
Ako správne zaradiť odpad do Katalógu odpadov

Článok je určený miestnym orgánom, podnikom v oblasti priemyslu, poľnohospodástva, administratívnych
činností, ktorí ako držitelia odpadu sú povinní odpad správne zaradiť v zmysle vyhlášky, ktorou sa
ustanovuje Katalóg odpadov. Pri nesprávnom zaradení odpadu sa udeľuje pokuta pre držiteľa odpadu,
ktorý takto odpad nesprávne zaradil, až do výšky 50 000 eur.
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Druhy odpadu v Katalógu odpadov sú označené
šesťmiestnym číselným kódom odpadu, v ktorom prvé
dvojčíslie označuje skupinu odpadov, druhé dvojčíslie
označuje podskupinu odpadov v príslušnej skupine
odpadov a tretie dvojčíslie druh odpadu v príslušnej
skupine a príslušnej podskupine odpadov.

 

Napríklad:

15 01 02 – obaly z plastov

15 – skupina odpadov – odpadové obaly,
absorbenty, handry na čistenie, filtračný materiál,
ochranné odevy
15 01 – podskupina odpadov – obaly vrátane odpadových obalov z triedeného zberu
komunálnych obalov

15 01 02 – obaly z plastov – druh odpadu v príslušnej skupine a príslušnej podskupine

V každej skupine odpadov v Katalógu odpadov sú uvedené odpady nebezpečné a nie
nebezpečné – ostatné.
Napríklad:

V skupine 15 – odpadové obaly a podskupine 15 01 – obaly je druh odpadu 15 01 10 – obaly
obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami, tento
odpad s uvedeným katalógovým číslom je označený ako nebezpečný odpad.
 

Zákon o odpadoch formuloval povinnosť pre držiteľa odpadu správne zaradiť odpad podľa Katalógu
odpadov.

Postup klasifikácie, ako správne zaradiť odpad, je uvedený vo vyhláške č. 365/2015 Z.z., ktorou sa
ustanovuje Katalóg odpadov. Taktiež je k dispozícii dokument Európskej komisie: „Oznámenie Komisie
o technickom usmernení a klasifikácii odpadu č. (2018/ 124/01)“.
Oznámenie je rozdelené do jednotlivých kapitol, kde sú uvedené kroky klasifikácie odpadu, rôzne zdroje
informácií o nebezpečných látkach a ich klasifikácii, opísané zásady posudzovania jednotlivých
nebezpečných vlastností HP1 až HP15 (označujú konkrétne nebezpečné vlastnosti, napríklad HP1 –
výbušný, HP2 – oxidujúci, HP3 – horľavý atď).
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https://www.bezpecnostvpraxi.sk/vyhladavanie/autor/dana-hanovcova
https://www.bezpecnostvpraxi.sk/form/goto.ashx?t=26&p=4445587&f=3


 

 

Odborný článok je uvedený v skrátenom znení. Celé znenie článku:
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Súvisiace odborné články
Nakladanie s nebezpečnými odpadmi
Ako správne zaradiť odpad do Katalógu odpadov

Súvisiace videoškolenia
Nebezpečné odpady v komerčnej praxi

Súvisiace vzory
Režim nakladania s odpadom

Súvisiace príklady z praxe
Vyradené počítače, monitory, notebooky, mobily ako odpad
Označenie odpadu, ktorý vznikne pri testovaní zamestnancov na prítomnosť ochorenia COVID-19
Aké doklady či potvrdenia je potrebné vyžadovať od dodávateľa výrubu drevín

Súvisiace právne predpisy ZZ SR
79/2015 Z. z. Zákon o odpadoch
365/2015 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov
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https://www.bezpecnostvpraxi.sk/odborny-clanok/ako-spravne-zaradit-odpad-do-katalogu-odpadov.htm
https://www.bezpecnostvpraxi.sk/odborny-clanok/nakladanie-s-nebezpecnymi-odpadmi.htm
https://www.bezpecnostvpraxi.sk/odborny-clanok/ako-spravne-zaradit-odpad-do-katalogu-odpadov.htm
https://www.bezpecnostvpraxi.sk/tv/nebezpecne-odpady-v-komercnej-praxi.htm
https://www.bezpecnostvpraxi.sk/vzor/rezim-nakladania-s-odpadom.htm
https://www.bezpecnostvpraxi.sk/priklad-z-praxe/vyradene-pocitace-monitory-notebooky-mobily-ako-odpad-bvp.htm
https://www.bezpecnostvpraxi.sk/priklad-z-praxe/oznacenie-odpadu-ktory-vznikne-pri-testovani-zamestnancov-na-pritomnost-ochorenia-covid-19.htm
https://www.bezpecnostvpraxi.sk/priklad-z-praxe/ake-doklady-ci-potvrdenia-je-potrebne-vyzadovat-od-dodavatela-vyrubu-drevin.htm
http://www.epi.sk/zz/2015-79
http://www.epi.sk/zz/2015-365

