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Asociácia nezávislých spracovateľov druhotných surovín - združenie podnikateľských subjektov, ktorých hlavnou činnosťou je zber,

výkup, triedenie, zhodnocovanie a iné nakladanie s kovovým a iným odpadom.

ANSDS zastupuje svojich členov pred štátnymi orgánmi, samosprávnymi inštitúciami a úzko spolupracuje s Ministerstvom životného

prostredia SR najmä v oblasti legislatívy odpadového hospodárstva. Zároveň je naším cieľom poskytovanie poradenstva a dôležitých

informácií svojim členom pri plnení si svojich zákonných povinností v oblasti odpadového hospodárstva.

V súčasnej dobe má asociácia viac ako 70 členov spomedzi významných spoločností v oblasti nakladania s kovovým šrotom a 

ostatnými

druhotnými surovinami v rámci celej Slovenskej republiky.

ANSDS je od roku 2015 členom EFR (European ferrous recovery and recycling federation)a zároveň členom EuRIC so sídlom v 

Bruseli.

 ANSDS zastupuje najmä záujmy výkupcov druhotných surovín, ľudovo povedané „šrotárov“

 Aktívne spolupracujeme s príslušnými orgánmi štátnej správy v oblasti legislatívy, kde sa snažíme presadzovať najmä

zachovávanie funkčného systému zberu a výkupu druhotných surovín

 Členovia ANSDS sú pravidelne informovaní o všetkých zmenách v legislatíve

 Členom ANSDS poskytujeme individuálne poradenstvo v oblasti legislatívy odpadového hospodárstva ZDARMA

 Každoročne organizujeme školenia a semináre zamerané na vedenie evidencie odpadov a povinností s tým spojenými.

Členovia ANSDS majú účasť ZDARMA

 ANSDS organizuje konferencie venované problematike odpadového hospodárstva so zaujímavými hosťami.

 V záujme uľahčenia povinností spojených s vedením evidencie odpadov spolupracujeme so spoločnosťou INISOFT s.r.o. 

a na

program ENVITA – komplexný software na vedenie evidencie odpadov – členovia ANSDS majú výrazné zľavy na produktoch

spoločnosti INISOFT s.r.o.

 V období vírusového ochorenia COVID-19 sme našim členom poskytovali aktuálne informácie o vývoji situácie

a povinnostiach, ktoré sa týkali priamo prevádzok na nakladanie s odpadmi ako i o poskytovaní pomoci od štátu.

Viac informácií nájdete na našich webových stránkach

www.ansds.sk



Legislatíva

 Zákon č 79/2015 zb. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých predpisov

 Vyhláška MŽP SR č. 365/2015 Z.z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov

 Vyhláška MŽP SR č. 366/2015 Z.z. o evidenčnej a ohlasovacej 

povinnosti

Schválené 

Zákon č. 79/2015 o odpadoch  - 27.11.2019

Vyhláška 366/2015 evidenčná – 30.10.2020



Zmeny platné od 1.7.2020

§ 2 Odpad

 4) Vedľajší produkt je látka alebo hnuteľná vec, ktorá spĺňa tieto podmienky:

 ... g) na to. Že látka alebo hnuteľná vec sa považuje za vedľajší produkt a nie za odpad, bol
udelený súhlas, ak sa vyžaduje podľa § 97 ods. 1 písm. o).

Úprava a doplnenie textu

Odkaz na prílohu č. 8b

ZOZNAM LÁTOK ALEBO HNUTEĽNÝCH VECÍ, PRE KTORÉ SA NEVYŽADUJE SÚHLAS 
PODĽA § 97 ods.1.písm.o)

1. piliny, hobliny a odrezky z prírodného dreva

2. Piliny, hobliny, triesky, prach a zlomky zo železných a neželezných kovov

3. Okuje z valcovania zo železiarskeho a oceliarskeho priemyslu

4. Textilné ústrižky (čisté nite, zvyšky látok...)

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/79/20170101#paragraf-97.odsek-1.pismeno-o


Zmeny platné od 1.7.2020

§2 odpad

5)Stav konca odpadu je stav, ktorý dosiahne odpad, ak prejde niektorou z činností

zhodnocovania odpadu alebo recyklácie a spĺňa tieto podmienky:

 a)látka alebo vec sa má použiť na špecifické účely,

 b)pre látku alebo vec existuje trh alebo je po nej dopyt,

 c)látka alebo vec spĺňa technické požiadavky na špecifické účely a spĺňa požiadavky

ustanovené osobitným predpisom a spĺňa technické normy alebo je v súlade s inou

obdobnou technickou špecifikáciou s porovnateľnými požiadavkami alebo s prísnejšími

požiadavkami, ktoré sa uplatňujú na výrobky, a

 d) použitie látky alebo veci nezapríčiní celkové nepriaznivé vplyvy na životné prostredie

alebo na zdravie ľudí.

Skrátená definícia, úprava textu



Zmeny platné od 1.7.2020

§ 2 odpad

 (10)Odpad, ktorý nie je nebezpečný, je odpad, na ktorý sa nevzťahuje odsek 9.

 (11)Potravinový odpad sú všetky potraviny,16a) ktoré sa stali odpadom.

Nové definície, pridané odseky 10 a 11

§ 3Nakladanie a iné zaobchádzanie s odpadom

.....

(2)Nakladanie s odpadom je zber, preprava, zhodnocovanie vrátane triedenia a zneškodňovanie odpadu 

vrátane dohľadu nad týmito činnosťami a nasledujúcej starostlivosti o miesta zneškodňovania a zahŕňa 

aj konanie obchodníka alebo sprostredkovateľa.

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/79/20200701.html#poznamky.poznamka-16a


Zmeny platné od 1.7.2020

§ 3Nakladanie a iné zaobchádzanie s odpadom

.....

 (9)Úprava odpadu je fyzikálny proces, tepelný proces, chemický proces alebo biologický

proces vrátane triedenia odpadu, ktorý zmení vlastnosti odpadu s cieľom zmenšiť jeho objem

alebo znížiť jeho nebezpečné vlastnosti, uľahčiť manipuláciu s ním alebo zlepšiť možnosti

jeho zhodnotenia – platné od 1.1.2020

.....

 (14)Materiálové zhodnocovanie odpadu je činnosť zhodnocovania odpadu okrem

energetického zhodnocovania a opätovného spracovania na materiály, ktoré sa majú použiť

ako palivo alebo iné prostriedky na výrobu energie. Za materiálové zhodnocovanie sa považuje

najmä príprava na opätovné použitie, recyklácia a spätné zasypávanie.

Vložený nový odsek 14, ostatné odseky sa posúvajú v číselnej rade



Zmeny platné od 1.7.2020

§ 3Nakladanie a iné zaobchádzanie s odpadom

......

 (19) Skladovanie výkopovej zeminy je dočasné uloženie odpadu – výkopovej zeminy mimo

staveniska pred jej využitím na spätné zasypávanie v mieste, ktoré nie je zariadením na

zhodnocovanie odpadov alebo zariadením na zneškodňovanie odpadov a ktoré nie je

miestom vzniku výkopovej zeminy.

 (20)Spätné zasypávanie je činnosť zhodnocovania odpadu, pri ktorej sa vhodný odpad, ktorý

nie je nebezpečný, používa na účely rekultivácie vo vyťažených oblastiach alebo na

technické účely pri terénnych úpravách. Odpad používaný na spätné zasypávanie musí

nahradiť neodpadové materiály, musí byť vhodný na uvedené účely a použitý len v množstve,

ktoré je nevyhnutné na dosiahnutie uvedených účelov.

Nová definícia spätné zasypávanie



Zmeny platné od 1.7.2020

 § 14 povinnosti držiteľa odpadu – účinné od 27.12.2019

 (5) Držiteľ odpadu, ktorému bol vydaný súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. n), je oprávnený odovzdať odpad 

aj inej osobe ako osobe uvedenej v odseku 1 písm. e), ak ide o odpad vhodný na využitie v domácnosti. 

Odpad vhodný na využitie v domácnosti je materiál, palivo,26) ktorým je len odpad z biomasy26a) alebo iná 

vec určená na konečnú spotrebu; konečnou spotrebou sa rozumie spotreba, v dôsledku ktorej vznikne 

komunálny odpad. Pri tomto postupe sa na držiteľa odpadov nevzťahujú povinnosti podľa odseku 1 písm. 

d). Ustanovenia osobitných predpisov27) týmto nie sú dotknuté. Na využitie v domácnosti sa nemôže 

odovzdať nebezpečný odpad, elektroodpad, odpadové pneumatiky a použité batérie a akumulátory. Len pre 

upozornenie – v prípade odovzdania už vykúpeného kovového odpadu je možné tento (za určitých podmienok) znovu 

odpredať (odovzdať) FO na využitie v domácnosti – ak je udelené príslušné povolenie

 (10) Fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá prvýkrát použije materiál, ktorý

prestal byť odpadom podľa § 2 ods. 5 (stav konca odpadu) a nebol umiestnený na trh, alebo

umiestni materiál na trh prvýkrát potom, ako prestal byť odpadom podľa § 2 ods. 5, musí

zabezpečiť, aby materiál spĺňal príslušné požiadavky podľa osobitných predpisov.15)

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/79/20200701#paragraf-97.odsek-1.pismeno-n
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/79/20200701#poznamky.poznamka-26
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/79/20200701#poznamky.poznamka-26a
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/79/20200701#poznamky.poznamka-27
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/79/20200701.html#paragraf-2.odsek-5
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/79/20200701.html#paragraf-2.odsek-5
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/79/20200701.html#poznamky.poznamka-15


Zmeny platné od 1.7.2020

§ 16a Školský zber – nové znenie

(1)

Škola alebo školské zariadenie35a) (ďalej len „škola“), ktorá vykonáva zber odpadov z obalov a 

odpadov z neobalových výrobkov pochádzajúcich z domácností, je povinná najneskôr do konca mesiaca 

nasledujúceho po ukončení štvrťroka oznamovať druh a množstvo vyzbieraného odpadu a informácie o 

nasledujúcom držiteľovi obci a príslušnej organizácii zodpovednosti výrobcov pre obaly, ktorá má 

uzatvorenú zmluvu s obcou, v ktorej sa tento zber vykonáva.

(2)

Na školu sa vzťahujú povinnosti držiteľa odpadu podľa § 14 ods. 1 písm. a) až e).

(3)

Na školu, ktorá vykonáva zber podľa odseku 1, sa nevzťahujú povinnosti podľa § 81 ods. 13, § 97 a 98.

(4)

Podmienky vykonávania zberu odpadov podľa odseku 1 môže obec upraviť vo všeobecne záväznom 

nariadení.



Zmeny platné od 1.7.2020

§ 17 Povinnosti prevádzkovateľa zariadenia na zhodnocovanie odpadov alebo

zneškodňovanie odpadov – doplnené znenie

(1)

Prevádzkovateľ zariadenia na zhodnocovanie odpadov alebo zneškodňovanie odpadov (ďalej

len „zariadenie“) je okrem plnenia povinností podľa § 14 povinný

.......

l)

zverejniť všetky platné rozhodnutia, ktoré mu boli vydané podľa tohto zákona, na svojom

webovom sídle,

m)

plniť evidenčnú povinnosť a ohlasovaciu povinnosť a povinnosť uchovávania evidencie a

ohlasovaných údajov o množstve výrobkov a materiálov, ktoré sú výsledkom prípravy na

opätovné použitie, recyklácie alebo ďalších činností zhodnocovania odpadu a ohlasovať údaje

príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva.

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/79/20200701#paragraf-14


Zmeny platné od 1.1.2021

 Časť III. - Povinnosti právnických a fyzických osôb

 § 13 Zákazy

§13 ods. e) Zakazuje sa zneškodňovať skládkovaním – platné od 1.1.2021

 9. odpad, ktorý neprešiel úpravou okrem

 9.1 inertného odpadu, ktorého úprava s cieľom zníženia množstva odpadu alebo jeho nebezpečenstva pre zdravie ľudí alebo pre
životné prostredie nie je technicky možná,

 9.2 odpadu, u ktorého by úprava neviedla k zníženiu množstva odpadu ani nezabránila ohrozeniu zdravia ľudí alebo ohrozeniu
životného prostredia,

 g) zneškodňovať spaľovaním

 1.odpad, ktorý sa vyzbieral oddelene na účel prípravy na opätovné použitie alebo recyklácie, okrem odpadu, ktorý je
nezhodnotiteľným zvyškom z týchto činností zhodnocovania takto oddelene vyzbieraného odpadu, ak nie je možný
alebo účelný postup podľa § 6,

 2.biologicky rozložiteľný odpad okrem zneškodnenia odpadov, na ktorý bol vydaný súhlas podľa § 97 ods. 1 písm.
b),

 3.komunálny odpad okrem spaľovania odpadu v spaľovniach a zariadeniach na spoluspaľovanie odpadov,

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/79/20210101.html#paragraf-6
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/79/20210101.html#paragraf-97.odsek-1.pismeno-b


Zmeny platné od 1.1.2021

 § 16 Zber odpadu a výkup odpadu

 (2) Okrem povinností podľa odseku 1 je ten, kto vykonáva

a) Zber odpadu alebo výkup odpadu od fyzickej osoby, povinný zaradiť odpad odobratý od takej 

osoby ako komunálny odpad, toto ustanovenie sa nevzťahuje na zber starých vozidiel 

a odpadových pneumatík

b) Zber odpadu od fyzickej osoby, povinný oznamovať obci na území ktorej sa zber odpadu 

uskutočňuje, údaje o druhu a množstve vyzbieraného odpadu – toto platí viac menej pre zberné 

dvory

c) Výkup odpadu od fyzickej osoby oznamovať obci, z ktorej vykúpený odpad pochádza, údaje 

o druhu a množstve vykúpeného odpadu.

 (11) Ten, kto vykonáva výkup odpadu od fyzickej osoby, je povinný od nej vyžadovať 

poskytnutie údaju o obci, z ktorej vykúpený odpad pochádza



Zmeny platné od 1.7.2020
ŠIESTA ČASŤ

KOMUNÁLNY ODPAD

§ 80 Základné ustanovenia
(1) Komunálny odpad je - upravená definícia 

a)

zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z domácností vrátane papiera a lepenky, skla, kovov, plastov, 

biologického odpadu, dreva, textílií, obalov, odpadu z elektrických zariadení a elektronických zariadení, použitých 

batérií a akumulátorov a objemného odpadu vrátane matracov a nábytku,

b)

zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z iných zdrojov, ak je tento odpad svojím charakterom a zložením 

podobný odpadu z domácností.

.....

(4) Zmesový odpad je nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny odpad po vytriedení zložiek komunálneho 

odpadu.

.....

(11) Komunálny odpad nezahŕňa odpad z výroby, odpad z poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a rybárstva, 

odpad zo septikov, kanalizačnej siete a čistiarní vrátane čistiarenského kalu, staré vozidlá, stavebný odpad ani odpad 

z demolácií.



Zmeny platné od 1.7.2020
§ 81 Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi – upravené doplnené znenie

(1) Za nakladanie s komunálnym odpadom zodpovedá:

a) obec, ak ide o

1. zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z domácností,

2. zmesový odpad z iných zdrojov,

3. oddelene vyzbieraný komunálny odpad z obalov a odpad z neobalových výrobkov z iných zdrojov a

4. drobný stavebný odpad,

b) ako pôvodca odpadu fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ak ide o

1. oddelene vyzbieraný odpad z iných zdrojov, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov,

2. elektroodpad a použité batérie a akumulátory.

(2)Komunálny odpad z domácností vrátane oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu z 

domácností sa podľa Katalógu odpadov zaraďuje do skupiny 20. Zmesový odpad a oddelene vyzbieraný 

odpad z iných zdrojov, ak je taký odpad svojím charakterom a zložením podobný odpadu z domácností, sa 

podľa Katalógu odpadov zaraďuje do skupiny 20.



Zmeny platné od 1.7.2020

§ 82 Zberný dvor

(1) Fyzická osoba môže bezplatne odovzdať oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu a právnická 

osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ môže bezplatne odovzdať oddelene vyzbieraný komunálny odpad 

z obalov a komunálny odpad z neobalových výrobkov z iných zdrojov na zbernom dvore – doplnené 

znenie

a) ktorý sa nachádza na území obce, v ktorej je poplatníkom,

b) ktorého prevádzka je zabezpečená združením obcí, ktorého členom je obec, v ktorej je poplatníkom.

(2) Odovzdanie oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu na zbernom dvore inou osobou ako osobou 

uvedenou v odseku 1 alebo inej oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu, ako je uvedená v odseku 1 

môže byť odplatné.



Vyhláška MŽP SR č. 366/2015
o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti

„§ 3a Evidencia a ohlásenie o množstve výrobkov a materiálov, ktoré sú výsledkom prípravy na opätovné použitie, 

recyklácie alebo ďalších činností zhodnocovania odpadu – nový odsek k § 17 ods. 1 písm. m) zákona

1. Evidencia o množstve výrobkov a materiálov, ktoré sú výsledkom prípravy na opätovné použitie, recyklácie
alebo ďalších činností zhodnocovania odpadu sa vedie priebežne za obdobie kalendárneho roka v rozsahu
údajov, potrebných na vypracovanie ohlásenia, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2.

2. Ohlásenie o údajoch z evidencie o množstve výrobkov a materiálov, ktoré sú výsledkom prípravy na
opätovné použitie, recyklácie alebo ďalších činností zhodnocovania odpadu sa podáva za obdobie
kalendárneho roka do 28. februára nasledujúceho roka príslušnému okresnému úradu na tlačive, ktorého vzor
je uvedený v prílohe č. 2.

3. Evidencia podľa odseku 1 sa uchováva v elektronickej podobe alebo v listinnej podobe päť rokov.

4. Ohlásenie podľa odseku 2 sa uchováva v elektronickej podobe alebo v listinnej podobe päť rokov.“.



Vyhláška MŽP SR č. 366/2015
o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti

§ 10 Oznámenie o zbere alebo výkupe odpadu [k § 16 ods. 2 

písm. b) a c) zákona]“.- doplnené

„(1) Oznámenie o zbere alebo výkupe odpadu podáva ten, kto vykonáva zber odpadu alebo výkup 

odpadu od fyzickej osoby na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 11

„(2) Oznámenie o zbere odpadu sa podáva za obdobie kalendárneho roka do 31. 

januára nasledujúceho roka obci, na území ktorej sa zber odpadu uskutočňuje.“

„(3) Oznámenie o výkupe odpadu sa podáva za obdobie kalendárneho roka do 31. 

januára nasledujúceho roka obci, z ktorej vykúpený odpad pochádza“

„(4) Oznámenie o výkupe odpadu sa podáva za komunálne odpady

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/366/20190101#prilohy.priloha-priloha_c_11_k_vyhlaske_c_366_2015_z_z.oznacenie


Vyhláška MŽP SR č. 366/2015
o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti

V prílohe č. 1 v spôsobe vypĺňania tlačiva v položke „IČO, obchodné meno

predchádzajúceho/nasledujúceho držiteľa odpadu (5)“ sa za slová „skratka „FO“.“ vkladá táto veta

„V stĺpci 6 sa uvedie názov obce, z ktorej vykúpený odpad pochádza (§ 16 ods. 2 písm. c) zákona) a názov

okresu, v ktorom sa daná obec nachádza.“.

V prílohe č. 1 v spôsobe vypĺňania tlačiva v položke „Poznámka (6)“ sa na konci bodka nahrádza čiarkou

a pripájajú sa tieto slová:

„ - ak ide o spätné zasypávanie, číslo rozhodnutia, ktorým bol udelený súhlas na využívanie odpadov na

spätné zasypávanie a v stĺpci 7 skratka „SZ“,

V prílohe č. 1 v spôsobe vypĺňania tlačiva v položke „Poznámka (6)“ sa na konci pripájajú tieto slová:

- ak ide o výkup odpadu, názov obce, z ktorej vykúpený odpad pochádza (§ 16 ods. 2 písm. c) zákona)

a názov okresu, v ktorom sa daná obec nachádza.“.



ELO – od 1.1.2021 vyplňovanie KO
                                                                                                                                       Príloha č. 1 

                                                                                                                                                                   k vyhláške č. 366/2015 Z. z. 

EVIDENČNÝ LIST ODPADU 

Kód činnosti  

 

Kód odpadu  

Názov odpadu 

 

Kategória odpadu 

 

Y-kód 

 

Dátum 
Odpad umiestnený Hmotnosť odpadu (t) 

Kód nakladania IČO, obchodné meno predchádzajúceho/ 

/nasledujúceho držiteľa odpadu 

Poznámka Skratka 

sklad nádoba vznik/ príjem nakladanie 

1 2 3 4 5 6 7 

1.1. 01  5,200  V  Prenos zostatku ZPR 

8.1 01 Kont. 0,800  V  Malý Peter, Trnava EE 555321, 
Trnava 

FO 

8.1 01 Kont. 1,200  V  Nový Ján, Smolenice, ED 333 123, 

Špačince 

FO 

10.1 01   2,000 OO ZBER s.r.o. Trnava 35353535  PRO 

12.1 01   3,500 R4 Spracovateľ s.r.o., Košice 36222121  PRO 

13.1. 01 Kont. 0,280  V  Suchý Jozef, Žilina EH123456, 

Trnava 

 

Zodpovedná osoba: 

 
ORGANIZÁCIA/OBEC                                                                                              PREVÁDZKAREŇ/ZÁVOD 

    IČO 1 2 3 4 5 6 7 8  

Obchodné meno/Názov obce   Výkupňa odpadov  KOVO 

Adresa 

Ulica: Železiarska 1 

Obec:   Trnava                                       PSČ: 900 01 

Tel.:      0901 555 333                           Fax: 

E-mail:     mail@mail.sk                       URL: 

 

Adresa 

Ulica:  Nákovná 5 

Obec:    Častá                          PSČ:  901 00 

Tel.:                                         Fax: 

E-mail:                                    URL: 

V 

20014005      

  

Železo a oceľ 

 
o 

  



Vyhláška MŽP SR č. 366/2015
o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti

§ 23e Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2021

(1) Ohlasovacia povinnosť podľa § 3a sa plní prvýkrát za rok 2021 do 28. februára 2022.

(2) Oznamovacia povinnosť podľa § 10 sa za rok 2020 plní podľa predpisov platných pred 
1. januárom 2021

(3) Evidencia podľa § 16a sa ministerstvu prvýkrát posiela do 31.júla 2022

(4) Evidenčná povinnosť v rozsahu údajov podľa §7 ods. 1 prílohy č. 7 písmeno F v časti 
„VYUŽÍVANIE SKLÁDKY“ sa za rok 2021 určuje dvakrát, a to k 1. januáru 2021 a k 
31.decembru 2021. Hodnota množstva uloženého odpadu (písmeno F) v telese skládky 
odpadov sa stanoví ako rozdiel množstva uloženého odpadu k 31.decembru 2021 a k 
1.januáru 2021. 



Vyhláška MŽP SR č. 366/2015
o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti

Príloha č. 2 tlačivo  OHLÁSENIE O VZNIKU ODPADU A NAKLADANÍ S NÍM

Na úvodnej strane nová tabuľka

Vyplňuje iba zariadenie na zhodnocovanie a to na činnosť prípravy na opätovné použitie, recyklácie alebo iných 

činností zhodnocovania odpadu.

Názov výrobku/materiálu – uvedie sa názov výrobku alebo materiálu, ktorý je výsledkom prípravy na opätovné 

použitie, recykláciu alebo iných činností zhodnocovania odpadu

Číslo certifikátu alebo iného dokladu a názov orgánu, ktorý ho vydal – (napr. zhoda s technickou normou, číslo 

súhlasu alebo registrácie orgánu ŠS OH)

MNOŽSTVO VÝROBKOV A MATERIÁLOV, KTORÉ SÚ VÝSLEDKOM PRÍPRAVY NA OPÄTOVNÉ 

POUŽITIE, RECYKLÁCIE ALEBO INÝCH ČINNOSTÍ ZHODNOCOVANIA ODPADU 

Názov výrobku/materiálu 
Hmotnosť 

výrobku/materiálu (t) 

Číslo certifikátu alebo iného dokladu a názov orgánu, 

ktorý ho vydal 

   

   

 



Ďakujem Vám za pozornosť


