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1.  Úvod 
 

Dôvodom vypracovania Plánu kontrol cezhraničného pohybu odpadov na roky 2017 

až 2019 (ďalej len „Plán kontrol“) je požiadavka zabezpečiť pravidelné a konzistentné 

plánovanie kontrol, vyplývajúca z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)          

č. 660/2014, ktorým sa mení Nariadenie (ES) č. 1013/2006 zo 14. júna 2006 o preprave 

odpadu v platnom znení.  

 

Plán kontrol vypracovala Slovenská inšpekcia životného prostredia , ústredie  -  útvar 

inšpekcie odpadového hospodárstva (ďalej len „Ú - ÚIOH“) na základe nasledovných 

právnych predpisov: 

 zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“),  

 Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 zo 14. júna 2006 

o preprave odpadu v platnom znení, 

 Nariadenie Komisie (ES) č. 1418/2007 z 29. novembra 2007 o vývoze na zhodnotenie 

určitého odpadu uvedeného v prílohe III alebo IIIA k Nariadeniu do určitých krajín, na 

ktoré sa nevzťahuje rozhodnutie OECD o riadení pohybov cez štátne hranice 

v platnom znení. 

 

Plán kontrol je podkladovým materiálom pre Plán hlavných úloh Ú - ÚIOH, ktorý sa 

vypracováva každoročne a ktorý, ako neoddeliteľnú súčasť Plánu hlavných úloh 

Slovenskej inšpekcie životného prostredia na príslušný kalendárny rok (ďalej len „PHÚ 

SIŽP“),  schvaľuje Minister životného prostredia Slovenskej republiky. 

 

 

1. Právny stav 
 

Podľa § 84 zákona o odpadoch cezhraničnú prepravu odpadov z iného členského 

štátu do Slovenskej republiky, cezhraničnú prepravu odpadov zo Slovenskej republiky do 

iného členského štátu, dovoz odpadov z iného ako členského štátu do Slovenskej 

republiky, vývoz odpadov zo Slovenskej republiky do iného ako členského štátu a tranzit 

odpadov cez územie Slovenskej republiky (ďalej len „cezhraničný pohyb odpadov“ alebo 

aj „CPO“) ustanovujú osobitné predpisy. 

 

Osobitnými predpismi sú Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 

1013/2006 zo 14. júna 2006 o preprave odpadu v platnom znení (ďalej len „Nariadenie“)  a 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1418/2007 z  29. novembra 2007 o vývoze na zhodnotenie 

určitého odpadu uvedeného v prílohe III alebo IIIA k Nariadeniu do určitých krajín, na 

ktoré sa nevzťahuje rozhodnutie OECD o riadení pohybov cez štátne hranice v  platnom 

znení. 

 

Slovenská inšpekcia životného prostredia (ďalej len „SIŽP“ alebo aj „inšpekcia“) je 

podľa § 104 ods. 1 písm. b) zákona o odpadoch orgánom štátnej správy odpadového 

hospodárstva a podľa § 106 zákona o odpadoch: 

 je orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve (§ 112),    

 ukladá pokuty (§ 117),   
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 rozhoduje v sporných prípadoch, či je daný tovar v prípade prepravy cez štátnu 

hranicu odpadom, 

 je oprávnená v oblasti cezhraničného pohybu odpadov vykonávať kontroly dokladov 

podľa osobitných predpisov a podľa tohto zákona, vykonávať fyzickú kontrolu 

odpadu, odoberať a analyzovať vzorky odpadu, a to  na mieste vzniku odpadu, u 

oznamovateľa, príjemcu odpadu, v zariadeniach, na hraničných priechodoch a na 

celom území Slovenskej republiky.  

 

Nariadenie sa uplatňuje na prepravu odpadu (čl. 1, ods. 2 Nariadenia): 

 medzi členskými štátmi v rámci Spoločenstva, 

 medzi členskými štátmi v rámci Spoločenstva s tranzitom cez tretie krajiny,  

 dovezeného do Spoločenstva z  tretích krajín, 

 vyvezeného zo Spoločenstva do tretích krajín,  

 prechádzajúceho cez Spoločenstvo pri preprave  z  a  do tretej krajiny, 

 „nezákonná preprava“ je akákoľvek preprava odpadu, uskutočnená (čl. 2, ods. 35 

Nariadenia): 

 bez oznámenia všetkým príslušným dotknutým orgánom,  

 bez súhlasu  všetkých príslušných dotknutých orgánov,  

 so súhlasom získaným falšovaním, skreslením skutočnosti alebo podvodom,  

 spôsobom, ktorý nie je vecne uvedený v  oznámení ani v dokladoch o pohybe, 

alebo 

 spôsobom, keď následné zhodnotenie a zneškodnenie je v rozpore s predpismi 

Spoločenstva alebo medzinárodnými predpismi, alebo  

 v  rozpore s článkami 34 (vývoz na zneškodnenie), 36  (vývoz na zhodnotenie), 39 

(vývoz do Antarktídy), 40 (vývoz do zámorských krajín alebo  území), 41 (dovoz 

na zneškodnenie) a 43 (dovoz na zhodnotenie), alebo  

 ktorá v súvislosti s prepravou odpadu (čl. 3, ods. 2 a 4 Nariadenia) vyplynula z: 

 odpadu, ktorý nie je uvedený v prílohách III, IIIA ani IIIB, alebo  

 nedodržania článku 3, ods. 4 Nariadenia,  t.j. ak množstvo prepraveného 

odpadu určeného na laboratórnu analýzu presiahne 25 kg  a  pri jeho preprave 

sa neuplatnia požiadavky článku 18 Nariadenia,  

 takej prepravy, ktorej spôsob nie je uvedený v  prílohe VII Nariadenia, 

 „Bazilejský dohovor“ je Bazilejský dohovor z 22. marca 1989 o riadení pohybov 

nebezpečných odpadov cez štátne hranice a  ich zneškodňovaní, 

 „rozhodnutie OECD“ je rozhodnutie Rady OECD K(2001)107, v konečnom znení, 

ktoré sa týka revízie rozhodnutia OECD K(92)39, v  konečnom znení o riadení 

pohybov odpadov určených na činnosť zhodnotenia cez štátne hranice.  

 

V zmysle čl. 2, bod 35a. Nariadenia „kontrola“ je činnosť vykonávaná zapojenými 

orgánmi s cieľom zistiť, či zariadenie, podnik, sprostredkovateľ, obchodník, preprava 

odpadu alebo súvisiace zhodnotenie alebo zneškodnenie je v súlade s požiadavkami 

stanovenými v tomto nariadení.  
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Podľa čl. 50 ods. 2 Nariadenia členské štáty prostredníctvom opatrení u rčených na 

presadzovanie tohto Nariadenia zabezpečia okrem iného kontroly zariadení, podnikov, 

sprostredkovateľov a obchodníkov v súlade s článkom 34 smernice 2008/98/ES, ako aj 

kontroly v súvislosti s prepravou odpadu a so súvisiacim zhodnotením, prípadne 

zneškodnením. 

 

V zmysle čl. 50, bod 2a. Nariadenia členské štáty do 1. januára 2017 zabezpečia, aby 

sa vzhľadom na celé ich geografické územie, buď samostatne, alebo ako jasne vymedzená 

súčasť iných plánov, vytvoril jeden alebo viacero plánov kontrol usku točňovaných podľa 

odseku 2. Plány kontroly vychádzajú z posúdenia rizika, ktoré sa týka osobitných tokov 

odpadu a zdrojov v rámci nezákonnej prepravy odpadu a v ktorom sa v relevantných 

prípadoch a podľa možností prihliada na spravodajské údaje, ako sú napríklad údaje o 

vyšetrovaniach zo strany policajných a colných orgánov a analýza trestnej činnosti. 

Cieľom uvedeného posúdenia rizika je okrem iného stanoviť minimálny počet potrebných 

kontrol vrátane fyzických kontrol zariadení, podnikov, sprostredkovateľov, obchodníkov a 

prepravy odpadu alebo súvisiaceho zhodnotenia či zneškodnenia.  

 

Plán kontrol obsahuje tieto prvky:  

a) ciele a priority kontrol vrátane opisu, ako sa tieto priority určili;  

b) geografickú oblasť, na ktorú sa vzťahuje plán kontrol;  

c) informácie o plánovaných kontrolách vrátane informácií o fyzických kontrolách;  

d) úlohy pridelené každému orgánu zapojenému do kontrol;  

e) pravidlá spolupráce medzi orgánmi zapojenými do kontrol;  

f) informácie o odbornej príprave kontrolórov v súvislosti s otázkami týkajúcimi sa  

kontrol    a 

g) informácie o ľudských, finančných a iných zdrojoch na vykonávanie predmetného 

plánu kontroly. 

  

Plán kontrol sa preskúma aspoň každé tri roky a v prípade potreby sa zaktualizuje. 

Týmto preskúmaním sa vyhodnotí, do akej miery sa realizovali ciele a ďalšie prvky 

predmetného plánu kontroly.  

 

   

2. Základné informácie 
 

V súlade s § 9 ods. 1 písm. a) zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti 

o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon č. 525/2003 Z.z.“) je SIŽP  odborný kontrolný orgán, ktorý 

vykonáva štátny dozor vo veciach starostlivosti o životné prostredie v rozsahu a za 

podmienok ustanovených osobitnými predpismi.  

 

Podľa § 9 ods. 2 zákona č. 525/2003 Z.z. sa inšpekcia člení na ústredie inšpekcie a 

jemu podriadené inšpektoráty životného prostredia.   
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SIŽP je orgán štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou. Sídlom ústredia SIŽP je 

Bratislava. Inšpektoráty životného prostredia (ďalej len „inšpektorát“ alebo aj „IŽP“) 

v počte 4 sídlia v 

 Bratislave, vrátane Stáleho pracoviska Nitra (ďalej len „SP Nitra“),  

 Banskej Bystrici,  

 Žiline,  

 Košiciach. 

 

Územné obvody jednotlivých IŽP sú uvedené v  prílohe č. 2 zákona č. 525/2003 Z.z.  

Kontroly v oblasti CPO vykonáva päť odborov  inšpekcie odpadového hospodárstva (ďalej 

len „OIOH“), ktoré pôsobia na každom vyššie uvedenom pracovisku SIŽP.  

 

V súlade s §  106 písm. a) a § 112 zákona o odpadoch inšpekcia vykonáva kontrolu 

len u právnických osôb alebo fyzických osôb – podnikateľov.  Kontrolnú činnosť na úseku 

odpadového hospodárstva, t.j. výkon kontrol dodržiavania rôznych povinností podľa 

zákona o odpadoch ale aj iných zákonov, ktoré sú v kontrolnej kompetencii SIŽP, 

inšpekcie odpadového hospodárstva (vrátane CPO), ku dňu vydania tohto Plánu kontrol 

vykonáva celkom 27 inšpektorov.  

 

OIOH ročne vykonajú približne 60 kontrol zameraných na CPO , okrem inak 

zameraných kontrol. Za obdobie rokoch 2011 až 2015 OIOH vykonali celkom 302 kontrol, 

z toho 273 na štátnych hraniciach a 29 kontrol v rôznych subjektoch. 

 

 

3. Posúdenie rizika 
 

Cieľom posúdenia rizika je stanovenie minimálneho počtu kontrol zameraných na 

CPO, ktoré sa vykonajú v rôznych zariadeniach, podnikoch, u  sprostredkovateľov, 

obchodníkov, vrátane samotnej prepravy odpadu alebo súvisiaceho zhodnotenia či 

zneškodnenia odpadu. 

 

Pri posúdení rizika v oblasti CPO sa pri tvorbe Plánu kontrol vychádzalo 

z nasledovného:  

 osobitné toky odpadu a zdroje odpadu v rámci nezákonnej prepravy odpadu, najmä: 

- informácie z Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len 

„MŽP SR“) o vydaných súhlasoch  na CPO (druh odpadu, spôsob nakladania s  ním, 

povolené množstvo prepravovaného odpadu, prepravná trasa, podmienky súhlasov, 

iné dôležité skutočnosti) 

- požiadavky MŽP SR na výkon kontrol CPO   

- požiadavky na výkon kontrol z iných kompetentných orgánov alebo na základe 

podnetov 

- doterajšia kontrolná činnosť OIOH a poznatky z nej, napr.: 

 v oblasti CPO, predovšetkým účel smerovania odpadu pochádzajúceho z  CPO do 

SR 

 v iných oblastiach podľa zákona o odpadoch, napr. v subjektoch, ktoré nakladajú 

s odpadmi 

 skutočnosti uvádzané v dokumente podľa prílohy VII Nariadenia     

 iné 
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- oprávnenia na nakladanie s odpadmi vydané príslušnými okresnými úradmi, najmä 

s dôrazom na zariadenia na zber odpadov, zhodnocovanie odpadov alebo 

zneškodňovanie odpadov, 

- kapacity zariadení oprávnených na nakladanie s odpadmi, so zvýšenou pozornosťou 

najmä na tie zariadenia, ktoré sú dlhodobo príjemcom odpadu pochádzajúceho 

z CPO   

- údaje o vyšetrovaniach zo strany policajných a colných orgánov 

Žiadne takéto údaje zo strany policajných a  colných orgánov SIŽP nemá 

k dispozícii. 

- analýza trestnej činnosti  

Do doby vydania tohto Plánu kontrol takúto analýzu v oblasti CPO nemá SIŽP 

k dispozícii. 

- aktuálny počet inšpektorov odpadového hospodárstva  (ďalej len „OH“). 

 

S ohľadom na vyššie uvedené skutočnosti a na aktuálny počet inšpektorov OH (bod 

4., písm. g), bod 2., t.j. 27) ako aj s prihliadnutím na skutočnosť, že inšpektori OH 

kontrolujú rôzne povinnosti podľa zákona o odpadoch ale aj iných zákonov (teda nielen 

CPO), sa minimálny počet kontrol stanovuje na 6/rok/na OIOH, t.j. celkom 30.  

 

 

4. Plán kontrol SIŽP 
 

 

a)  Ciele a priority kontrol  
 

1. Ciele kontrol 

Základným cieľom kontrol v oblasti CPO je presadzovanie dodržiavania zákona 

o odpadoch a Nariadenia  v zariadeniach, podnikoch, u sprostredkovateľov, obchodníkov, 

pri preprave odpadu alebo súvisiacom zhodnotení alebo zneškodnení odpadov. Preto, za 

účelom zaistenia tohto cieľa, je potrebné pravidelnými kontrolami  najmä: 

 zabezpečiť účinnú prevenciu nezákonnej CPO, 

 odhaliť prípadnú nezákonnú CPO, 

 zaistiť výkon kontrol CPO v rozsahu ustanovení zákona o odpadoch a Nariadenia.  

 

2. Priority kontrol  

Prioritami kontrol CPO sú: 

2.1. Subjekty kontrol 

2.2. Miesto výkonu kontroly 

2.3. Kontrolované skutočnosti 

 

2.1. Subjekty kontrol  

Subjektmi kontrol sú všetky subjekty zúčastňujúce sa na CPO, a to najmä: 

a) oznamovateľ, pôvodca odpadov, registrovaný obchodník, registrovaný 

sprostredkovateľ, iný držiteľ odpadov,  

b) príjemca odpadov, zariadenie na zber odpadu, zariadenie na zhodnocovanie odpadov, 

zariadenie na zneškodňovanie odpadov. 
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2.2.  Miesto výkonu kontrol 

Miestami výkonu kontrol sú predovšetkým:  

 miesta vzniku odpadu alebo nakladania s ním v SR, a to u pôvodcu odpadu, držiteľa 

odpadu, registrovaného obchodníka, registrovaného sprostredkovateľa alebo 

oznamovateľa CPO (t.j. všetky subjekty kontrol vymenované v bode 2.1.), 

 miesta určenia odpadu, vrátane miesta predbežného a iného než predbežného 

zhodnotenia alebo zneškodnenia, a to najmä u príjemcu odpadu alebo zariadenia na 

nakladanie s odpadom, 

 štátne hranice Slovenskej republiky (ďalej len „SR“)  a/alebo 

 miesta aktuálnej  prepravy odpadu v SR. 

 

2.3. Kontrolované skutočnosti 

Rozsah kontrolovaných skutočností je ovplyvnený najmä:  

 ustanoveným procedurálnym rámcom CPO  (príloha č.1) 

 miestom výkonu kontroly (príloha č. 2) 

 pôvodca odpadu/držiteľ odpadu, iné subjekty (vymenované v  bode 2.1., písm. a/) 

 zariadenie na zber odpadov 

 zariadenie na zhodnocovanie odpadov 

 zriadenie na zneškodňovanie odpadov  

 štátne hranice SR 

 miesto aktuálnej prepravy odpadov.  

 

Kontroly budú vykonávané v súlade s platnou legislatívou OH a platnými 

metodickými pokynmi, vydanými Ú - ÚIOH. 

 

b)  Geografická oblasť 

 

Dotknutou geografickou oblasťou, na ktorú sa vzťahuje Plán kontrol je celé územie 

SR, t.j. vnútrozemie a štátne hranice SR. 

 

c)  Informácie o plánovaných kontrolách a fyzických kontrolách  
 

Základným, dlhodobým, účelom plánovania kontrolnej činnosti SIŽP, inšpekcie OH, 

vrátane kontrol zameraných na CPO, je reálny výkon fyzických kontrol.  

  

Kontroly v oblasti CPO sa vykonávajú podľa schváleného PHÚ SIŽP, v ktorom sa 

(dlhodobo) ako samostatná hlavná úloha  uvádzajú aj kontroly CPO. Podkladom pre jeho 

vypracovanie v budúcom období bude aj tento Plán kontrol.  

 

Na základe PHÚ SIŽP jednotlivé OIOH následne vypracovávajú štvrťročné plány 

kontrolnej činnosti, v ktorých upresňujú subjekty a činnosti, aj v oblasti CPO, ktoré budú 

predmetom kontrol. PHÚ SIŽP sa dlhodobo zverejňuje na web sídle SIŽP, t.j. je prístupný 

širokej verejnosti minimálne od roku 2005.  

 

Kontrolná činnosť vykonávaná príslušným OIOH za obdobie štvrťroka je následne po 

jeho uplynutí vyhodnotená v dokumente „Vyhodnotenie činnosti za príslušný štvrťrok“. Za 
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uplynulý rok je kontrolná činnosť  všetkých OIOH, vrátane ukladania sankcií za 

protiprávny stav zistený kontrolami, zosumarizovaná a vyhodnotená v dokumente 

„Vyhodnotenie činnosti Ú - ÚIOH za príslušný rok“, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou 

dokumentu „Vyhodnotenie činnosti SIŽP za príslušný rok“. Tento dokument je po jeho 

schválení Ministrom životného prostredia Slovenskej republiky zverejnený na webovej 

stránke SIŽP. 

 

d)  Úlohy SIŽP 
 

Úlohami SIŽP, ktoré v oblasti CPO plní Ú - ÚIOH a jednotlivé OIOH, sú najmä: 

1.  vyhotovenie ročného PHÚ a štvrťročných plánov kontrolnej činnosti, 

2.  vykonávanie kontrol všetkých subjektov zapojených do CPO vrátane fyzickej 

kontroly odpadu, 

3.  vykonávanie kontroly dokladov a povinností podľa osobitných predpisov a podľa 

zákona o odpadoch v oblasti CPO, 

4.  odoberanie a analyzovanie vzoriek odpadu, a to na mieste vzniku odpadu, u 

oznamovateľa, príjemcu odpadu, v zariadeniach, na hraničných priechodoch a na 

celom území SR, 

5.  rozhodovanie v sporných prípadoch, či je daný tovar v prípade prepravy cez štátnu 

hranicu odpadom, 

6. ukladanie pokút (§ 117 zákona o odpadoch), 

7.   vyhotovenie vyhodnotenia činnosti za príslušný rok, 

8. spolupráca s MŽP SR, 

9. spolupráca s colnými orgánmi a policajnými orgánmi v oblasti CPO, 

 

e)   Pravidlá spolupráce 
 

Ú - ÚIOH a Finančné riaditeľstvo SR, odbor colný (ďalej len „FR SR, OC“) sa za 

účelom spolupráce v oblasti CPO dohodli na vypracovaní Dohody o vzájomnej spolupráci 

a výmene informácií, ktorá bola zverejnená dňa 04.04.2016 v Centrálnom registri zmlúv 

a účinná je od 05.04.2016 (ďalej len „dohoda“). 

  

Predmetom tejto dohody je vzájomná spolupráca pri zabezpečovaní plnenia úloh 

vyplývajúcich zmluvným stranám dohody z  Nariadenia, ďalších právnych predpisov EÚ 

súvisiacich s problematikou CPO, v súlade so zákonom o odpadoch, v súlade so zákonom 

č. 199/2004 Z.z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a ďalších právnych predpisov SR súvisiacich s  prepravou odpadu. 

 

Dohoda je uzatvorená za účelom podpory legálneho CPO podľa Nariadenia a  boja 

proti nelegálnemu obchodovaniu s odpadom s cieľom znížiť zaťaženie životného 

prostredia v podmienkach SR a zvýšiť ochranu ŽP globálne.  

 

Spolupráca sa uskutočňuje na úrovniach Ú – ÚIOH a jednotlivých IŽP – OIOH na 

jednej strane a FR SR a jednotlivých colných úradov na strane druhej.  Spolupráca spočíva 

najmä v: 

a) poskytovaní získaných aktuálnych informácií medzi stranami dohody týkajúcich sa 

predmetu dohody, 

b) zostavovaní plánov kontrol podľa článku 50 odseku 2 Nariadenia,  
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c) plánovaní a uskutočňovaní, podľa potreby, spoločných kontrol CPO na štátnej 

hranici alebo na území SR za spoluúčasti zamestnancov príslušného colného úradu,  

d) oznamovaní výsledkov z tej kontrolnej činnosti, ktoré strany dohody vykonali 

samostatne a ktoré by mohli byť predmetom ďalšieho konania jednej zo strán  

dohody, 

e) uskutočňovaní, podľa potreby, pracovných stretnutí zástupcov strán dohody alebo 

nimi poverených zamestnancov v otázkach konkrétnej spolupráce a  ďalších zámerov 

v oblasti, ktorá je predmetom dohody.  

 

SIŽP sa zaväzuje  

a) v prípade potreby rozhodovať v sporných prípadoch, či je daný tovar v  prípade CPO 

odpadom, 

b) pre zabezpečenie plnenia predmetu tejto dohody pri plánovaní kontrolnej činnosti 

môžu OIOH spolupracovať s  colnými úradmi tak, aby bola zabezpečená prítomnosť 

colníka v priestoroch vykonávania kontroly na štátnej hranici alebo na území SR,  

c) v prípade potreby oznamovať výsledky z kontrolnej činnosti, ktorú vykonala na 

mieste vzniku odpadu alebo u príjemcu odpadu v spojitosti s CPO príslušnému 

colnému úradu, 

d) poskytnúť kontakty na inšpektorov a pravidelne ich aktualizovať.  

 

 FR SR sa zaväzuje: 

a) pre zabezpečenie plnenia predmetu tejto dohody pri plánovaní kontrolnej činnosti 

spolupracovať s OIOH tak, aby bola zabezpečená prítomnosť colníka v  priestoroch 

vykonávania kontroly na štátnej hranici alebo na území SR, 

b) poskytnúť kontakty na vedúcich staníc colných úradov a pravidelne ich aktualizovať. 

 

Ú - ÚIOH, MŽP SR, odbor odpadového hospodárstva a FR SR, OC sa, v súlade 

s uvedenou dohodou budú pravidelne, avšak minimálne raz ročne stretávať za účelom 

riešenia problematiky CPO. Odborná a cielená spolupráca v uvedenej oblasti medzi Ú – 

ÚIOH a FR SR, OC sa uskutočňuje minimálne desať rokov. 

 

f)  Odborná príprava inšpektorov 

 

Odborná príprava inšpektorov OH (aj v oblasti CPO), je zabezpečená najmä 

prostredníctvom: 

- metodických pokynov týkajúcich sa problematiky CPO, ktoré vydáva Ú – ÚIOH, 

- pravidelných školení zameraných na problematiku OH, organizovaných aspoň raz za 2 

roky,  

- usmernení, ktoré vyplývajú z porád hlavnej inšpektorky a vedúcich OIOH. Tieto 

porady sú uskutočňované minimálne šesťkrát ročne.  

 

g)  Informácie o ľudských, finančných a iných zdrojoch 
 
1. Finančné zdroje: 

 

SIŽP bola zriadená rozhodnutím ministra - predsedu Slovenskej komisie pre životné 

prostredie z 29. augusta 1991 č.1545/1991-1 ako rozpočtová organizácia.  Pre oblasť CPO 

nie sú vyčlenené samostatné zdroje z  rozpočtu SIŽP a ani iné finančné zdroje, nakoľko 
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kontroly v tejto oblasti sú súčasťou kontrol (rôzneho zamerania a  typu kontroly), ktoré 

vykonávajú OIOH. 

 

2. Ľudské zdroje:   

 

 SIŽP, inšpektori OIOH, ktorí kontrolujú zákonné povinnosti v oblasti OH (teda 

nielen v oblasti CPO) sú sústredení na 5 pracoviskách: 

 Inšpektorát životného prostredia Bratislava, OIOH v počte 5,  

 SP Nitra, OIOH v počte 5, 

 Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, OIOH v počte 6, 

 Inšpektorát životného prostredia Žilina, OIOH v počte 5, 

 Inšpektorát životného prostredia Košice, OIOH v počte 6. 

Spolu: 27 inšpektorov 

 

 Na Ú – ÚIOH, ktorý metodicky riadi  OIOH a je súčasne aj odvolacím orgánom , 

pôsobí 5 zamestnancov. 

 

3.  Iné zdroje: 

 

SIŽP používa pri kontrolnej činnosti predovšetkým služobné motorové vozidlá za 

účelom prepravy na miesto výkonu kontroly, služobné mobilné telefóny a výpočtovú 

techniku. 

  

 

 

 

 

 

Ing. Jarmila  Ďurďovičová 

                                                                               hlavná inšpektorka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala : Mgr. Simona Bohunská  
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Zoznam použitých skratiek :  

 zákon o odpadoch - zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov 

 zákon č. 525/2003 Z.z. - zákon č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné 

prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

 Nariadenie - Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 o preprave 

odpadu v platnom znení  

 Nariadenie komisie ES č. 1418/2007 - Nariadenie komisie (ES) č. 1418/2007 z  29. 

novembra 2007 o vývoze na zhodnotenie určitého odpadu uvedeného v  prílohe III alebo 

IIIA k Nariadeniu do určitých krajín, na ktoré sa nevzťahuje rozhodnutie OECD 

o riadení pohybov odpadov cez štátne hranice v  platnom znení  

 SIŽP - Slovenská inšpekcia životného prostredia  

 Ú - ÚIOH - Slovenská inšpekcia životného prostredia, ústredie  -  útvar inšpekcie 

odpadového hospodárstva 

 IŽP - inšpektorát životného prostredia  

 OIOH - odbor inšpekcie odpadového hospodárstva  

 OH - odpadové hospodárstvo 

 MŽP SR - Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky  

 FR SR, OC - Finančné riaditeľstvo SR, odbor colný 

 SR - Slovenská republika 

 cezhraničný pohyb odpadov alebo aj CPO  - cezhraničná preprava odpadov z iného 

členského štátu do Slovenskej republiky, cezhraničná preprava odpadov zo Slovenskej 

republiky do iného členského štátu, dovoz odpadov z iného ako členského štátu do 

Slovenskej republiky, vývoz odpadov zo Slovenskej republiky do iného ako členského 

štátu a tranzit odpadov cez územie Slovenskej republiky  

 PHÚ SIŽP - Plán hlavných úloh SIŽP na príslušný kalendárny rok  

 Plán kontrol - Plán kontrol cezhraničného pohybu odpadov na roky 2017 až 2019 

 ELO - Evidenčný list odpadu   

 vyhl. MŽP SR č. 366/2015 Z.z.  - vyhláška MŽP SR č. 366/2015 Z.z. o evidenčnej 

povinnosti a ohlasovacej povinnosti  

 vyhl. MŽP SR č. 371/2015 Z.z. - vyhláška MŽP SR č. 371/2015 Z.z., ktorou sa 

vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch  
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         Príloha č. 1 k Plánu kontrol 

 
Procedurálny rámec cezhraničného pohybu odpadov 
 
Podľa Nariadenia sa CPO člení na : 

 prepravu odpadu v rámci Spoločenstva (čl. 3 Nariadenia) – tá sa člení na prepravu, 

ktorá 

 podlieha udeleniu súhlasu  

 podlieha všeobecným požiadavkám na informácie – súhlas sa neudeľuje  

 vývoz odpadu zo Spoločenstva do tretích krajín za účelom jeho zneškodnenia (čl. 34 

Nariadenia) 

 vývoz odpadu zo Spoločenstva do tretích krajín za účelom jeho zhodnotenia (čl. 36 

a 38 Nariadenia) 

 dovoz odpadu do Spoločenstva z  tretích krajín za účelom jeho zneškodnenia  (čl. 41 

Nariadenia) 

 dovoz odpadu do Spoločenstva z  tretích krajín za účelom jeho zhodnotenia (čl. 43 

Nariadenia). 

 
 
1.    Preprava odpadu v rámci Spoločenstva 
        
1.1. Preprava odpadu, ktorá podlieha udeleniu súhlasu  
   

Písomnému oznámeniu a udeleniu súhlasu podlieha preprava odpadu, ktorý je:  

 určený na zneškodnenie – všetky odpady (čl. 3, ods. 1 písm. a/ Nariadenia), 

 určený na zhodnotenie (čl. 3, ods. 1 písm. b/ Nariadenia): 

 odpady uvedené v prílohe IV Nariadenia, ktoré zahŕňajú aj odpady uvedené 

v prílohách II a VIII Bazilejského dohovoru,  

 odpady uvedené v prílohe IVA Nariadenia, 

 odpady nezaradené pod jedinou položkou ani v  jednej z príloh III, III B, IV alebo 

IVA Nariadenia, 

 zmesi odpadov nezaradené pod jedinou položkou ani v  jednej z príloh III, IIIB, 

IV alebo IVA Nariadenia, ak nie sú uvedené v  prílohe IIIA Nariadenia, 

 odpady zaradené do prílohy III Nariadenia, ak vykazujú akúkoľvek 

z nebezpečných vlastností uvedených v  prílohe III k Smernici 91/689/EHS, 

uplatnia sa na ne vo výnimočných prípadoch príslušné ustanovenia, akoby boli 

uvedené v prílohe IV Nariadenia. S týmito odpadmi sa zaobchádza podľa článku 

58 Nariadenia, ktorý umožňuje Komisii meniť a  dopĺňať prílohy prostredníctvom 

nariadení. 

 preprava zmesového komunálneho odpadu  (kat. č. 20 03 01) zozbieraného zo 

súkromných domácností, vrátane prípadov, keď tento zber pokrýva aj odpady od iných 

pôvodcov, do zariadenia na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie podlieha podľa 

Nariadenia tým istým ustanoveniam ako preprava odpadu určeného na zneškodnenie 

(čl. 3,  ods. 5 Nariadenia). 

To znamená, že preprava tohto odpadu podlieha písomnému oznámeniu a  udeleniu 

súhlasu (čl. 3, ods. 1 písm. a/ Nariadenia). Do SR možno doviezť komunálny odpad za 

účelom jeho zhodnotenia len po udelení súhlasu na dovoz od MŽP SR.  
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Podľa § 84 ods. 3 zákona o odpadoch cezhraničná preprava odpadov z iného členského 

štátu do Slovenskej republiky a dovoz  odpadov z iného ako členského štátu do Slovenskej 

republiky za účelom zneškodnenia tohto odpadu sú zakázané, ak medzinárodná zmluva, 

ktorou je Slovenská republika viazaná, neustanovuje inak.  

 

 

1.2. Preprava odpadu, ktorá podlieha všeobecným požiadavkám na 
informácie 

 

Ak preprava odpadu (čl. 3, ods. 2 Nariadenia) nepodlieha písomnému oznámeniu 

a udeleniu súhlasu (v SR sa jedná predovšetkým o vývoz určitých odpadov a tranzit 

odpadov, na ktorý sa nevyžaduje udelenie súhlasu vstupnej krajiny) zásielka odpadu musí 

byť sprevádzaná informáciami podľa článku 18 Nariadenia – t. j. dokumentom uvedeným 

v prílohe VII Nariadenia, ak množstvo prepravovaného odpadu presiahne 20 kg. Tento 

dokument vyplní a podpíše ešte pred prepravou osoba, ktorá zariaďuje prepravu a  po 

prijatí odpadu ho podpíše príjemca.  

 

Písomnému oznámeniu a súhlasu nepodlieha preprava  odpadu (čl. 3, ods. 4 Nariadenia)  

určeného na laboratórnu analýzu za účelom vyhodnotenia jeho vhodnosti pre zhodnotenie 

alebo zneškodnenie, ak toto množstvo nepresiahne 25 kg. Odpad je sprevádzaný 

informáciami podľa článku 18 Nariadenia (príloha VII Nariadenia).  

 

 

2. Vývoz odpadu zo Spoločenstva do tretích krajín za účelom jeho 
zneškodnenia 

 

 akýkoľvek vývoz odpadu za účelom jeho zneškodnenia (čl. 34 Nariadenia)  je 

zakázaný s výnimkou vývozu do krajín EZVO, ktoré sú aj zmluvnými stranami 

Bazilejského dohovoru; táto výnimka neplatí ak príslušná krajina dovoz takéhoto 

odpadu zakazuje, alebo ak sa príslušný orgán miesta odoslania domnieva, že 

s odpadom sa v tejto krajine nebude nakladať spôsobom prijateľným pre životné 

prostredie, 

 oznámenie sa podáva príslušnému orgánu štátu odoslania. To znamená, že ak sa odpad 

vyváža zo SR oznámenie sa podáva na MŽP SR,  

 jednou z podmienok vydania súhlasu na vývoz je písomný súhlas štátu určenia EZVO, 

do ktorého sa preprava uskutočňuje a tichý alebo písomný súhlas orgánu tranzitu (na 

vydanie písomných súhlasov je 60-dňová lehota po odoslaní potvrdenia o prijatí 

oznámenia), 

 príslušný orgán štátu odoslania udeľuje súhlas opečiatkovaním Dokladu o  oznámení,  

 prepravu možno zrealizovať až potom, čo oznamovateľ prevzal súhlas od príslušného 

orgánu štátu určenia, bola uzatvorená zmluva a je účinná, je účinné finančné 

zabezpečenie a je zabezpečené nakladanie spôsobom prijateľným z hľadiska životného 

prostredia, 

 prepravca dodá colnému úradu vývozu a  colnému úradu výstupu zo Spoločenstva 

kópiu Dokladu o pohybe.   
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3.  Vývoz odpadu zo Spoločenstva do tretích krajín  za účelom jeho  
zhodnotenia 

 

3.1. Vývoz do krajín na ktoré sa nevzťahuje rozhodnutie OECD 
(čl. 36  Nariadenia) 

 

Za účelom zhodnotenia je zakázané vyvážať: 

 nebezpečné odpady uvedené v  zozname v prílohe V Nariadenia, 

 odpady uvedené v prílohe V Nariadenia, časť 3,  

 nebezpečné odpady nezaradené v prílohe V Nariadenia, 

 zmesi nebezpečných odpadov a zmesi nebezpečných odpadov s odpadmi, ktoré nie sú 

nebezpečné, nezaradené v prílohe V Nariadenia pod jedinou položkou,  

 odpady, ktoré boli v krajine určenia oznámené ako nebezpečné,  

 odpady, ktorých dovoz krajina určenia zakázala,  

 odpady, o ktorých má príslušný orgán štátu odoslania dôvodné podozrenie, že sa 

v krajine určenia nebude s odpadom nakladať spôsobom prijateľným z hľadiska 

životného prostredia. 

 

Postup pre vývoz odpadu uvedeného v prílohe III alebo III A k Nariadeniu, do krajín na 

ktoré sa nevzťahuje rozhodnutie OECD upravuje čl. 37 Nariadenia . Odpady zo Zeleného 

zoznamu možno vyvážať, ak to vyplýva z  Nariadenia komisie (ES) č. 1418/2007 z 29. 

novembra 2007 o vývoze na zhodnotenie určitého odpadu uvedeného v  prílohe III alebo 

IIIA k Nariadeniu do určitých krajín, na ktoré sa nevzťahuje rozhodnutie OECD o  riadení 

pohybov odpadov cez štátne hranice v  platnom znení (ďalej len „Nariadenie komisie ES 

č. 1418/2007“). 

 

Z hľadiska kontroly  vývozu odpadu na  zhodnotenie  do tretích krajín v súlade s  čl. 37 

Nariadenia, ktorý sprevádza dokument „Sprievodné informácie“, je predovšetkým nutné 

vedieť, či sa predmetný odpad nachádza v  prílohe III alebo IIIA k Nariadeniu (zelený 

zoznam odpadov) a teda spadá pod Nariadenie komisie ES č. 1418/2007. 

 

Ak sa predmetný odpad nachádza v zelenom zozname odpadov, je následne potrebné  

zistiť, či je pre výkon danej prepravy odpadu postačujúcim dokladom dokument 

„Sprievodné informácie“.  

 

Ak na prepravu odpadu nie je postačujúci dokument „Sprievodné informácie“, 

preprava odpadu môže byť vykonaná len na základe súhlasu MŽP SR, inak je 

nezákonná! 

 

 

3.2. Vývoz do krajín na ktoré sa vzťahuje rozhodnutie OECD 
(čl. 38  Nariadenia) 

 

 pri vývoze sa uplatnia ustanovenia platné pri preprave v  rámci Spoločenstva (Hlava II  

Nariadenia) s ďalšími úpravami a doplneniami,  

 zmesi odpadov z prílohy IIIA Nariadenia na predbežnú činnosť podliehajú písomnému 

oznámeniu a súhlasu, ak sa má každá následná predbežná činnosť zhodnocovania 
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alebo zneškodňovania odpadu uskutočniť v  krajine, na ktorú sa nevzťahuje 

rozhodnutie OECD (čl. 38, ods. 2 písm. a/ Nariadenia), 

 vývoz odpadu uvedeného v prílohe IIIB Nariadenia podlieha písomnému oznámeniu 

a súhlasu (čl. 38, ods. 2 písm. b/ Nariadenia) , 

 súhlas môže dať príslušný orgán miesta určenia mimo Spoločenstva aj formou 

tichého súhlasu, 

 vývoz odpadu uvedeného v  prílohe IV a IVA Nariadenia (čl. 38, ods. 3 Nariadenia)  

podlieha písomnému oznámeniu a súhlasu 

 oznámenie  sa podáva príslušnému orgánu miesta odoslania,  

 príslušný orgán miesta odoslania pošle opečiatkovanú kópiu svojich rozhodnutí 

o súhlase s prepravou colnému úradu vývozu a colnému úradu výstupu zo 

Spoločenstva,  

 dopravca odovzdá  kópiu Dokladu o pohybe colnému úradu vývozu a colnému 

úradu výstupu zo Spoločenstva,  

 potom, ako odpad opustil Spoločenstvo, colný úrad výstupu zo Spoločenstva pošle 

opečiatkovanú kópiu  Dokladu o pohybe príslušnému orgánu štátu odoslania,  

 preprava sa môže uskutočniť (čl. 38, ods. 4 písm. a/ Nariadenia), len ak 

oznamovateľ dostal písomný súhlas od príslušného orgánu miesta odoslania, od 

príslušného orgánu miesta určenia a príslušného orgánu miesta tranzitu (alebo 

možno predpokladať tichý súhlas príslušného orgánu miesta určenia a príslušného 

orgánu tranzitu mimo Spoločenstva). 

 

4. Dovoz odpadu do Spoločenstva z  tretích krajín za účelom jeho  
zneškodnenia 

   

 akýkoľvek dovoz odpadu, za účelom jeho zneškodnenia  je zakázaný (čl. 41 

Nariadenia) 

 výnimky zo zákazu -  zákaz neplatí pre :  

 krajiny, ktoré sú zmluvnými stranami Bazilejského dohovoru , 

 krajiny, s ktorými Spoločenstvo uzatvorilo dvojstrannú alebo mnohostrannú 

dohodu alebo dojednanie zlučiteľné s  právnymi predpismi Spoločenstva,  

 krajiny, s ktorými jednotlivé členské štáty Spoločenstva uzatvorili dvojstrannú 

dohodu alebo dojednanie, 

 iné oblasti počas krízovej alebo vojnovej situácie.  

 

5. Dovoz odpadu do Spoločenstva z  tretích krajín za účelom jeho  
zhodnotenia 

   

 akýkoľvek dovoz odpadu za účelom jeho zhodnotenia  je zakázaný (čl. 43  

Nariadenia) 

 výnimky zo zákazu -  zákaz neplatí pre : 

 krajiny, na ktoré sa vzťahuje rozhodnutie OECD , 

 ďalšie krajiny, ktoré sú zmluvnými stranami Bazilejského dohovoru,  

 krajiny, s ktorými Spoločenstvo uzatvorilo dvojstrannú alebo mnohost rannú 

dohodu alebo dojednanie zlučiteľné s  právnymi predpismi Spoločenstva,  

 krajiny, s ktorými jednotlivé členské štáty Spoločenstva uzatvorili dvojstrannú 

dohodu alebo dojednanie, 

 iné oblasti počas krízovej alebo vojnovej situácie.  
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    Príloha č. 2 k Plánu kontrol 

Miesto výkonu kontroly 
 

1.  Kontrola prebiehajúca u pôvodcu odpadu/držiteľa odpadu (resp. 
iného subjektu – bod 2.1. písm. a/) 

 
Minimálne kontrolované skutočnosti sú:  

 preprava podliehajúca postupu všeobecných požiadaviek na informácie (čl. 18 

Nariadenia):  

 dokument uvedený v prílohe VII Nariadenia  

 údaje uvedené v jednotlivých položkách tohto dokumentu  s preverením, či 

zodpovedajú skutočnosti, najmä: 

- osoba organizujúca prepravu,  

- pôvodca odpadu, 

- dátum prepravy,  

- množstvo odpadu,  

- jeho názov a zloženie, 

- identifikačné kódy, 

- potvrdenie zhodnotenia odpadu, 

 preprava podliehajúca postupu predchádzajúceho písomného oznámenia a  súhlasu  (čl. 

3 a 4 Nariadenia): 

 ustanovené doklady, t.j. kópia súhlasu na CPO, kópia dokladu o oznámení a originál 

dokladu o pohybe: 

- preverenie správnosti a pravdivosti údajov uvedených v týchto dokladoch,  

 charakter a zloženie prepravovaného odpadu, t.j. či zodpovedá udelenému súhlasu,  

 množstvá odpadov, napr. na základe:  

- Evidenčných listov odpadu (ďalej len „ELO“) podľa § 2 vyhlášky MŽP SR č. 

366/2015 Z.z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti (ďalej len „vyhl. 

MŽP SR č. 366/2015 Z.z.“),  

- Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním podľa § 3 ods. 2 vyhl. MŽP SR č. 

366/2015 Z.z.,  

-   Prílohy VII Nariadenia, 

- poprípade aj súhlasu na CPO (ak bol potrebný), ktoré mali byť/sú prepravované od 

pôvodcu (resp. držiteľa) za účelom ich zhodnotenia do zariadenia na zhodnocovanie 

odpadov, 

 oprávnenie na nakladanie s prepravovaným odpadom, 

 platná zmluva medzi oznamovateľom a príjemcom o zhodnotení odpadu, 

 fyzická kontrola odpadov, ak je možná,  

 iné dôležité súvisiace skutočnosti . 

 

2. Kontrola prebiehajúca v zariadení na zber odpadov  
 
Minimálne kontrolované skutočnosti sú:  

 preprava podliehajúca postupu všeobecných požiadaviek na informácie (čl. 18 

Nariadenia):  

 dokument uvedený v prílohe VII Nariadenia  

 údaje uvedené v jednotlivých položkách tohto dokumentu s preverením, či 

zodpovedajú skutočnosti, najmä: 
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-   osoba organizujúca prepravu,  

- pôvodca odpadu, 

- dátum prepravy,  

- množstvo odpadu,  

- jeho názov a zloženie, 

- identifikačné kódy, 

- potvrdenie zhodnotenia odpadu, 

 preprava podliehajúca postupu predchádzajúceho písomného oznámenia a  súhlasu (čl. 

3 a 4 Nariadenia): 

 ustanovené doklady, t.j. kópia súhlasu na  CPO, kópia dokladu o oznámení a originál 

dokladu o pohybe: 

- preverenie správnosti a pravdivosti údajov uvedených v týchto dokladoch,  

 charakter a zloženie prepravovaného odpadu, t.j. či zodpovedá udelenému súhlasu,  

 množstvá odpadov, napr. na základe: 

- ELO podľa § 2 vyhl. MŽP SR č. 366/2015 Z.z., 

- Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním podľa § 3 ods. 2 vyhl. MŽP SR           

č. 366/2015 Z.z.,  

-   prílohy VII Nariadenia, 

- poprípade aj súhlasu na CPO (ak bol potrebný), ktoré mali byť/sú prepravované 

v rámci CPO, 

 kontrola povinností podľa § 9 ods. 1 až 3 vyhl. MŽP SR č. 371/2015 Z.z., ktorou sa 

vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o  odpadoch (ďalej len „vyhl. MŽP SR č. 

371/2015 Z.z.“) 

a)  doklad o množstve a druhu dodaného odpadu,  

b) ak ide o nebezpečné odpady, aj sprievodný list a identifikačný list   

nebezpečného odpadu, 

c)  kontrola množstva dodaného odpadu,  

d) vizuálna kontrola dodávky odpadu s cieľom overiť deklarované údaje o pôvode, 

vlastnostiach  a zložení odpadu,  

e) podľa potreby zabezpečenie kontrolných náhodných odberov   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, 

f)   zaevidovanie prevzatého odpadu, 

 platná zmluva medzi oznamovateľom a príjemcom odpadu o zhodnotení odpadu, 

 iné dôležité súvisiace skutočnosti, ktoré vyplynú počas výkonu kontroly . 

 

3.  Kontrola prebiehajúca v zariadení na zhodnocovanie odpadov   
 
Minimálne kontrolované skutočnosti sú:  

 preprava podliehajúca postupu všeobecných požiadaviek na informácie (čl. 18 

Nariadenia):  

 dokument uvedený v prílohe VII Nariadenia  

 údaje uvedené v tomto dokumente s preverením, či zodpovedajú skutočnosti: 

- osoba organizujúca prepravu,  

- pôvodca odpadu, 

- dátum prepravy,  

- množstvo odpadu,  
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- jeho názov a zloženie, 

- identifikačné kódy, 

- potvrdenie zhodnotenia odpadu, 

 preprava podliehajúca postupu predchádzajúceho písomného oznámenia a  súhlasu (čl. 

3 a 4 Nariadenia): 

 ustanovené doklady, t.j. kópia súhlasu na cezhraničnú prepravu odpadu, kópia 

dokladu o oznámení a originál dokladu o pohybe 

- preverenie správnosti a pravdivosti údajov uvedených v týchto dokladoch, 

 charakter a zloženie prepravovaného odpadu, t.j. či zodpovedá udelenému súhlasu,  

 množstvá odpadov, napr. na základe: 

- ELO podľa § 2 vyhl. MŽP SR č. 366/2015 Z.z.,  

- Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním podľa § 3 ods. 2 vyhl. MŽP SR           

č. 366/2015 Z.z.,   

-   prílohy VII Nariadenia, 

- poprípade aj súhlasu na CPO (ak bol potrebný), prijatých a zhodnotených 

(katalógové čísla/kódy Bazilejského dohovoru/kódy OECD), ktoré mali byť/sú 

prepravované od pôvodcu/oznamovateľa do zariadenia na zhodnocovanie odpadov,  

 platné oprávnenie na zhodnocovanie, resp. iné oprávnenie na nakladanie s  odpadmi 

prijatými od pôvodcov odpadov/oznamovateľa,  

 platná zmluva medzi oznamovateľom a príjemcom o zhodnotení odpadu, 

 iné dôležité súvisiace skutočnosti.  

 

4. Kontrola prebiehajúca v zariadení na zneškodňovanie odpadov  
 

Minimálne kontrolované skutočnosti sú:  

 preprava podliehajúca postupu predchádzajúceho písomného oznámenia a  súhlasu (čl. 

3 a 4 Nariadenia): 

 ustanovené doklady, t.j. kópia súhlasu na cezhraničnú prepravu odpadu, kópia 

dokladu o oznámení a originál dokladu o pohybe 

- preverenie správnosti a pravdivosti údajov uvedených v týchto dokladoch, 

 charakter a zloženie prepravovaného odpadu, t.j. či zodpovedá udelenému súhlasu,  

 množstvá odpadov, napr. na základe: 

- ELO podľa § 2 vyhl. MŽP SR č. 366/2015 Z.z.,  

- Ohlásení o vzniku odpadu a nakladaní s ním podľa § 3 ods. 2 vyhl. MŽP SR č. 

366/2015 Z.z.,  

- súhlasu na CPO prijatých a zneškodnených (katalógové čísla/kódy Bazilejského 

dohovoru/kódy OECD), ktoré mali byť/sú prepravené od pôvodcu/oznamovateľa do 

zariadenia na zneškodňovanie odpadov , 

 platné oprávnenie na zneškodnenie, resp. iné oprávnenie na nakladanie s  odpadmi 

prijatými od pôvodcov odpadov/oznamovateľa, 

 platná zmluva medzi oznamovateľom  a príjemcom o zneškodnení odpadu, 

 iné dôležité súvisiace skutočnosti.  

 

5. Kontrola prebiehajúca na hraniciach SR a/alebo počas prepravy v SR 
 

Pri kontrolách na štátnych hraniciach SR, pozemných komunikáciách, v  iných priestoroch  

a priestranstvách na území SR je rozhodujúca kontrola dokumentácie (okrem iného), ktorá 
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sprevádza každú zásielku tovaru a ktorú je nevyhnutné porovnať so skutočne 

prepravovaným nákladom. To znamená, že je minimálne nutné: 

 zaevidovať údaje o každom zastavenom a skontrolovanom vozidle, minimálne:  

- ŠPZ vozidla (resp. sa uvedie iné označenie prostriedku prepravy, napr. ak pôjde 

o železničnú prepravu a pod.), 

-  ŠPZ prívesu (resp. sa uvedie iné označenie prostriedku prepravy, napr. ak pôjde 

o železničnú prepravu a pod.), 

-  druh prepravovanej zásielky (uvedie sa stručne opis prepravovanej zásielky),  

-  krajina odoslania, resp. krajina určenia,  

 pri každom zastavenom a skontrolovanom vozidle preveriť údaje uvedené 

v dokumente CMR,  

 zdokumentovať obsah celej prepravovanej zásielky,  

 ak preprava odpadu podlieha postupu všeobecných požiadaviek na informácie (čl. 18 

Nariadenia), skontrolovať, či ju sprevádza dokument uvedený v  prílohe VII 

Nariadenia a či údaje uvedené na tlačive zodpovedajú skutočnosti, 

 preveriť, či zásielku odpadu (v prípade aktuálnosti)  sprevádzajú ustanovené tlačivá - 

t.j. kópia Dokladu o oznámení a Doklad o pohybe (originál).  

 Obe tieto tlačivá musia byť riadne vyplnené.    

 preveriť, či Doklad o pohybe obsahuje, okrem iného, aj poradové číslo zásielky 

odpadu - kolónka č. 2  a  jej množstvo - kolónka č. 5,   

 v Doklade o pohybe preveriť, či poradové číslo zásielky - kolónka č. 2  - je v súlade 

s povoleným počtom plánovaných prepráv uvedeným v kolónke č. 4 Dokladu o 

oznámení,    

 preveriť platnosť súhlasu udeleného na CPO,  

 preveriť, či predmet prepravy  (zásielka tovaru) je totožný s predloženými dokladmi.  

 

  

 

 

 

 


