VIK s.r.o.
Vzdelávanie, informácie, konzultácie

Evidencia a ohlasovanie odpadov

Návod na použitie

1

Evidencia a ohlasovanie odpadov. Návod na použitie
2. vydanie, január 2017

Autori:

Ing. Elena Bodíková, PhD.
Ing. Alexander Jančárik

Autor fotografie:

Ing. Alexander Jančárik

Vydal:

VIK s.r.o., Jadrová 19, 821 02 Bratislava

Prijímanie objednávok: telefonicky na čísle 02/43414421 alebo e-mailom na adresu vik@vik.sk

ISBN 978-80-972375-0-9

Táto publikácia podlieha autorskému zákonu a žiadna časť tejto publikácie nesmie byť reprodukovaná bez
predchádzajúceho súhlasu vlastníka práv, ukladaná do obnoviteľných systémov alebo prenášaná v akejkoľvek forme či
akýmkoľvek
prostriedkom
–
elektronicky,
mechanicky,
fotokopírovaním,
nahrávaním
alebo
inak.

2

VIK s.r.o.

Evidencia a ohlasovanie odpadov

Obsah
Úvod ........................................................................................................................................................ 4
Jednotlivé kapitoly publikácie ................................................................................................................. 5
Kapitola prvá: Evidenčný list odpadu .................................................................................................. 5
Kapitola druhá: Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním........................................................... 5
Kapitola tretia: Sprievodný list nebezpečného odpadu ...................................................................... 5
Kapitola štvrtá: Ohlasovanie uvedenia výrobkov na trh ..................................................................... 5
Prílohy k textom ...................................................................................................................................... 6

3

VIK s.r.o.

Evidencia a ohlasovanie odpadov

Úvod
Držíte v rukách publikáciu, ktorá obsahuje návody na vypĺňanie rôznych tlačív, evidenčných listov
a ohlásení o odpadoch, s ktorými sa stretávajú všetky právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia
pri svojej činnosti.
Táto publikácia je určená všetkým, ktorí si musia plniť evidenčné a ohlasovacie povinnosti vyplývajúce
zo zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch 1 a z vykonávacích predpisov k tomuto zákonu, predovšetkým
z vyhlášky č. 366/2015 Z. z. 2 Osoby, ktoré si musia plniť tieto povinnosti, sú predovšetkým
pôvodcovia a držitelia odpadov, prevádzkovatelia zariadení na nakladanie s odpadmi, ale aj
výrobcovia a dovozcovia vyhradených výrobkov (elektrozariadení, batérií a akumulátorov, vozidiel,
pneumatík, výrobkov v obaloch a neobalových výrobkov).
Od 1.1.2016 je v platnosti zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a všetky vykonávacie predpisy k tomuto
zákonu. Tieto menia mnohé evidenčné a ohlasovacie povinnosti držiteľov odpadov a výrobcov
vyhradených výrobkov. Prinášajú aj nové požiadavky, ktoré v predchádzajúcom zákone a jeho
vykonávacích predpisoch neboli ustanovené.
Táto publikácia prináša nielen návody na vypĺňanie tlačív, ale aj praktické rady, kedy a kam posielať
jednotlivé tlačivá.
Návody sú veľmi podrobné, rozpísané do jednotlivých krokov, s príkladmi vypĺňania jednotlivých častí
alebo buniek tlačív, čím v prehľadnej a názornej forme naučí čitateľa správne vypĺňať tieto tlačivá.
Publikácia sa skladá zo štyroch samostatných kapitol, pričom každá kapitola je venovaná inej
evidenčnej alebo ohlasovacej povinnosti.
Súčasťou publikácie sú aj prílohy, ktoré obsahujú editovateľné vzory tlačív.

1
2

Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č.366/2015 Z. z. o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti
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Jednotlivé kapitoly publikácie
Kapitola prvá: Evidenčný list odpadu
Táto kapitola uvádza návod na vypĺňanie Evidenčného listu odpadu podľa §14 ods. 1 písm. f) zákona
o odpadoch a §2 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. Vzor tlačiva sa nachádza v prílohe č. 1 k tejto
vyhláške.

Kapitola druhá: Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním
Táto kapitola obsahuje návod na vypĺňanie tlačiva Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním podľa
§14 ods. 1 písm. g) zákona č. 79/2015 Z. z. a §3 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. Vzor tlačiva sa
nachádza v prílohe č. 2 k tejto vyhláške.

Kapitola tretia: Sprievodný list nebezpečného odpadu
Táto kapitola obsahuje návod na vypĺňanie tlačiva Sprievodný list nebezpečného odpadu podľa §26
ods. 2 písm. a) a b) zákona č. 79/2015 Z. z. a §11 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. Vzor tlačiva sa
nachádza v prílohe č. 12 k tejto vyhláške.

Kapitola štvrtá: Ohlasovanie uvedenia výrobkov na trh
Táto kapitola obsahuje návod na vypĺňanie viacerých typov tlačív, na ktorých výrobcovia a dovozcovia
vymenovaných výrobkov ohlasujú množstvá výrobkov uvedených na trh podľa §125 ods. 6 písm. a)
a b) zákona č. 79/2015 Z. z. a §12 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. Vzory tlačív sa nachádzajú
v prílohách č. 13, 14 a 15 k tejto vyhláške.
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Prílohy k textom
Publikácia obsahuje editovateľné vzory tlačív podľa vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. vo formátoch
Excel alebo Word označené nasledovne:
Príloha 1 – Evidenčný list odpadu (príloha č. 1 k vyhláške MŽP SR č. 366/2015 Z. z.) vo formáte Excel
Príloha 2 – Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním (príloha č. 2 k vyhláške MŽP SR č. 366/2015
Z. z.) vo formáte Excel
Príloha 12 – Sprievodný list nebezpečného odpadu (príloha č. 12 k vyhláške MŽP SR č. 366/2015 Z. z.)
vo formáte Word
Príloha 13 – Ohlásenie o objeme výroby, cezhraničnej prepravy z iného členského štátu do Slovenskej
republiky, dovozu, cezhraničnej prepravy do iného členského štátu zo Slovenskej republiky
a vývozu (príloha č. 13 k vyhláške MŽP SR č. 366/2015 Z. z.) vo formáte Word
Príloha

14 – Ohlásenie o batériách a akumulátoroch a nakladaní s použitými batériami
a akumulátormi (príloha č. 14 k vyhláške MŽP SR č. 366/2015 Z. z.) vo formáte Word

Príloha 15 – Ohlásenie o elektrozariadeniach a nakladaní s elektroodpadom (príloha č. 15 k vyhláške
MŽP SR č. 366/2015 Z. z.) vo formáte Word
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