiály na báze sadry kontaminované nebezpečnými 

látkami 
N 

223 170901 odpady zo stavieb a demolácií obsahujúce ortuť N 

224 170903 
iné odpady zo stavieb a demolácií vrátane zmiešaných odpadov  

obsahujúce nebezpečné látky 
N 

225 180106 
chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce  

nebezpečné látky 
N 

226 180107 chemikálie iné ako uvedené v 180106 N 
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227 180205 
chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce  

nebezpečné látky 
N 

228 190105 filtračný koláč z čistenia plynov N 

229 190107 tuhý odpad z čistenia plynov N 

230 190110 použité aktívne uhlie z čistenia dymových plynov N 

231 190111 popol a škvára obsahujúce nebezpečné látky N 

232 190113 popolček obsahujúci nebezpečné látky N 

233 190115 kotolný prach obsahujúci nebezpečné látky N 

234 190117 odpad z pyrolýzy obsahujúci nebezpečné látky N 

235 190204 
predbežne zmiešaný odpad zložený len z odpadov, z ktorých aspoň  

jeden odpad je označený ako nebezpečný 
N 

236 190205 
kaly z fyzikálno-chemického spracovania obsahujúce nebezpečné  

látky 
N 

237 190209 tuhé horľavé odpady obsahujúce nebezpečné látky N 

238 190211 iné odpady obsahujúce nebezpečné látky N 

239 190304 
čiastočne 5)stabilizované odpady označené ako nebezpečné 

N 

240 190306 solidifikované odpady označené ako nebezpečné N 

241 190402 popolček a iný odpad z úpravy dymových plynov N 

242 190403 nevitrifikovaná tuhá fáza N 

243 190806 nasýtené alebo použité iontomeničové živoce N 

244 190807 roztoky a kaly z regenerácie iontomeničov N 

245 190808 odpad z membránových systémov obsahujúce tažké kovy N 

246 190810 
zmesi tukov a olejov z odlučovača olejov z vody iné ako uvedení v 19 

08 09 
N 

247 190811 
kaly obsahujúce nebezpečné látky z biologickej úpravy  

priemyselných odpadových vôd 
N 

248 190813 
kaly obsahujúce nebezpečné látky z inej úpravy priemyselných  

odpadových vôd 
N 

249 191003 úletová frakcia a prach obsahujúce nebezpečné látky N 

250 191005 iné frakcie obsahujúce nebezpečné látky N 

251 191101 použité filtračné hlinky N 

252 191104 odpady z čistenia paliva zásadami N 

253 191105 
kaly zo spracovania kvpalného odpadu v mieste jeho vzniku obs. 

nebezpečné látky 
N 

254 191206 drevo obsahujúce nebezpečné látky N 

255 191211 

iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického  

spracovania odpadu obsahujúce nebezpečné látky 
N 



 

 

 

 
 

Zoznam odpadov vhodných na zneškodnenie D9, D15 – solidifikačná linka 

256 191301 
tuhé odpady zo sanácie pôdy obsahujúce nebezpečné látky 

N 

257 191303 kaly zo sanácie pôdy obsahujúce nebezpečné látky N 

258 191305 
kaly zo sanácie podzemnej vody obsahujúce nebezpečné látky 

N 

259 191307 
vodné kvapalné odpady a vodné koncentráty zo sanácie podzemnej  

vody obsahujúce nebezpečné látky 
N 

260 200126 oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25 N 

261 200127 
farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obs. nebezpečné látky 

N 

262 200129 detergenty obsahujúce nebezpečné látky N 

263 060316 oxidy kovov iné ako uvedené v 060315 O 

264 150203 

absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné  odevy 

iné ako uvedené v 150202 O 

265 

160801 

 

použité katalyzátory obsahujúce zlato, striebro, rénium, ródium,  

paládium, irídium alebo platinu okrem 160807 
O 

266 

 

160803 

 

použité katalyzátory obsahujúce prechodné kovy alebo zlúčeniny 

prechodných kovov, inak nešpecifikované 
O 

267 160804 použité katalyzátory z krakovacích procesov okrem 160807 O 

268 190114 popolček iný ako uvedený v 190113 O 

269 190116 kotolný prach iný ako uvedený v 190115 O 

270 190118 odpad z pyrolýzy iný ako uvedený v 190117 O 

271 

190812 

 

kaly z biologickej úpravy priemyselných odpadových vôd iné ako 

uvedené v 19 08 11 
O 

272 

 

190814 

 

kaly z inej úpravy priemyselných odpadových vôd iné ako uvedené v 

19 08 11 
O 

 


