SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Košice
Rumanova 14, 040 53 Košice
Číslo: 6644-31802/2018/Ant/570240104/Z7

Košice 05.10.2018

ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor
integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej
správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné
prostredie
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania
životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon
č. 39/2013 Z. z. o IPKZ“), podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3, písm. b) bod 4 a písm. c) bod 1
zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ na základe konania vykonaného podľa zákona
č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)
mení a dopĺňa
integrované povolenie
vydané IŽP Košice rozhodnutím č. 3281/213-OIPK/2004-Be/570240104 zo dňa 16.02.2005
zmeneného IŽP Košice rozhodnutiami č. 798-8460/2007/Vel/570240104/Z1 zo dňa
20.03.2007, č. 10396-42410/2008/Mil/570240104/Z3 zo dňa 17.12.2008, č. 593023498/2009/Hut/570240104/Z4 zo dňa 17.07.2009, č. 860-13405/2013/Mil/570240104/Z5
zo dňa 20.05.2013 a č. 5517-25081/2013/Mil/570240104/Z6 zo dňa 21.10.2013 (ďalej len
„integrované povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:
Skládka Janov dol Udavské
trieda skládky odpadov: skládka odpadov na nie nebezpečný odpad
(ďalej len „skládka odpadov“)
okres: Humenné

prevádzkovateľovi:
Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa:
Obchodné meno: Chemes, a.s. Humenné
Sídlo:
Chemlonská 1, 066 33 Humenné
IČO:
31 695 426

Predmetom zmeny integrovaného povolenia je podľa § 3 ods. 3 zákona
č. 39/2013 Z. z. o IPKZ
a) v oblasti ochrany ovzdušia:
- udelenie súhlasu na zmeny používaných palív a surovín a na zmeny technologických zariadení
stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia; ak si schvaľované zmeny nevyžadujú
kolaudáciu podľa osobitného predpisu, je súčasťou integrovaného povoľovania
aj súhlas na zmenu užívania stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a súhlas
na prevádzku týchto zdrojov po vykonaných zmenách podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3 zákona
č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
b) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:
- udelenie súhlasu na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie stavieb a zariadení alebo
na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie, ktoré však môžu ovplyvniť stav povrchových
vôd a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
c) v oblasti odpadov:
- udelenie zmeny súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov okrem
spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov a vodných stavieb, v ktorých
sa zneškodňujú osobité druhy kvapalných odpadov podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 1 zákona
č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Integrované povolenie sa mení a dopĺňa nasledovne:
1) V časti „II. Záväzné podmienky, 1.2 Podrobnosti o opatreniach na ochranu ovzdušia,
vody a pôdy v prevádzke, Všeobecné podmienky“ sa pôvodné znenie podmienky
č. 1.2.13 nahrádza týmto znením:
1.2.13 Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný počas prevádzky skládky odpadov vytvárať
účelovú finančnú rezervu (ďalej len „ÚFR“), ktorej prostriedky sa použijú na uzavretie,
rekultiváciu, monitorovanie a zabezpečenie starostlivosti o skládku odpadov po jej
uzatvorení a na práce súvisiace s odvrátením havárie alebo obmedzenie dôsledkov
havárie hroziacej alebo vzniknutej po uzavretí skládky odpadov.

2) V časti „II. Záväzné podmienky, 1.2 Podrobnosti o opatreniach na ochranu ovzdušia,
vody a pôdy v prevádzke, Podmienky pre príjem odpadov“ sa pôvodné znenie
podmienky č. 1.2.20 nahrádza týmto znením:

1.2.20 Preberanie odpadov do zariadenia na nakladanie s odpadmi – skládky odpadov:
1) Do zariadenia na nakladanie s odpadmi možno odpad prevziať, len ak sa zároveň
s každou dodávkou odpadu predloží prevádzkovateľovi zariadenia:
a) doklad o množstve a druhu dodaného odpadu.
2) Pri dodávke odpadu do zariadenia na nakladanie s odpadmi sa:
a) skontroluje kompletnosť a správnosť požadovaných dokladov a údajov ustanovených
v odseku 1 a iných dohodnutých podmienok preberania odpadu,
b) vykoná kontrola množstva dodaného odpadu,
c) vykoná vizuálna kontrola dodávky odpadu s cieľom overiť deklarované údaje
o pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu v súlade s so schváleným Prevádzkovým
poriadkom pre skládku „Janov dol Udavské“,
d) podľa potreby zabezpečia kontrolné náhodné odbery vzoriek odpadu a skúšky
a analýzy odpadu s cieľom overiť deklarované údaje držiteľa odpadu o pôvode,
vlastnostiach a zložení odpadu; vzorky sa uchovávajú najmenej jeden mesiac,
e) zaeviduje prevzatý odpad.
3) Prevádzkovateľ zariadenia na nakladanie s odpadmi potvrdí držiteľovi odpadu
prevzatie odpadu s uvedením:
a) dátumu a času prevzatia odpadu,
b) množstva prevzatého odpadu, jeho druhu a názvu odpadu podľa Katalógu odpadov,
c) účelu, na ktorý bol odpad prevzatý.
V prípade že dovezený odpad nezodpovedá podmienke č. 1.2.21 časť II. integrovaného
povolenia, prevádzkovateľ nesmie uskutočniť jeho uloženie na skládku odpadov.
Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť IŽP
Košice a príslušnému okresnému úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie.
3) V časti „II. Záväzné podmienky, 1.2 Podrobnosti o opatreniach na ochranu ovzdušia,
vody a pôdy v prevádzke, Podmienky pre zneškodňované odpady a používané média
a energie“ sa pôvodné znenie podmienky č. 1.2.21 nahrádza týmto znením:
1.2.21 Prevádzkovateľ je oprávnený na skládke odpadov skládkovať len odpady uvedené
v prílohe č. 1 integrovaného povolenia:
a) ostatné odpady zaradené podľa vyhlášky MŽP SR, ktorou sa ustanovuje Katalóg
odpadov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Katalóg odpadov“) v kategórii O
– ostatný, podľa kritérií uvedených vo všeobecne záväznom právnom predpise
odpadového hospodárstva,
b) stabilizované nereakčné nebezpečné odpady, ktorých hraničné koncentrácie látok
nesmú presiahnuť limitné hodnoty ukazovateľov pre triedu skládky odpadov
na odpad, ktorý nie je nebezpečný, uvedené vo všeobecne záväznom právnom
predpise odpadového hospodárstva,
c) komunálny odpad, okrem vyseparovaných nebezpečných zložiek.

V prípade, že dovezený odpad nezodpovedá uvedeným podmienkam, prevádzkovateľ
nesmie uskutočniť jeho uloženie na skládku odpadov. Prevádzkovateľ skládky odpadov
je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť IŽP Košice a príslušnému okresnému
úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie.
4) V časti „II. Záväzné podmienky, 2. Emisné limity, 2.1 Emisie do ovzdušia“
sa pôvodné znenie podmienky č. 2.1.2 nahrádza týmto znením:
2.1.2 Ak budú prevádzkou skládky odpadov vznikať emisie skládkového plynu v technicky
spracovateľnom významnom množstve na základe posúdenia v súlade s hľadiskami
uvedenými v prílohe č. 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, je prevádzkovateľ skládky
odpadov povinný bezodkladne požiadať IŽP Košice o zmenu tohto povolenia na určenie
emisných limitov a podmienok k realizácii navrhovaných opatrení umožňujúcich
zachytávanie, mikrobiologické čistenie alebo využitie skládkového plynu na výrobu
energie. Ak zachytený skládkový plyn sa nebude môcť využiť na výrobu energie,
prevádzkovateľ je povinný prijať opatrenia umožňujúce spaľovať skládkový plyn alebo
zabezpečiť jeho mikrobiologické čistenie v biofiltroch.
5) V časti „II. Záväzné podmienky, 9. Monitorovanie prevádzky, poskytovanie údajov
a podávanie správ, 9.2 Monitorovanie kvality podzemných vôd“ sa pôvodné znenie
podmienky č. 9.2.2 nahrádza týmto znením:
9.2.2 Ak sledované ukazovatele z vyhodnotenia monitoringu podľa podmienok č. 9.2 a č. 9.3
tohto povolenia budú dlhodobo vykazovať nulovú hodnotu alebo budú nemerateľné,
prevádzkovateľ môže požiadať o zmenu rozsahu a frekvencie jednotlivých monitorovaní.
6) V časti „II. Záväzné podmienky, 9. Monitorovanie prevádzky, poskytovanie údajov
a podávanie správ, 9.9 Monitorovanie kvality podzemných vôd“ sa pôvodné znenie
podmienok č. 9.9.1, č. 9.9.2, č. 9.9.3, č. 9.9.4, č. 9.9.5 a č. 9.9.6 nahrádza týmto znením:
9.9.1 Prevádzkovateľ je povinný oznamovať údaje do národného registra znečisťovania
v súlade s § 26 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole
znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
za oznamovací rok raz ročne, najneskôr do 31. mája nasledujúceho kalendárneho roka.
9.9.2 Prevádzkovateľ je povinný podať Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním
a Evidenčný list zariadenia na zhodnocovanie odpadov v súlade so všeobecne záväzným
právnym predpisom odpadového hospodárstva za obdobie kalendárneho roka
na IŽP Košice a na príslušný okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie
do 28. februára nasledujúceho kalendárneho roka.
9.9.3 Prevádzkovateľ je povinný uchovávať záznamy z monitoringu počas prevádzkovania
skládky odpadov a po jej uzavretí za obdobie kalendárneho roka a každoročne

do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka ohlasovať výsledky monitoringu
stanoveného podmienkach č 9.2, č. 9.3, č. 9.6, č. 9.8 a č. 9.9.4 tohto rozhodnutia na IŽP
Košice a príslušný okresný úradu, odbor starostlivosti o životné prostredie.
9.9.4 Prevádzkovateľ je povinný s ohlasovaním výsledkov monitoringu podľa podmienky
č. 9.9.3 predložiť:
a) vyhodnotenie výsledkov monitoringu podľa podmienky č. 9.2 v nadväznosti
na meranie, ktorým boli zistené vstupné hodnoty kvality podzemných vôd na začiatku
ich monitoringu,
b) vyhodnotenie výsledkov monitoringu podľa podmienky č. 9.6 v nadväznosti na plnenie
podmienok č. 1.2.25, č. 1.2.26, č. 1.2.27, č. 1.2.28 tohto rozhodnutia.
9.9.5 Prevádzkovateľ je povinný každoročne dokladovať na IŽP Košice ním podpísaný výpis
z osobitného účtu vedeného v banke alebo pobočke zahraničnej banky, na ktorom
sústreďuje finančné prostriedky viazané ako ÚFR, ktorý dokladuje pohyby na tomto účte
za predchádzajúci kalendárny rok do 15. februára nasledujúceho kalendárneho roka.
9.9.6 Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne ohlasovať IŽP Košice a príslušným orgánom
štátnej správy vzniknuté havárie, iné mimoriadne udalosti v prevádzke a nadmerný
okamžitý únik emisií do ovzdušia, vody a pôdy v súlade so všeobecne záväznými
právnymi predpismi.
7) Pôvodné znenie Prílohy č. 1 integrovaného povolenia sa nahrádza novým znením
uvedeným v prílohe rozhodnutia č. 6644-31802/2018/Ant/570240104/Z7 zo dňa
05.10.2018.
8) V celom integrovanom povolení sa mení:
pojem „škodlivá látka a obzvlášť škodlivá látka“ na pojem „znečisťujúca látka“
v príslušných tvaroch v zmysle požiadavky zákona č. 409/2014 Z. z., ktorým sa mení
a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) s účinnosťou
od 15.01.2015.
9) V celom integrovanom povolení sa mení:
pojem „obvodný úrad životného prostredia“ na pojem „okresný úrad, odbor starostlivosti
o životné prostredie“ v príslušných tvaroch.
Integrované povolenie s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí ostáva
v platnosti v plnom rozsahu.

Odôvodnenie

IŽP Košice ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z.
o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3, písm. b) bod 4 a písm. c) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
na základe konania vykonaného podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím IŽP Košice
č. 3281/213-OIPK/2004-Be/570240104 zo dňa 16.02.2005 v znení neskorších zmien, ktorým
bola povolená činnosť v prevádzke „Skládka Janov dol Udavské”, na základe žiadosti
prevádzkovateľa Chemes a.s., Chemlonská 1, 066 33 Humenné doručenej na IŽP Košice dňa
28.06.2018 a doplnenej dňa 07.08.2018.
Dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti o zmenu integrovaného povolenia
na IŽP Košice bolo začaté správne konanie v súlade s ustanoveniami § 11 zákona
č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.
Predmetom požadovanej zmeny integrovaného povolenia je žiadosť prevádzkovateľa:
a) v oblasti ochrany ovzdušia:
- o udelenie súhlasu na zmeny používaných palív a surovín a na zmeny technologických
zariadení stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia; ak si schvaľované zmeny
nevyžadujú kolaudáciu podľa osobitného predpisu, je súčasťou integrovaného
povoľovania aj súhlas na zmenu užívania stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia
a súhlas na prevádzku týchto zdrojov po vykonaných zmenách podľa § 3 ods. 3 písm. a)
bod 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
b) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:
- o udelenie súhlasu na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie stavieb a zariadení alebo
na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie, ktoré však môžu ovplyvniť stav
povrchových vôd a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4 zákona
č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
c) v oblasti odpadov:
- o udelenie zmeny súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov
okrem spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov a vodných stavieb,
v ktorých sa zneškodňujú osobité druhy kvapalných odpadov podľa § 3 ods. 3 písm. c)
bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.
Predmetom podanej žiadosti je aj aktualizácia prevádzkových údajov z dôvodu zmeny
legislatívnych predpisov.
Vzhľadom k tomu, že predmetom konania nie je podstatná zmena integrovaného
povolenia podľa § 2 písm. l) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, IŽP Košice podľa sadzobníka
správnych poplatkov v časti X. Životné prostredie správny poplatok nevybral.
IŽP Košice predmetnú žiadosť podľa § 11 ods. 5 zákona o IPKZ posúdil a v súlade
s ustanovením § 11 ods. 5 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ upovedomil žiadateľa
Chemes a.s., účastníka konania Obec Udavské a dotknuté orgány Okresný úrad Humenné,

odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOO, ŠVS a ŠSOH o začatí konania listom 664426995/57/2018/Ant/Z7 zo dňa 09.08.2018, doručeným v dňoch 09.08.2018 a 13.08.2018.
IŽP Košice v súlade s § 11 ods. 5 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ určil 30 dňovú
lehotu na podanie vyjadrenia k prerokovávanej veci, odo dňa doručenia upovedomenia o začatí
konania.
Nakoľko predmetom konania o zmenu integrovaného povolenia nie je podstatná zmena
v činnosti prevádzky, IŽP Košice podľa § 11 ods. 10 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, upustil
od zverejnenia žiadosti podľa § 11 ods. 5 písm. c) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, zverejnenia
výzvy a informácií podľa § 11 ods. 5 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ
a zverejnenia žiadosti obcou podľa ods. 5 písm. e) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.
Účastníci konania a dotknuté orgány nevzniesli pripomienky alebo námietky
k predmetnému konaniu.
Predmetom konania o zmenu integrovaného povolenia bolo podľa § 3 ods. 3 zákona
č. 39/2013 Z. z. o IPKZ konanie:
a) v oblasti ochrany ovzdušia:
- o udelenie súhlasu na zmeny používaných palív a surovín a na zmeny technologických
zariadení stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia; ak si schvaľované zmeny
nevyžadujú kolaudáciu podľa osobitného predpisu, je súčasťou integrovaného
povoľovania aj súhlas na zmenu užívania stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia
a súhlas na prevádzku týchto zdrojov po vykonaných zmenách podľa § 3 ods. 3 písm. a)
bod 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
b) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:
- o udelenie súhlasu na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie stavieb a zariadení alebo
na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie, ktoré však môžu ovplyvniť stav
povrchových vôd a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4 zákona
č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
c) v oblasti odpadov:
- o udelenie zmeny súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov
okrem spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov a vodných stavieb,
v ktorých sa zneškodňujú osobité druhy kvapalných odpadov podľa § 3 ods. 3 písm. c)
bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.
IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti zistil, že povolenie
predmetnej zmeny integrovaného povolenia prevádzky neovplyvní nepriaznivo stav celkovej
ochrany životného prostredia podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako
sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e: Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú

inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice,
odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia
účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych
opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť
preskúmaná súdom.

Ing. Angelika Theinerová
riaditeľka

Doručuje sa:
1. Chemes, a.s. Humenné, Chemlonská 1, 066 33 Humenné
2. Obec Udavské, Udavské 30, 067 31 Udavské
Na vedomie
1. Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o ŽP, ŠSOO, Kukorelliho 1, 066 38 Humenné
2. Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o ŽP, ŠVS, Kukorelliho 1, 066 38 Humenné
3. Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o ŽP, ŠSOH, Kukorelliho 1, 066 38 Humenné

Príloha č. 1 integrovaného povolenia zmenená rozhodnutím IŽP Košice č. 664431802/2018/Ant/570240104/Z7 zo dňa 05.10.2018.

Príloha č. 1: Zoznam odpadov povolených zneškodňovať na skládke odpadov „Skládka
odpadov Janov dol Udavské“

1.

Kat. číslo
Názov odpadu
odpadu
02 01 01 kaly z prania a čistenia

2.

02 01 04

odpadové plasty (okrem obalov)

O

3.

02 01 07

odpady z lesného hospodárstva

O

4.

02 01 09

agrochemické odpady iné ako uvedené v 02 01 08

O

5.

02 02 01

kaly z prania a čistenia

O

6.
7.

02 02 03
02 02 04

materiál nevhodný na spotrebu alebo spracovanie
kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku

O
O

8.

02 03 01

kaly z prania, čistenia, lúpania, odstreďovania a separovania

O

9.

02 03 02

odpady z konzervačných činidiel

O

10.

02 03 03

odpady z extrakcie rozpúšťadlami

O

11.

02 03 04

látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie

O

12.

02 03 05

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku

O

13.

02 04 02

14.
15.
16.
17.

02 04 03
02 05 01
02 05 02
02 06 01

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku
látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie
kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku
materiály nevhodné na spotrebu alebo spracovanie

O
O
O
O

18.

02 06 02

odpady z konzervačných činidiel

O

19.
20.

02 06 03
02 07 01

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku
odpad z prania, čistenia a mechanického spracovania surovín

O
O

21.

02 07 02

odpad z destilácie liehu

O

22.

02 07 03

odpad z chemického spracovania

O

23.
24.

02 07 04
02 07 05

O
O

25.

04 02 09

26.

04 02 10

materiály nevhodné na spotrebu alebo spracovanie
kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku
odpad z kompozitných materiálov (impregnovaný textil, elastomér,
plastomér)
organické látky prírodného pôvodu (napr. tuky, vosky)

27.

04 02 15

odpad z apretácie iný ako uvedený v 04 02 14

O

28.

04 02 17

farbivá a pigmenty iné ako uvedené v 04 02 16

O

29.

04 02 20

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

O

Por. č.

uhličitan vápenatý nevyhovujúcej kvality

Kategória
odpadu
O

O

O
O

30.

04 02 21

odpady z nespracovaných textilných vlákien

O

31.

04 02 22

odpady zo spracovaných textilných vlákien

O

32.

07 02 12

33.

07 02 13

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku
iné ako uvedené v 07 02 11
odpadový plast

34.

07 02 15

odpadové prísady iné ako uvedené v 07 02 14

O

35.

07 02 16

O

36.

10 01 01

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

37.

10 01 02

popolček z uhlia

O

38.

10 01 03

popolček z rašeliny a (neupraveného) dreva

O

39.

10 01 05

40.

10 01 07

41.

10 01 15

42.

10 01 17

43.

10 01 19

44.

10 01 21

45.

10 01 24

piesky z fluidnej vrstvy

O

46.

10 01 25

odpady zo skladovania a úpravy pre uhoľné elektrárne

O

47.

10 01 26

odpady z úpravy chladiacej vody

O

48.

10 11 03

odpadové vláknité materiály na báze skla

O

49.

10 11 14

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

O

50.

11 01 10

kaly a filtračné koláče iné ako uvedené v 11 01 09

O

51.

12 01 15

kaly z obrábania iné ako uvedené v 12 01 14

O

52.

15 02 03

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

O

53.

17 01 01

betón

O

54.

17 01 02

tehly

O

tuhé reakčné splodiny z odsírovania dymových plynov na báze
vápnika
reakčné splodiny z odsírovania dymových plynov na báze vápnika
vo forme kalu
popol, škvara a prach z kotlov zo spaľovania odpadov
iné ako uvedené v 10 01 14
popolček zo spaľovania odpadov iný ako uvedený v 10 01 16
odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 01 05, 10 01 07
a 10 01 18
kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku
iné ako uvedené v 10 01 20

O
O

O

O
O
O
O
O
O

55.

17 01 03

obkladačky, dlaždice a keramika

O

56.

17 01 07

zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako uvedené
v 17 01 06

O

57.

17 05 04

zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03

O

58.

17 05 06

výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05

O

59.
60.

17 05 08
17 06 04

O
O

61.

17 09 04

štrk zo železničného zvršku iný ako uvedený v 17 05 07
izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03
zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené
v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03

62.

19 01 12

popol a škvára iné ako uvedené v 19 01 11

O

63.

19 08 12

64.

19 08 14

65.

19 12 04

plasty a guma

O

66.

20 03 01

zmesový komunálny odpad

O

67.

20 03 02

odpad z trhovísk

O

68.

20 03 03

odpad z čistenia ulíc

O

69.

20 03 04

kal zo septikov

O

70.

20 03 06

odpad z čistenia kanalizácie

O

71.

20 03 07

objemný odpad

O

kaly z biologickej úpravy priemyselných odpadových vôd
iné ako uvedené v 19 08 11
kaly z inej úpravy priemyselných odpadových vôd iné ako uvedené
v 19 08 13

DOLOŽKA PRÁVOPLATNOSTI

O

O
O
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