
ton x za po ton ton

iné:

sypká iná:

žiadny iný:

iná:

Nie sú HP 1 HP 2 HP 3 HP 4 HP 5 HP 6 HP 7 HP 8 HP 9 HP 10 HP 11 HP 12 HP 13 HP 14 HP 15

Predpokladaná hmotnosť a počet dodávok 

odpadu zhodných vlastností:
11

Farba: nesúrodá

chemický

nehomogénna

odpad z demolácii stavieb výkopová zemina

Informácie o procese vzniku odpadu
14

komunálny odpad

Fyzikálne vlastnosti odpadu
16

ZÁKLADNÝ  POPIS  ODPADU

Katalógové číslo odpadu
8

Spôsob vyplňovania: zodpovedajúce údaje označte X  alebo napíšte, v prípade nedostatku miesta pokračujte v poznámke na druhej strane 

Odpad (zaradenie podľa vyhlášky č. 365/2015 Z.z.)
6

Názov a adresa prevádzky, kde odpad vznikol
5

Názov druhu odpadu
7

 V zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. v platnom znení, predpismi vydanými na jeho základe a Rozhodnutia Rady EÚ z 19. decembra 2002, ktorým sa stanovujú kritériá a 

postupy pre prijímanie odpadu na skládky odpadu podľa článku 16 a prílohy II k smernici 1999/31/ES

Identifikácia držiteľa (pôvodcu) odpadu
3

N

Konzistencia:

Zápach:

Kategória odpadu
9

  Sú stanovené a pravidelne overované
18

Predpokladané množstvo odpadu 

dodaného do zariadenia za rok:
12

Predpokladané jednotkové množstvo odpadu v dodávke 

(aute):
10       

Úplná špecifikácia odpadu pôvodcom alebo držiteľom odpadu
13

krát za rok tieto:
19

 Meno zodpovedného 

pracovníka podľa zmluvy:
2

Obchodné meno alebo meno a priezvisko:

Odpad zaradený podľa vyhlášky č. 365/2015 Z.z. ako odpad ostatný

Odpad zaradený podľa vyhlášky č. 365/2015 Z.z. ako odpad nebezpečný

IČO:

Adresa:

Identifikácia pôvodcu odpadu
4                               

Obchodné meno alebo meno a priezvisko:

 Číslo zmluvy / katalógové číslo 

odpadu:
1

Adresa:

IČO:

O

Nie sú 

stanovené

kusovitá

Kritické ukazovatele                            

(kľúčové pre možnosť prijatia odpadu 

do zariadenia)
17

Informácie o surovinách vstupujúcich 

do procesu vzniku odpadu
15

SIOSNO

HP 1 - Výbušný, HP 2 - Oxidujúci, HP 3 - Horľavý, HP 4 - Dráždivý, HP 5 - Toxický pre špecifický cieľový orgán (STOT)/aspiračne toxický, HP 6 - Akútna toxicita, HP 7 - 

Karcinogénny, HP 8 - Leptavý, HP 9 - Infekčný, HP 10 - Toxický pre reprodukciu, HP 11 - Mutagénny, HP 12 - Uvoľňujúci akútne toxické plyny, HP 13 - Senzibilizujúci, 

HP 14 - Ekotoxický, HP 15 - Odpad. ktorý môže vykazovať nebezpečnú vlasnosť uvedenú v predchádzajúcom texte, ktorú pôvodný odpad nevykazoval

SNNO

Údaje o vylúhovateľnosti odpadu:
22

Nebezpečné vlastnosti odpadov podľa 

Nariadenia komisie (EÚ) č. 1357/2014 z 18. 

decembra 2014, ktorým sa nahrádza príloha III k 

smernici EP a Rady 2008/98/ES o odpade a o 

zrušení určitých smerníc

Výsledky testovania odpadu neprekračujú v žiadnom ukazovateli najvyššie prípustné hodnoty uvedené v prílohe č. 2 k rozhodnutiu Rady 

EÚ z 19. decembra 2002, ktorým sa stanovujú kritériá a postupy pre prijímanie odpadu na skládky odpadu podľa článku 16 a prílohy II k 

smernici 1999/31/ES pre skládku odpadov a vzhľadom k  svojim vlastnostiam môže byť odpad uložený na:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

V prípade, že odpad nebol z nižšie uvedených dôvodov testovaný predpokladá držiteľ (pôvodca) pri tomto odpade splnenie 

vylúhovateľnosti pre nasledovnú triedu skládky odpadov:
23

Informácie pre skládkovanie odpadu
21

štipľavý

Ďalšie vlastnosti:



SNNO SNO SIO

SNNO SNO SIO

Iné:
27 SNNO SNO SIO

Podpis:

Pečiatka a podpis

Obmedzenia a nevyhnutné opatrenia pre prijatie 

odpadu na skládku a prípadné obmedzenie 

zmiešania odpadu s inými druhmi odpadu:
28

Pôvodca odpadu zodpovedá za úplnosť a pravdivosť údajov o odpade uvedených v základnom popise odpadu a je zodpovedný za všetky škody (vrátane finančných) 

vzniknuté prevádzkovateľovi zariadenia v prípade uvedenia neúplných alebo nesprávnych informácii o vlastnostiach, zložení a deklarácii odpadu v základnom popise 

odpadu. V prípade absencie potvrdenia základného popisu odpadu zo strany pôvodcu prechádza táto zodpovednosť na držiteľa odpadu.

Odpad nevyžaduje testovanie. Na základe informácií o odpade, ktoré sú uvedené v tomto základnom popise odpadu je možné umiestniť odpad na:
25

Odpad nebol testovaný, nakoľko vzhľadom na povahu odpadov nebolo možné odobrať reprezentatívne vzorky odpadu. Na základe informácií o 

odpade, ktoré sú uvedené v tomto základnom popise odpadu je možné umiestniť odpad na:
26

Poznámky prevádzkovateľa zariadenia
34

Pôvodca odpadu                      Držiteľ odpadu Prevádzkovateľ zariadenia

Pečiatka a podpis Pečiatka a podpisPečiatka a podpis

Čestné prehlásenie pôvodcu odpadu alebo držiteľa odpadu
33

 Meno a priezvisko: Funkcia:

 Telefón, fax, e-mail:

Všetky informácie uvedené v tomto základnom popise odpadu sú úplné a pravdivé. V prípade, že dôjde k zmene surovín a technológie procesu v ktorom 

odpad vzniká alebo ďalším zmenám, ktoré ovplyvnia kvalitatívne ukazovatele odpadu kľúčové pre jeho prijatie do zariadenia prevádzkovateľa, bude základný 

popis odpadu pri každej takejto zmene zo strany pôvodcu alebo dodávateľa odpadu bezodkladne aktualizovaný a táto zmena bude písomnou cestou 

bezodkladne oznámená  prevádzkovateľovi zariadenia. 

Všetky informácie uvedené v tomto základnom popise boli získané v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. v platnom znení, predpismi vydanými na jeho základe a v zmysle 

Rozhodnutia Rady EÚ z 19. decembra 2002, ktorým sa stanovujú kritériá a postupy pre prijímanie odpadu na skládky odpadu podľa článku 16 a prílohy II k smernici 

1999/31/ES

Nie je možné resp. účelné zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva podľa § 14 ods. 1 písm. d)  bod 1., 2., 3. zákona č. 

79/2015 Z.z.

Prevzal dňa:

Údaje o osobe zodpovednej za úplnosť, správnosť a pravdivosť informácii uvedených v základnom popise odpadu:
32

Popis odborného úsudku, ktorým bola vyhodnotená prijateľnosť odpadu na danú skládku v prípade nevypracovania základného popisu na 

základe výsledkov testovania:
24

Nie sú 

stanovené

Sú stanovené nasledovné: (napr. zákaz miešania s vybranými druhmi odpadov, nutnosť 

prekrytia odpadu z dôvodu obsahu azbestu atď.; prípadné pokračovanie v poznámke)
29

Odpad bol v zmysle § 6 ods. 12 vyhlášky č. 382/2018 Z.z.  v platnom znení stabilizovaný

Tu uveďte ďalšie informácie k popisovanému odpadu, napríklad informácie o prílohách (číslo protokolu o odbere vzorky, číslo protokolu o výsledkoch skúšok a pod.), 

prehlásenie pôvodcu odpadu alebo držiteľa odpadu alebo kompostárne o nevhodnosti odpadu na kompostovanie atď.

Poznámky, ďalšie informácie o odpade, prílohy atď
.31

Úprava odpadu bola zabezpečená stláčaním a drvením v automobilovej nadstavbe vozidla na zvoz komunálneho odpadu za účelom zmenšenia jeho objemu

Úprava odpadu bude zabezpečená kompaktorom po vyložení odpadu na skládke, pričom kompaktor dovezený odpad pred je jeho definitívnym uložením rozhrnie, 

presunie a zhutní za účelom zmenšenia jeho objemu na minimálnu mieru 

Odpad bol upravený iným spôsobom nasledovne:

Úprava odpadu v zmysle § 6 ods. 8 vyhlášky 382/2018 Z.z. v platnom znení nie je technicky možná, alebo jeho úprava nezabezpečí zníženie množstva odpadu ani 

nezamedzí ohrozeniu zdravia ľudí alebo životného prostredia

Informácie o úprave odpadu 
30


