
 

 

 

 

 

 

Zoznam odpadov , ktoré je možné ukladať na skládke nebezpečného odpadu 

 

kat. č. Názov odpadu kat 

01 03 05 iná hlušina obsahujúca nebezpečné látky N 

01 03 07  iné odpady obsahujúce nebezpečné látky z fyzikálneho a chemického spracovania  rudných 
nerastov 

N 

01 03 99  odpady inak nešpecifikované  

01 04 07  odpady obsahujúce nebezpečné látky z fyzikálneho a chemického spracovania nerudných 
nerastov 

N 

01 04 99  odpady inak nešpecifikované  

01 05 05 vrtné kaly obsahujúce ropné látky N 

01 05 99  odpady inak nešpecifikované  

02 01 08  agrochemické odpady obsahujúce nebezpečné látky N 

03 01 04  piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové/drevovláknité dosky, dyhy 

obsahujúce nebezpečné látky 
N 

03 02 05 Iné prostriedky na ochranu dreva obsahujúce nebezpečné látky N 

03 03 05 kaly z odstraňovania tlačiarenských farieb pri recyklácii papiera N 

03 03 99  odpady inak nešpecifikované  

04 01 99  odpady inak nešpecifikované  

04 02 16  farbivá a pigmenty obsahujúce nebezpečné látky N 

04 02 19 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky N 

04 02 99  odpady inak nešpecifikované  

06 04 05  odpady obsahujúce iné ťažké kovy N 

06 05 02 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky N 

06 06 02  odpady obsahujúce nebezpečné sulfidy N 

06 06 99  odpady inak nešpecifikované  

06 07 99  odpady inak nešpecifikované  

06 08 02  odpady obsahujúce nebezpečné silikóny N 

06 08 99  odpady inak nešpecifikované  

06 09 03  odpady z reakcií na báze vápnika obsahujúce nebezpečné látky alebo nimi kontaminované N 

06 09 99  odpady inak nešpecifikované  

06 10 02  odpady obsahujúce nebezpečné látky N 

06 10 99 odpady inak nešpecifikované  

06 11 99  odpady inak nešpecifikované  

06 13 02  použité aktívne uhlie (okrem 06 07 02) N 

06 13 05  sadze z pecí a komínov N 

06 13 99  odpady inak nešpecifikované  



 

 

 

 

 

 

07 01 07 halogénové destilačné zvyšky a reakčné splodiny N 

07 01 08  iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny N 

07 01 10  iné filtračné koláče a použité absorbenty N 

07 01 11 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky N 

07 01 99  odpady inak nešpecifikované  

07 02 10  iné filtračné koláče a použité absorbenty N 

07 02 11  kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky N 

07 02 16  odpady obsahujúce silikóny N 

07 02 99  odpady inak nešpecifikované  

07 03 09  halogénované filtračné koláče a použité absorbenty N 

07 03 10  iné filtračné koláče a použité absorbenty N 

07 03 11  kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky N 

07 03 99  odpady inak nešpecifikované  

07 04 09  halogénované filtračné koláče a použité absorbenty N 

07 04 10  iné filtračné koláče a použité absorbenty N 

07 04 11  kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky N 

07 04 13  tuhé odpady obsahujúce nebezpečné látky N 

07 05 11  kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky N 

07 05 13  tuhé odpady obsahujúce nebezpečné látky N 

07 05 99  odpady inak nešpecifikované  

07 06 08  iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny N 

07 06 10  iné filtračné koláče a použité absorbenty N 

07 06 11  kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky N 

07 06 99  odpady inak nešpecifikované  

07 07 11  kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky N 

07 07 99  odpady inak nešpecifikované  

08 01 11  odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky N 

08 01 13  kaly z farby alebo laku obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky N 

08 01 17  odpady z odstraňovania farby alebo laku obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné 
nebezpečné látky 

N 

08 01 21  odpadový odstraňovač farby alebo laku N 

08 01 99  odpady inak nešpecifikované  

08 02 99  odpady inak nešpecifikované  



 

 

 

 

 

 

08 03 12  odpadová tlačiarenská farba obsahujúca nebezpečné látky N 

08 03 14  kaly z tlačiarenskej farby obsahujúce nebezpečné látky N 

08 03 17 odpadový toner do tlačiarne obsahujúci nebezpečné látky N 

08 04 09  odpadové lepidlá a tesniace materiály obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné 
nebezpečné látky 

N 

08 04 99  odpady inak nešpecifikované  

09 01 06 odpady zo spracovania fotografických odpadov v mieste ich vzniku obsahujúce striebro N 

09 01 99  odpady inak nešpecifikované  

10 01 04  popolček a prach z kotlov zo spaľovania oleja N 

10 01 13  popolček z emulgovaných uhľovodíkov použitých ako palivo N 

10 01 14  popol, škvára a prach z kotlov zo spaľovania odpadov obsahujúce nebezpečné látky N 

10 01 16  popolček zo spaľovania odpadov obsahujúci nebezpečné látky N 

10 01 18  odpady z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky N 

10 01 20  kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky N 

10 01 99  odpady inak nešpecifikované  

10 02 07  tuhé odpady z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky N 

10 02 13  kaly a filtračné koláče z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky N 

10 02 99  odpady inak nešpecifikované  

10 03 04  trosky z prvého tavenia N 

10 03 08  soľné trosky z druhého tavenia N 

10 03 09  čierne stery z druhého tavenia N 

10 03 19  prach z dymových plynov obsahujúci nebezpečné látky N 

10 03 21  iné tuhé znečisťujúce látky a prach (vrátane prachu z guľových mlynov) obsahujúce 
nebezpečné látky 

N 

10 03 23  tuhé odpady z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky N 

10 03 25  kaly a filtračné koláče z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky N 

10 03 29  odpady z úpravy soľných trosiek a čiernych sterov obsahujúce nebezpečné látky N 

10 03 99  odpady inak nešpecifikované  

10 04 01  trosky z prvého a druhého tavenia N 

10 04 02  stery a peny z prvého a druhého tavenia N 

10 04 04  prach z dymových plynov N 

10 04 05  iné tuhé znečisťujúce látky a prach N 

10 04 06  tuhé odpady z čistenia plynov N 

10 04 07  kaly a filtračné koláče z čistenia plynov N 

10 04 99  odpady inak nešpecifikované  



 

 

 

 

 

 

10 05 03  prach z dymových plynov N 

10 05 05  tuhý odpad z čistenia plynov N 

10 05 06  kaly a filtračné koláče z čistenia plynov N 

10 05 99  odpady inak nešpecifikované  

10 06 03  prach z dymových plynov N 

10 06 06  tuhé odpady z čistenia plynov N 

10 06 07  kaly a filtračné koláče zo spracovania plynu N 

10 06 99  odpady inak nešpecifikované  

10 07 99  odpady inak nešpecifikované  

10 08 08  soľná troska z prvého a druhého tavenia N 

10 08 15  prach z dymových plynov obsahujúci nebezpečné látky N 

10 08 17  kaly a filtračné koláče z čistenia dymových plynov obsahujúce nebezpečné látky N 

10 08 99  odpady inak nešpecifikované  

10 09 05  odlievacie jadrá a formy nepoužité na odlievanie, obsahujúce nebezpečné látky N 

10 09 07  odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie, obsahujúce nebezpečné látky N 

10 09 09  prach z dymových plynov obsahujúci nebezpečné látky N 

10 09 11  iné tuhé znečisťujúce látky obsahujúce nebezpečné látky N 

10 09 13  odpadové spojivá obsahujúce nebezpečné látky N 

10 09 15  odpad z prostriedkov na indikáciu trhlín obsahujúci nebezpečné látky N 

10 09 99  odpady inak nešpecifikované  

10 10 05  odlievacie jadrá a formy nepoužité na odlievanie, obsahujúce nebezpečné látky N 

10 10 07  odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie, obsahujúce nebezpečné látky N 

10 10 09  prach z dymových plynov obsahujúci nebezpečné látky N 

10 10 11  iné tuhé znečisťujúce látky obsahujúce nebezpečné látky N 

10 10 13  odpadové spojivá obsahujúce nebezpečné látky N 

10 10 15  odpad z prostriedkov na indikáciu trhlín obsahujúci nebezpečné látky N 

10 10 99  odpady inak nešpecifikované  

10 11 09  odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním obsahujúci nebezpečné látky N 

10 11 11  sklený odpad v malých časticiach a sklený prach obsahujúce ťažké kovy (napr. katódové 
tuby) 

N 

10 11 13  kal z leštenia a brúsenia skla obsahujúci nebezpečné látky N 

10 11 15  tuhé odpady z čistenia dymových plynov obsahujúce nebezpečné látky N 

10 11 17  kaly a filtračné koláče z čistenia dymových plynov obsahujúce nebezpečné látky N 

10 11 19  tuhé odpady zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce 

nebezpečné látky 
N 



 

 

 

 

 

 

10 11 99  odpady inak nešpecifikované  

10 12 09  tuhé odpady z čistenia plynov obsahujúce nebezpečné látky N 

10 12 11  odpady z glazúry obsahujúce ťažké kovy N 

10 12 99  odpady inak nešpecifikované  

10 13 12  tuhé odpady z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky N 

10 13 99  odpady inak nešpecifikované  

10 14 01  odpady z čistenia plynu obsahujúce ortuť N 

11 01 08  kaly z fosfátovania N 

11 01 09  kaly a filtračné koláče obsahujúce nebezpečné látky N 

11 01 16  nasýtené alebo použité iontomeničové živice N 

11 01 98  iné odpady obsahujúce nebezpečné látky N 

11 01 99  odpady inak nešpecifikované  

11 02 02  kaly z hydrometalurgie zinku (vrátane jarositu, goethitu) N 

11 02 05  odpady z procesov hydrometalurgie medi obsahujúce nebezpečné látky N 

11 02 07  iné odpady obsahujúce nebezpečné látky N 

11 02 99  odpady inak nešpecifikované  

11 03 01 odpady obsahujúce kyanidy N 

11 03 02 Iné odpady N 

11 05 03  tuhé odpady z čistenia plynu N 

11 05 04  použité tavivo N 

11 05 99  odpady inak nešpecifikované  

12 01 12  použité vosky a tuky N 

12 01 14  kaly z obrábania obsahujúce nebezpečné látky N 

12 01 16  odpadový pieskovací materiál obsahujúci nebezpečné látky N 

12 01 18  kovový kal z brúsenia, honovania a lapovania obsahujúci olej N 

12 01 20  použité brúsne nástroje a brúsne materiály obsahujúce nebezpečné látky N 

12 01 99  odpady inak nešpecifikované  

13 05 01  tuhé látky z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody N 

13 05 02  kaly z odlučovačov oleja z vody N 

13 05 03  kaly z lapačov nečistôt N 

13 05 08  zmesi odpadov z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody N 

13 08 99  odpady inak nešpecifikované  

14 06 04  kaly alebo tuhé odpady obsahujúce halogénované rozpúšťadlá N 

14 06 05  kaly alebo tuhé odpady obsahujúce iné rozpúšťadlá N 

15 01 10  obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami N 



 

 

 

 

 

 

15 01 11  kovové obaly obsahujúce nebezpečný tuhý pórovitý základný materiál (napr. azbest) 
vrátane prázdnych tlakových nádob 

N 

16 01 07  olejové filtre N 

16 01 11  brzdové platničky a obloženie obsahujúce azbest N 

16 01 21  nebezpečné dielce iné ako uvedené v 16 01 07 až 16 01 11, 16 01 13 a 16 01 14 N 

16 01 99  odpady inak nešpecifikované  

16 02 15  nebezpečné časti odstránené z vyradených zariadení N 

16 03 03  anorganické odpady obsahujúce nebezpečné látky N 

16 03 05  organické odpady obsahujúce nebezpečné látky N 

16 05 06  laboratórne chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné 
látky vrátane zmesí laboratórnych chemikálií 

N 

16 05 07  vyradené anorganické chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce 
nebezpečné látky 

N 

15 05 08 vyradené organické chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce 
nebezpečné látky 

 

16 07 09  odpady obsahujúce iné nebezpečné látky N 

16 07 99  odpady inak nešpecifikované  

16 11 01  výmurovky a žiaruvzdorné materiály na báze uhlíka z metalurgických procesov obsahujúce 

nebezpečné látky 
N 

16 11 03  iné výmurovky a žiaruvzdorné materiály z metalurgických procesov obsahujúce 
nebezpečné látky 

N 

16 11 05  výmurovky a žiaruvzdorné materiály z nemetalurgických procesov obsahujúce nebezpečné 
látky 

N 

17 01 06  zmesi alebo oddelené zložky betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky obsahujúce 
nebezpečné látky 

N 

17 02 04  sklo, plasty a drevo obsahujúce nebezpečné látky alebo kontaminované nebezpečnými 
látkami 

N 

17 03 01  bitúmenové zmesi obsahujúce uhoľný decht N 

17 04 09  kovový odpad kontaminovaný nebezpečnými látkami N 

17 04 10  káble obsahujúce olej, uhoľný decht a iné nebezpečné látky N 

17 05 03  zemina a kamenivo obsahujúce nebezpečné látky N 

17 05 05  výkopová zemina obsahujúca nebezpečné látky N 

17 05 07  štrk zo železničného zvršku obsahujúci nebezpečné látky N 

17 06 03  iné izolačné materiály pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné 
látky 

N 

17 08 01  stavebné materiály na báze sadry kontaminované nebezpečnými látkami N 

17 09 03  iné odpady zo stavieb a demolácií vrátane zmiešaných odpadov obsahujúce nebezpečné 
látky 

N 

18 01 06  chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky N 

18 02 05  chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky N 



 

 

 

 

 

 

19 01 10  použité aktívne uhlie z čistenia dymových plynov N 

19 01 11  popol a škvára obsahujúce nebezpečné látky N 

19 01 99  odpady inak nešpecifikované  

19 02 05  kaly z fyzikálno-chemického spracovania obsahujúce nebezpečné látky N 

19 02 11  iné odpady obsahujúce nebezpečné látky N 

19 03 04  čiastočne stabilizované odpady označené ako nebezpečné N 

19 03 06  solidifikované odpady označené ako nebezpečné N 

19 04 02  popolček a iný odpad z úpravy dymových plynov N 

19 08 06  nasýtené alebo použité iontomeničové živice N 

19 08 08  odpad z membránových systémov s obsahom ťažkých kovov N 

19 09 99  odpady inak nešpecifikované  

19 10 03  úletová frakcia a prach obsahujúce nebezpečné látky N 

19 10 05  iné frakcie obsahujúce nebezpečné látky N 

19 11 07  odpady z čistenia dymových plynov N 

19 11 99  odpady inak nešpecifikované  

19 12 06  drevo obsahujúce nebezpečné látky N 

19 12 11 iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu 
obsahujúce nebezpečné látky 

N 

19 13 01  tuhé odpady zo sanácie pôdy obsahujúce nebezpečné látky N 

19 13 03  kaly zo sanácie pôdy obsahujúce nebezpečné látky N 

20 01 27  farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky N 

 


