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1. Úvod  
 

Dôvodom vypracovania Plánu kontrol cezhraničného pohybu odpadov na roky 2020 

až 2022 (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 „ÚIOH“) na základe nasledovnýc h 

dokumentov:  

 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, 

 vyhodnotenie Plánu kontrol cezhraničného pohybu odpadov na roky 2017 až 2019,  

 posúdenie rizika (súčasť tohto Plánu kontrol).  

 

Plán kontrol je podkladovým materiálom pre Plán činnosti inšpekcie odpadového 

hospodárstva, ktorý sa vypracováva každoročne. Tento Plán kontrol je v poradí už druhým 

plánom, prvý plán kontrol sa týkal obdobia  rokov 2017 až 2019.  

 

 

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 urč itých krajín, na ktoré 

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

(ďalej len ,,Nariadenie Komisie“).  

 

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

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

a podľa § 106 zákona o odpadoch:  

 je orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve (§ 112 zákona o odpadoch),  
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 ukladá pokuty (§ 117 zákona o odpadoch),  

 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 (Nariadenie, Nariadenie Komisie) 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 komunikáciách alebo iných miestach na celom území Slovenskej 

republiky, 

 monitoruje cezhraničnú prepravu podozrivého elektrozariadenia a vyzýva na 

predloženie dokladov podľa § 88 ods. 2 zákona o odpadoch,  

 monitoruje cezhraničnú prepravu použitých batérií a  akumulátorov, ktoré nie sú 

odpadom podľa § 42 ods. 6 zákona o odpadoch a  vyzýva na predloženie dokladov podľa 

§ 88a ods. 2 zákona o odpadoch, 

 kontroluje dodržiavanie povinností uvedených v § 53a, § 73a a § 135g (účinné od 03.07.2021). 

 

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 čl. 3 ods. 4 Nariadenia, t.j. ak množstvo prepraveného odpadu určeného 

na laboratórnu analýzu presiahne 25 kg a pri jeho preprave sa neuplatnia požiadavky 

čl. 18 Nariadenia,  

 takej prepravy, ktorej spôsob nie je špecifikovaný v prílohe VII Nariadenia.  

 

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

nebezpečných odpadov cez štátne hranice a ich zneškodňovaní (čl. 2 ods. 16 Nariadenia).  

 

„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 činnosti zhodnotenia cez štátne hranice (čl. 2 ods. 17 Nariadenia) . 
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 „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  Nariadení (čl. 2 bod 35a. 

Nariadenia). 

 

Podľa čl. 50 ods. 2 Nariadenia členské štáty prostredníctvom opatrení určených na 

presadzovanie Nariadenia zabezpečia okrem iného kontroly zariadení, podnikov, 

sprostredkovateľov a obchodníkov v súlade s  čl. 34 smernice 2008/98/ES, ako aj kontroly v 

súvislosti s prepravou odpadu a so súvisiacim zhodnotením, prípadne zneškodnením odpadu.  

 

 Podľa čl. 50 bod 2a. Nariadenia členské štáty do 1. januára 2017 mali zabezpečiť, 

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

vymedzená súčasť iných plánov, vytvoril jeden alebo viacero plánov kontrol 

uskutočňovaných podľa čl. 50 ods. 2 Nariadenia. Plány kontrol 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, podľa čl. 50 bod 2a. Nariadenia, 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 kontrol.  

 

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 kontrol.  

 

Výsledky preskúmania predchádzajúceho plánu kontrol cezhraničného pohybu 

odpadov (prvého v poradí a týkajúceho sa rokov 2017 až 2019) sú uvedené  v PRÍLOHE č. 

6 k Plánu kontrol. 

 

 

2.  Základné informácie  
 

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

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 
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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 SIŽP člení na ústredie a jemu podriadené 

inšpektoráty životného prostredia.  

 

SIŽP je orgánom štátnej správy starostlivosti o  životné prostredie 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 cezhraničného pohybu odpadov 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 cezhraničného pohybu odpadov, ku dňu vydania t ohto 

Plánu kontrol vykonáva celkom 30 inšpektorov.  

 

Plánované pravidelné kontroly cezhraničného pohybu odpadov majú za cieľ 

monitorovanie a odhaľovanie nezákonných cezhraničných pohybov odpadov. Vedľajším 

efektom výkonu kontrol je zvyšovanie povedomia subjektov zapojených do cezhraničného 

pohybu odpadov o ich povinnostiach, pravidlách a  náležitostiach cezhraničného pohybu 

odpadov.  

 

 

3.  Posúdenie rizika  
 

V súlade s čl. 50 ods. 2a Nariadenia je základným predpokladom pre vypracovanie 

Plánu kontrol ,,posúdenie rizika“. Toto posúdenie, na základe citovaného ustanovenia, sa 

uskutočnilo v dvoch oblastiach: 

a) osobitné toky odpadov,  

b) zdroje odpadov. 

 

Výsledkom a cieľom posúdenia rizika je okrem iného určenie:  

- minimálneho počtu kontrol zameraných na oblasť cezhraničného pohybu odpadov, ktoré 

sa majú v príslušnom roku vykonať v rôznych zariadeniach, podnikoch, u 

sprostredkovateľov, obchodníkov, vrátane samotnej prepravy odpadu alebo súvisiaceho 

zhodnotenia či zneškodnenia odpadu,  

- priorít kontrol cezhraničného  pohybu odpadov. 
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Posúdenie rizika osobitných tokov odpadov je  predmetom PRÍLOHY č. 3 k Plánu kontrol. 

Posúdenie rizika z pohľadu zdrojov odpadov je predmetom PRÍLOHY č. 4 k Plánu kontrol. 

 

Posúdenie rizika podľa uvedených príloh bolo vykonané v  spolupráci s MŽP SR 

a vychádzalo, okrem iného, aj z údajov, ktoré má MŽP SR k dispozícii a ktoré spravuje.  

 

Cieľ posúdenia rizika  

 

Na základe vyššie uvedeného, ako aj na základe údajov uvedených v  PRÍLOHE č. 3 

a PRÍLOHE č. 4 k Plánu kontrol, ale aj s ohľadom na aktuálny počet inšpektorov 

odpadového hospodárstva a s prihliadnutím na skutočnosť, že inšpektori odpadového 

hospodárstva kontrolujú rôzne povinnosti podľa zákona o odpadoch ale aj iných zákonov 

[teda nielen cezhraničný pohyb  odpadov (ďalej len ,,CPO“)], sa minimálny počet kontrol 

CPO stanovuje na 6/rok/na OIOH, t.j. celkom 30 kontrol CPO/rok. 

 

 

4.  Plán kontrol SIŽP  

 
a)  Ciele a priority kontrol  

 
1.  Ciele kontrol  

 
Nezákonný CPO predstavuje vytvorenie nerovnosti medzi podnikateľskými 

subjektmi, keď zvýhodňuje tie subjekty (najmä ekonomicky), ktoré sa podieľajú na takomto 

nezákonnom CPO na úkor tých, ktoré pri výkone CPO postupujú v  súlade s nastaveným 

právnym režimom. Najväčším negatívnym dopadom takejto nezákonnosti je možné 

ohrozenie životného prostredia alebo zdravia ľudí, ktoré túto aktivitu sprevádza alebo môže 

sprevádzať.  

 

Základným cieľom kontrol v oblasti CPO je preto vyžadovanie a presadzovanie 

dodržiavania zákona o odpadoch a Nariadenia  najmä v zariadeniach, podnikoch, u 

sprostredkovateľov, obchodníkov, pri samotnej preprave odpadu alebo súvisiacom 

zhodnotení alebo zneškodnení odpadov. Za účelom zaistenia tohto cieľa je potrebné 

pravidelnými kontrolami najmä:  

 zabezpečiť účinnú prevenciu nezákonného CPO,  

 zvyšovať environmentálne povedomie subjektov zapojených do CPO (napr. aj výkonom 

kontrol v tejto oblasti), 

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

 odhaliť prípadný nezákonný CPO,  

 zamedziť ukladaniu odpadu pochádzajúceho z CPO na skládkach odpadov v SR, alebo 

na iných miestach,  

 predchádzať nezákonným CPO.  
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2. Priority kontrol  

 

Na základe posúdenia rizika osobitných tokov odpadov ako aj zdrojov odpadov (bod 

3. Plánu kontrol) boli ustanovené nasledovné priority kontrol:  

2.1. subjekty kontrol,  

2.2. miesto výkonu kontroly,  

2.3.  kontrolované skutočnosti.  

 

Súčasne bolo potrebné určiť kritériá, ktoré sa aplikujú či už samostatne alebo vo 

vzájomnej súvislosti pre každú z vyššie uvedených priorít kontrol. Tieto kritériá sú uvedené 

v PRÍLOHE č. 5 k Plánu kontrol . 

 

2.1. Subjekty kontrol  

 
Hlavným cieľom podľa tejto priority je vykonávanie pravidelných kontrol  

zameraných na oblasť  CPO v subjektoch, ktoré sa zúčastňujú na CPO, či už priamo alebo 

nepriamo. Jedná sa najmä o nasledovné subjekty:  

 oznamovateľ, pôvodca odpadov, registrovaný obchodník, registrovaný 

sprostredkovateľ, držiteľ použitých elektrozariadení, pri ktorých vzniklo podozrenie, že 

sa jedná o elektroodpad, držiteľ použitých batérií a  akumulátorov, pri ktorých vzniklo 

podozrenie, že sú odpadom, iný držiteľ odpadov,  

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

zariadenie na zneškodňovanie odpadov, iný subjekt.  

 

Pri určení prioritného subjektu kontroly, je potrebné vychádzať najmä z:  

-  posúdenia rizika osobitných tokov odpadov,    

- posúdenia rizika osobitných zdrojov odpadov,    

- zohľadnenia a vyhodnotenia kritérií,  

-  iných aktuálnych okolností a skutočností. 

           

2.2. Miesto výkonu kontrol  

 

Hlavným cieľom podľa tejto priority je vykonávanie pravidelných kontrol CPO na 

štátnych hraniciach a iných komunikáciách alebo miestach v rámci SR. Miestami výkonu 

kontrol sú predovšetkým:  

 miesta vzniku odpadu alebo nakladania s ním v SR, ako napr. u pôvo dcu odpadu, držiteľa 

odpadu, držiteľa použitých elektrozariadení, pri ktorých vzniklo podozrenie, že sa jedná 

o elektroodpad, držiteľa použitých batérií a  akumulátorov, pri ktorých vzniklo 

podozrenie, že sú odpadom, 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 SR,  

 colné priechody, 
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 miesta aktuálnej prepravy odpadu pochádzajúceho z CPO, najmä v rámci vnútroštátnych 

komunikácií v SR, 

 iné priestory a priestranstvá.  

 

Pri určení prioritného miesta kontroly, je potrebné vychádzať najmä z: 

-  posúdenia rizika osobitných tokov odpadov,    

- posúdenia rizika osobitných zdrojov odpadov,    

- zohľadnenia a vyhodnotenia kritérií,  

-  iných aktuálnych okolností a skutočností. 

 

2.3. Kontrolované skutočnosti  

 
Hlavným cieľom podľa tejto priority je preverovanie dodržiavania právneho režimu 

v oblasti CPO, ako aj zisťovanie, či sa odpad pochádzajúci z  CPO v SR skutočne 

zhodnocuje/zneškodňuje, alebo končí na skládkach odpadov v  SR. Rozsah kontrolovaných 

skutočností je ovplyvnený najmä:  

 ustanoveným procedurálnym rámcom CPO (PRÍLOHA č.1 k Plánu kontrol)  

 miestom výkonu kontroly (PRÍLOHA č. 2 k Plánu kontrol)  

 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 a colné priechody, 

 miesto aktuálnej prepravy odpadov.  

 

Pri určení priorít kontrol podľa tohto bodu, je potrebné vychádzať najmä z:  

-  posúdenia rizika osobitných tokov odpadov,   

- posúdenia rizika osobitných zdrojov odpadov,    

- zohľadnenia a vyhodnotenia kritérií,  

-  iných aktuálnych okolností a skutočností.  

 

Kontroly zamerané na CPO budú vykonávané v súlade s legislatívou platnou na úseku 

odpadového hospodárstva a platnými metodickými pokynmi, vydanými 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 a už historicky dlhodobým účelom plánovania kontrolnej činnosti SIŽP, 

inšpekcie odpadového hospodárstva, vrátane kontrol zameraných na CPO, je reálny výkon 

fyzických kontrol.  
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Kontroly v oblasti CPO sa vykonávajú podľa aktuálneho P lánu činnosti inšpekcie 

odpadového hospodárstva (ďalej len ,,PČ“) platného pre príslušný kalendárny rok , v ktorom 

sa ako samostatná kontrolná úloha uvádzajú aj kontroly CPO. Podkladom pre jeho 

vypracovanie pre nasledujúce roky je aj tento Plán kontrol.  

 

Na základe PČ jednotlivé OIOH následne vypracovávajú štvrťročné plány kontrolnej 

činnosti, v ktorých upresňujú subjekty a  činnosti, vrátane oblasti CPO, ktoré budú 

predmetom kontrol. PČ sa dlhodobo zverejňuje na webovom 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 plánu činnosti za príslušný 

štvrťrok“. Za uplynulý rok je kontrolná činnosť všetkých OIOH, vrátane ukladania sankcií 

za protiprávny stav zistený kontrolami, zosumarizovaná a vyhodnotená v dokumente 

„Vyhodnotenie plnenia Plánu činnosti IOH za príslušný rok“, ktorý je neoddeliteľnou 

súčasťou dokumentu ,,Vyhodnotenie plnenia Plánu činnosti SIŽP“. Tento dokument je po 

jeho schválení ministrom životného prostredia Slovenskej republiky zverejnený na 

webovom sídle SIŽP. 

 

 

d)  Úlohy SIŽP  
 

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

1.  vyhotovenie ročného PČ a štvrťročných plánov kontrolnej činnosti,  

2. vykonávanie kontrol všetkých subjektov zapojených do CPO vrátane fyzickej ko ntroly 

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 štátnych hraniciach 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 štvrťrok OIOH, 

8.  vyhotovenie vyhodnotenia činnosti za príslušný rok,  

9. spolupráca s MŽP SR,  

10. spolupráca s colnými orgánmi a policajnými orgánmi v oblasti CPO.    

 

 

e)  Pravidlá spolupráce medzi orgánmi zapojenými do kontrol CPO  
 

Odborná a cielená spolupráca v oblasti CPO medzi ÚIOH a FR SR, OC sa uskutočňuje 

minimálne desať rokov. ÚIOH a Finančné riaditeľstvo SR, odbor colný (ďalej len „FR SR, 

OC“) sa za účelom prehĺbenia tejto 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“).  
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Predmetom 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 globá lne.  

 

Spolupráca  sa  uskutočňuje  na  úrovniach 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 týk ajúcich sa 

predmetu dohody,  

b)  zostavovaní plánov kontrol podľa čl. 50 ods. 2 Nariadenia,  

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.  

 

Rovnako odborná a cielená spolupráca v oblasti CPO sa dlhodobo uskutočňuje aj 

medzi SIŽP a MŽP SR. Táto spolupráca sa uskutočňuje ako na úrovni ústredia SIŽP (napr. 

porady a jednania) tak aj na úrovni inšpektorátov (napr. riešenie konkrétnych prípadov). 

Okrem riešenia aktuálnych problémov v tejto oblasti, či už na strane legislatívy alebo 
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poznatkov z kontrolnej činnosti, MŽP SR sa pravidelne zúčastňuje školení SIŽP, na ktorých 

zabezpečuje vzdelávanie inšpektorov odpadového hospodárstva v oblasti CPO, prezentuje 

aktuálne postupy a požiadavky, ktoré sa v tejto oblasti vyžadujú ale súčasne aj informuje 

o stave platnom v oblasti CPO v okolitých a vzdialených krajinách.  

 

ÚIOH, MŽP SR a FR SR, OC, ktoré sú hlavnými orgánmi na úseku CPO sa, v súlade 

s uvedenou dohodou ale aj na základe aktuálnych problémov,  dlhodobo a pravidelne, avšak 

minimálne raz ročne, stretávajú a aktívne prispievajú k riešeniu problematiky CPO.   

 

 

f)  Odborná príprava inšpektorov  
 

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

prostredníctvom:  

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

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

roky, aj za účasti zamestnancov MŽP SR,  

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

porady sú uskutočňované minimálne šesťkrát ročne. K  odbornej príprave slúžia aj 

informácie, ktoré MŽP SR v oblasti CPO dlhodobo zverejňuje na svojom webovom 

sídle. 

- poradami na úrovni vedúcich odborov inšpekcií odpadového hospodárstva.  

 

 

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 

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 8,  

 Inšpektorát životného prostredia Košice, OIOH v počte 6.  

Spolu: 30 inšpektorov  

 

Na ÚIOH, ktorý metodicky riadi OIOH a je súčasne aj odvolacím orgánom, pôsobí 5 

zamestnancov.  
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3.  Iné zdroje:  

 

SIŽP používa pri kontrolnej činnosti predovšetkým služobné motorové vozidlá za 

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

techniku.  

Za účelom zabezpečenia riadneho výkonu kontrolnej činnosti a  zvýšenia bezpečnosti 

pri práci, zamestnanci – inšpektori SIŽP, vykonávajúci kontrolnú činnosť, sú vybavení aj  

osobnými ochrannými pracovnými pomôckami, ako sú napr. obuv, rukavice, odev, 

celotelové obleky, ochranné tvárové štíty, ochranné rúška, reflexné vesty, iné. Súčasne, pri 

výkone práce a pre účely fyzickej obhliadky odpadu pochádzajúceho z  CPO, používajú 

najnevyhnutnejšie technické pomôcky slúžiace k  tomuto účelu.  

 

 

 

 

 

 

Ing. Jarmila Ďurďovičová  

       hlavná inšpektorka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala: Ing. Jana Kunšteková 
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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 - 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  

 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  

 PČ – Plán činnosti na príslušný kalendárny rok  

 Plán kontrol - Plán kontrol cezhraničného pohybu odpadov na roky 2020 až 2022 

 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 v znení neskorších predpisov 

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

vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v  znení neskorších predpisov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plán kontrol CPO; SIŽP – ústredie – ÚIOH 

RZ č. 56/24/2020 – 6257/2020, 24. 02. 2020 

 

14 

      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.  

 

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 
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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 čl. 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 čl. 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.  

 

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,  
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 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 IIIA 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 ale bo 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 č innosť zhodnocovania 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,  
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 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. 41Nariadenia)  

 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 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.  
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           PRÍLOHA č. 2 k Plánu kontrol 

MIESTO VÝKONU KONTROLY  

 

Miestom výkonu kontroly budú:  

 štátne hranice,  

 colné priechody – hranica s Ukrajinou,  

 pozemné komunikácie, iné priestory a priestranstvá na území SR. Tieto môžu byť  

dohodnuté s ďalšími orgánmi súčinnými pri kontrolách CPO.  

 iné miesta - napr. miesta vzniku odpadu, oznamovateľ odpadu, príjemca odpadu, iné.  

 
Výkon kontroly  

 
Pri kontrole sa postupuje v súlade s legislatívou platnou pre CPO (nadnárodná, národná),  

resp. ďalšími metodickými pokynmi SIŽP, platnými pre CPO.  

 

Kontrola prepravy odpadov sa môže robiť najmä (čl. 50 ods. 3 Nariadenia): 

a) v mieste vzniku, a to spolu s pôvodcom, držiteľom alebo oznamovateľom,  

b) v mieste určenia vrátane predbežného a iného než predbežného zhodnotenia alebo 

zneškodnenia, a to spolu s príjemcom alebo zariadením,  

c) na hranici EÚ alebo  

d) počas prepravy v EÚ. 

 

Súčasťou kontroly prepravy odpadov je overenie dokladov, potvrdenie totožnosti a  ak je to 

vhodné, aj fyzická kontrola odpadu (čl. 50 ods. 4 Nariadenia).  

 

Podľa čl. 50 ods. 4a. Nariadenia s cieľom overiť, že látka alebo vec nepredstavuje odpad , 

môžu orgány zapojené do kontrol (teda aj inšpekcia) vyžadovať od fyzickej osoby alebo 

právnickej osoby, ktorá má danú látku alebo vec v držbe alebo ktorá zabezpečuje ich 

prepravu, aby predložili písomné dôkazy:  

a) týkajúce sa pôvodu a určenia dotknutej látky alebo veci a  

b) o tom, že nejde o  odpad, vrátane, ak je to vhodné dôkaz týkajúci sa funkčnosti a aj 

zaistenia ochrany danej látky alebo danej veci proti škodám počas prepravy, nakladania 

a vykladania, napr. vo forme primeraného obalu a riadneho uloženia nákladu.  

 

Podľa čl. 50 ods. 4b. orgány zapojené do kontrol (teda aj inšpekcia) môžu konštatovať, že 

dotknutá látka alebo vec predstavuje odpad , ak: 

- sa im dôkazy uvedené v ods. 4a. nepredložili v lehote, ktorú tieto orgány určili, alebo  

- považujú dôkazy a informácie za nedostatočné na to, aby sa dospelo k  záveru, alebo 

považujú ochranu danej látky alebo danej veci proti škodám počas prepravy, nakladania 

a vykladania proti škodám počas prepravy, nakladania a  vykladania, napr. vo forme 

primeraného obalu a riadneho uloženia nákladu za nedostatočnú.  

V takýchto prípadoch sa doprava dotknutej  látky alebo veci alebo preprava odpadu 

považuje za nezákonnú prepravu odpadu . Následne sa postupuje v súlade s čl. 24 a 25 

Nariadenia, pričom orgány zapojené do kontrol bezodkladne informujú o situácii 

príslušný orgán krajiny, v ktorej sa vykonala dotknutá kontrola.  
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Podľa čl. 50 ods. 4c. Nariadenia môžu kontrolné orgány (teda aj inšpekcia), s  cieľom overiť, 

či preprava odpadu je v súlade s týmto Nariadením, vyžadovať, aby im:  

- oznamovateľ,  

- osoba zabezpečujúca prepravu,  

- držiteľ, 

- dopravca,  

- príjemca a 

- zariadenie, ktoré odpad prijme,  

predložili v stanovenej lehote náležité písomné dôkazy.  

S cieľom overiť, či prepravovaný odpad , ktorý podlieha všeobecným požiadavkám na 

informáciu v zmysle čl. 18 Nariadenia, je určený na činnosti zhodnotenia, ktoré sú v  súlade 

s čl. 49 Nariadenia, môžu kontrolné orgány vyžadovať, aby osoba, ktorá zabezpečuje 

prepravu, predložila príslušné písomné dôkazy poskytnuté zhodnocovacím zariadením  

na predbežné alebo iné než predbežné zhodnotenie a  v prípade potreby schválené 

príslušným orgánom miesta určenia.  

 

Podľa čl. 50 ods. 4d. Nariadenia ak dôkazy uvedené v ods. 4c. neboli predložené  

kontrolným orgánom v určenej lehote, alebo ak ich považujú za nedostatočné na vyvodenie 

záveru, dotknutá preprava sa považuje za nezákonnú prepravu. Následne sa postupuje podľa 

čl. 24 a 25 Nariadenia, pričom kontrolné orgány bezodkladne informujú o  situácii príslušný 

orgán krajiny, v ktorej sa vykonala dotknutá kontrola.  

 

Ak sa pri kontrole prepravovanej zásielky zistí, že sa jedná o  CPO (na základe údajov 

uvedených v CMR alebo inom doklade, ktorý zásielku sprevádza, fyzickej obhliadky 

zásielky a iných skutočností) pristúpi sa ku kontrole sprievodnej dokumentácie, nakoľko 

každá zásielka odpadu musí byť sprevádzaná určitou dokumentáciou podľa Nariadenia.  

 

V prvom kroku sa zisťuje:  

 krajina odoslania,  

 krajina určenia,  

 druh prepravovaného odpadu,  

 spôsob plánovaného nakladania s odpadom (zhodnotenie, zneškodnenie).  

 

Zo zistených údajov a potrebných informácií sa ďalej určí:  

 či cezhraničný pohyb odpadu je/nie je zakázaný,  

 či podlieha udeleniu súhlasu MŽP SR alebo  

 či sú postačujúce sprievodné informácie.  

 

Rozsah a obsah výkonu kontrol u oznamovateľa alebo príjemcu odpadu je upravený 

v samostatnom metodickom pokyne č. 14/2018 z  25.09.2018, RZ č.: 761-

31894/24/2018/Kun, Cezhraničný pohyb odpadov - kontrola v subjekte. 

 

Rozsah a obsah výkonu kontrol na komunikáciách a  priestranstvách (štátna hranica, colný 

priechod, iné) je upravený v samostatnom metodickom pokyne č. 8/2018 z 18.06.2018, RZ 

č.: 761-20133/24/2018/Kun, Kontrola cezhraničného pohybu odpadov.  
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Rozsah a obsah výkonu kontrol na rôznych komunikáciách a  priestranstvách je upravený 

v samostatnom metodickom pokyne č. 4/2019 z  20.03.2019, RZ č.: 278-5401/24/2019/Kun, 

Kontrola zásielky odpadu pri cezhraničnom pohybe odpadov na komunikácii.  

  

Rozsah a obsah výkonu kontrol za účelom rozhodnutia v sporných prípadoch, či je daný 

tovar v prípade prepravy cez štátnu hranicu odpadom podľa § 106 písm. c) zákona 

o odpadoch je upravený v samostatnom metodickom pokyne   č. 5/2019 z  20.03.2019, RZ 

č.: 278-5458/24/2019/Kun, Rozhodnutie o tovare v prípade prepravy cez štátnu hranicu.  

  

Pri kontrolách na colných priechodoch, pozemných komunikáciách, v iných priestoroch  

a priestranstvách na území SR je rozhodujúce skontrolovať dokumentáciu, ktorá sprevádza 

každú zásielku tovaru a porovnať ju so skutočne prepravovaným nákladom (zásielkou). To 

znamená, že je minimálne nutné :  

 

 aby policajný orgán, resp.  colný orgánu dal pokyn na zastavenie vozidla (toto nie je 

v kompetencii SIŽP),  

 

 údaje o každom zastavenom vozidle (bez ohľadu na to, či sa prepravuje odpad alebo 

nie) zapisovať do tabuľky „Prehľad kontrolovaných prepráv“ (podľa MP č. 8/2018),  

 

 pri každom zastavenom vozidle preveriť údaje uvedené v dokumente CMR 

(Medzinárodný nákladný list), ktorý sprevádza každú zásielku tovaru  - kontrolujú 

policajné a colné orgány, základné údaje sa uvedú do tabuľky Prehľad kontrolovaných 

prepráv (podľa MP č. 8/2018), 

 

 dôsledne prezrieť a zdokumentovať obsah celej zásielky (predovšetkým vtedy, ak sa 

prepravuje odpad a nesprevádzajú ho žiadne náležitosti podľa právnych predpisov 

platných na tomto úseku),  

 

 v prípade zastavených vozidiel, ktoré prepravujú odpad, sa vypracu je priamo na mieste 

„Protokol/Záznam z kontroly dodržiavania povinností pri cezhraničnom pohybe 

odpadu“ (podľa MP č. 4/2019), 

 

 preveriť, či zásielku odpadu (ak sa zistí, že sa prepravuje odpad) sprevádzajú tlačivá:  

A) kópia Dokladu o oznámení a originál Dokladu o pohybe – v prípade prepravy 

odpadu, na ktorú sa vyžaduje súhlas.  

Obe tieto tlačivá musia byť riadne vyplnené .    

Doklad o oznámení je súčasťou písomného súhlasu, udeľovaného MŽP SR (súhlas 

je vždy pripnutý k Dokladu o oznámení) a má guľatú pečiatku tohto orgánu 

v položke č. 20 tlačiva. Súčasne je tu uvedený aj dátum platnosti súhlasu - položka 

č. 20 - a aj počet plánovaných prepráv - položka č. 4 tlačiva. 

 

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

(zásielky) odpadu - položka č. 2  a  jej množstvo - položka č. 5,   



Plán kontrol CPO; SIŽP – ústredie – ÚIOH 

RZ č. 56/24/2020 – 6257/2020, 24. 02. 2020 

 

21 

 

 preveriť v Doklade o pohybe, či poradové číslo prepravy (zásielky) - položka č. 

2  - je v súlade s celkovým plánovaným počtom prepráv uvedeným v položke č. 

4 Dokladu o oznámení,   

 

 preveriť, či v Doklade o pohybe oznamovateľ pred začatím prepravy vyplnil 

položky 2, 5-8, 15 a tiež položku 16,  

 

 preveriť, či je súhlas platný – dátum prepravy (zásielky) musí byť vždy v súlade 

s údajmi v Doklade o oznámení, v položkách č. 6 [Plánované trvanie prepravy 

(prepráv): Prvé odoslanie... Posledné odoslanie:.. ]       a č. 20 (Písomný súhlas 

MŽP SR, Súhlas udelený dňa ..., Súhlas platný od ...   do ... ) , 

 

 preveriť, či údaje v Doklade o oznámení, položka 20 a údaje v Doklade 

o pohybe, položka 6 (Skutočný dátum prepravy) sú v súlade,  

 

 preveriť, či predmet prepravy  je totožný s  predloženými dokladmi, t. j. či sa 

jedná o odpad, na ktorý bol vydaný súhlas.  

 

B) v prípade prepravy odpadu, pre ktorý postačuje, aby bol sprevádzaný určitými 

informáciami (Sprievodné informácie).  

 

Preveriť, či je dokument podľa prílohy VII Nariadenia vypísaný úplne, položky 1 -

12. 

 

 vyhotoviť fotodokumentáciu, resp. videodokumentáciu  každej zásielky odpadu, vrátane 

najdôležitejších dokumentov, ktoré zásielku sprevádzajú,  

 

 pre  potreby vydania rozhodnutia podľa § 106 písm. c) zákona  o  odpadoch (napr. na 

požiadanie  policajných orgánov, colných  orgánov)  je  nutné  vypracovať   

Protokol/Záznam z  kontroly s uvedením podrobných údajov vo vzťahu k  prepravovanej 

zásielke (podľa MP č. 5/2019), 

 

 ak je to technicky a inak možné a potrebné, na mieste sa vydá rozhodnutie podľa § 106 

písm. c) zákona o  odpadoch.   

 

Preprava zásielky odpadu, ktorá nie je vykonávaná v  súlade s povinnosťami ustanovenými 

v právnych predpisoch, platných na úseku cezhraničného pohybu odpadov, nespĺňa zákonné 

požiadavky na jej vpustenie na územie SR, resp. pokračovanie v  jazde.   

   

Po odhalení nezákonného CPO na území SR sa postupuje podľa čl. 24 ods. 1 Nariadenia. To 

znamená, že príslušný inšpektorát o  tom bezodkladne písomne informuje SIŽP - ústredie - 

útvar inšpekcie odpadového hospodárstva, ktorý túto skutočnosť oznámi MŽP SR.  
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V prípade odhalenia takéhoto nezákonného CPO je príslušný orgán zodpovedný za 

zabezpečenie zorganizovania bezpečného uskladnenia tohto odpadu až do jeho návratu alebo 

do iného než predbežného zhodnotenia alebo zneškodnenia (čl. 24 ods. 7 Nariadenia) . 

  

Podľa § 111 ods. 4 (druhá veta) zákona o  odpadoch MŽP SR alebo inšpekcia môže určiť 

dopravcovi miesto na odstavenie vozidla do doby jeho spätného prevzatia, zhodnotenia 

alebo zneškodnenia odpadu (čl. 22 až 25 Nariadenia).  

 

1. Kontrola prebiehajúca u pôvodcu odpadu/držiteľa odpadu [resp. iného subjektu – 

bod 2.1. písm. a) Plánu kontrol] 

 

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,  

- preverenie plnenia podmienok ustanovených v súhlasoch na CPO, 

 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 v  znení neskorších 

predpisov (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 zar iadenia 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.  
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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:  

-  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 správnost i a pravdivosti údajov uvedených v týchto dokladoch,  

- preverenie plnenia podmienok ustanovených v súhlasoch na CPO, 

 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 v  znení neskorších predpisov  

(ďalej len „vyhl. MŽP SR č. 371/2015 Z.z.“)  

 doklad o množstve a druhu dodaného odpadu,  

 ak ide o nebezpečné odpady, aj sprievodný list a identifikačný list nebezpečného 

odpadu,  

 kontrola množstva dodaného odpadu,  

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

vlastnostiach a zložení odpadu,  

 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,  

 zaevidovanie prevzatého odpadu,  

 platná zmluva medzi oznamovateľom a príjemcom odpadu o zhodnotení odpadu,  

 iné dôležité súvisiace skutočnosti, ktoré vyplynú počas výkonu kontroly.  
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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,  

-  názov a zloženie odpadu,  

-  identifikačné kódy,  

-  potvrdenie o zhodnotení 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,  

- preverenie plnenia podmienok ustanovených v súhlasoch na CPO, 

 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,  

- preverenie plnenia podmienok ustanovených v súhlasoch na CPO, 

 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.,  
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 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 

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 

- položka č. 2 a jej množstvo - položka č. 5,  

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

povoleným počtom plánovaných prepráv uvedeným v položke č. 4 Dokladu o oznámení,  

 preveriť platnosť súhlasu udeleného na CPO,  

 preveriť, či predmet prepravy (zásielka tovaru) je totožný s predloženými dokladmi.     
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PRÍLOHA č. 3  k Plánu kontrol 

 

POSÚDENIE RIZIKA OSOBITNÝCH TOKOV ODPADOV  

 

Predmetom tejto prílohy je posúdenie rizika niektorých osobitných tokov odpadov, 

ktoré najčastejšie sú, alebo existuje predpoklad, že aj v  nasledujúcom období môžu 

byť/budú predmetom CPO. Z uvedeného dôvodu je nevyhnutné na ne upozorniť. Tieto údaje 

tak sú/budú zohľadňované pre určovanie priorít kontrol CPO.  

 

Najčastejšie osobitné toky odpadov pre potreby kontroly CPO, a  stupeň rizika s nimi 

súvisiaci (ďalej len ,,RS“), sú uvedené v nasledovnej Tabuľke č. 1.  

 

Tabuľka č. 1 Osobitné toky odpadov 

 

P.č. Odpad – najčastejší 

tok odpadu 

Patrí sem RS 

1. odpad z  kovov kovový odpad  z rôznych zdrojov, vrátane spracovaného 

odpadu zo starých vozidiel a lodí, batérií a 

akumulátorov, používaných katalyzátorov, spracovaný 

odpad z elektrických a elektronických zariadení, 

odpady z mechanického spracovania odpadu inak 

nešpecifikované 

3 - 5 

2. odpadový olej použité oleje (motorový olej, olej z lodnej dopravy, 

hydraulické kvapaliny, kompresorové oleje, oleje z 

rezania, brúsenia a valcovania, odpad zo spracovania 

ropy, emulzie, odpady z minerálnych a  syntetických 

olejov, olej s obsahom PCB látok 

5 

3. odpadové chemikálie  kyseliny/zásady, laboratórny odpad, odpad obsahujúci 

ortuť, arzén, odpadové farby, lepidlá, detergenty, 

biocídy, rozpúšťadlá, chladiace zmesi, fotochemikálie, 

výbušné odpady a tlakové fľaše, použité katalyzátory 

Zahŕňa  organické i  anorganické odpady 

5 

4. kaly rôzneho pôvodu odpad z čistenia odpadových vôd (vrátane kalov z 

komunálnych ČOV a priemyselných ČOV), kalov 

z čistenia kanalizácie, ... Odpady určené napr. na 

rekultiváciu. 

5 

5. odpady z elektrických 

a elektronických 

zariadení (OEEZ) 

OEEZ z domácností alebo priemyselného pôvodu, 

vrátane spracovaného OEEZ, vrátane spotrebičov, ktoré 

obsahujú látky poškodzujúce ozónovú vrstvu alebo 

fluórované skleníkové plyny 

V niektorých prípadoch môže byť súčasťou kovového 

odpadu (najmä v prípade spracovaného OEEZ). 

3 - 5 

6. batérie a akumulátory prenosné batérie a akumulátory, priemyselné a 

automobilové batérie a akumulátory Odpady určené na 

materiálové využitie – triedené podľa ich chemizmu 

nebo spôsobu využitia 

5 
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7. staré vozidlá nespracované staré vozidlá, nepojazdné vozidlá N1 a 

M1, ako aj trojkolesové motorové vozidlo okrem 

motorových trojkoliek 

3 - 5 

8. odpady z metalurgie kovové strusky, stery, filtračné koláče, odpad z čištenia 

plynu, liatia pieskov, odpad vznikajúci z povrchovej 

úpravy kovov (fyzikálnej a mechanickej úpravy 

povrchov, spracovania kovových predmetov, a 

elektrolytického, chemického alebo termického 

nanášania kovov krycími vrstvami), zahrňuje odpad zo 

spracovania minerálov 

Je tu možnosť prekrytia so stavebným a demolačným 

odpadom z dôvodu používania niektorých strusiek na 

stavebné účely, kedy sa viacmenej rovnakým spôsobom 

recykluje i odpad z demolácii. 

Niektoré z týchto zvyškov sa používajú  na 

znovuzískanie kovov. 

3 - 5 

9. zmesový komunálny 

odpad 

odpad z domácností vznikajúci činnosťou fyzickej 

osoby  a odpad podobných vlastností a zloženia, 

pôvodcom ktorých je právnická osoba alebo fyzická 

osoba podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri 

bezprostrednom výkone činnosti tvoriacich predmet 

podnikania, upravený na určité frakcie 

3 - 5 

10. horľavý odpad (palivo 

z odpadov) - 19 12 10 

odpady  zo zariadení na úpravu odpadu, odpady 

z mechanického spracovania odpadu, napr. triedenia, 

drvenia, lisovania, hutnenia a peletizovania inak 

nešpecifikované 

3 - 5 

11. iné odpady vrátane 

zmiešaných 

materiálov 

z mechanického 

spracovania odpadu 

iné ako uvedené v 19 

12 11 - 19 12 12   

odpady  zo zariadení na úpravu odpadu, odpady 

z mechanického spracovania odpadu, napr. triedenia, 

drvenia, lisovania, hutnenia a peletizovania inak 

nešpecifikované 

3 - 5 

 

Legenda: 

 

Stupeň rizika  (RS) niektorých osobitných tokov odpadov – od 1 do 5: 

  stupeň 1 – veľmi nízke riziko  

  stupeň 2 – nízke riziko 

  stupeň 3 – stredné vysoké riziko  

  stupeň 4 – vysoké  riziko 

  stupeň 5 – veľmi vysoké riziko  
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 PRÍLOHA č. 4  k Plánu kontrol 

 

POSÚDENIE RIZIKA ZDROJOV ODPADU  
 

Predmetom tejto prílohy je posúdenie rizika jednotlivých zdrojov odpadov, ktoré 

najčastejšie sú, alebo existuje predpoklad, že aj v nasledujúcom období môžu byť/budú 

zdrojom odpadov určených na cezhraničný pohyb. predmetom CPO.  Z  uvedeného dôvodu 

je nevyhnutné na ne upozorniť. Tieto údaje tak sú/budú zohľadňované pre určovanie priorít  

kontrol CPO. 

 

  Pri posúdení rizika jednotlivých zdrojov odpadov bolo nevyhnutné vziať do úvahy aj 

smerovanie odpadov, vzhľadom k tomu, že CPO môže byť:  

 

1. smerovaná na územie SR (riziko  je najvyššie): 

 dovoz – z tretích krajín,  

 preprava – z členských krajín EÚ, 

 

2. smerovaná z územia SR (riziko  je najnižšie)  

  vývoz – do tretích krajín,  

  preprava – do členských krajín EÚ, 

 

3. tranzitujúca cez územie SR (riziko je stredne vysoké až nízke v  závislosti od krajiny 

pôvodu odpadu a krajiny určenia odpadu):  

 dovoz odpadu do Spoločenstva EÚ z tretích krajín  – s tranzitom cez územie SR 

(napr. z Ukrajiny do ČR), 

 preprava v rámci členských krajín Spoločenstva EÚ – s tranzitom cez územie SR 

(napr. z  Maďarska do Poľska), 

 vývoz odpadu zo Spoločenstva EÚ s tranzitom cez územie SR (napr. z Nemecka do 

Číny), 

 tranzit odpadu cez územie SR (t. j. cez Spoločenstvo EÚ) pri preprave odpadu 

z tretej krajiny a do tretej krajiny (napr. z Ruska do Albánska). 

 

Na základe uvedeného, stanovenie stupňa rizika CPO  vyplýva predovšetkým:  

1. zo smerovania CPO (najvyššie riziko),  

 

2. z druhu odpadov, ktoré sú predmetom CPO  (najvyššie riziko v prípade nebezpečných 

odpadov a odpadov podliehajúcich písomnému oznámeniu a súhlasu; nižšie riziko 

v prípade ostatných odpadov) , 

 

3. z účelu CPO – spôsobu nakladania s odpadom – zhodnotenie odpadu (nižšie riziko)/ 

zneškodnenie odpadu (vyššie riziko). 

 

Najčastejšie zdroje odpadov pre potreby kontroly CPO sú uvedené v  nasledovnej Tabuľke 

č. 1. 
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Tabuľka č.1 Zdroje odpadu 

P. č. Oznamovateľ 

pôvodca odpadov 

tranzit cez SR 

Príjemca RS 

odpady z kovov 

1. 

 

 

 

CRH (Slovensko), a.s., 

Rohožník, SR 

(železné kovy – 19 12 02) 

 

zariadenie na zhodnocovanie 

odpadov činnosťou R4 – Scholz 

Rohstoffhandel GmbH, Zinnergasse 

6a, 1110 Viedeň, Rakúsko  

1- 2 

 

 

 

 

2. 

FORTISCHEM a.s., Nováky, 

SR 

(kovová ortuť – 16 03 07) 

   

 

 zariadenie na zneškodňovanie 

odpadov činnosťou D9 – Batrec 

Industrie AG, Niesenstrasse 44, CH-

3752 Wimmis, Švajčiarsko  

 

1 - 3 

odpadové oleje 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

VACUUMSCHMELZE, s.r.o., 

Horná Streda, SR  

(kovový kal z brúsenia, 

honovania a lapovania 

obsahujúci olej – 12 01 18) 

 

 

 

zariadenie na zhodnocovanie 

odpadov činnosťou R4 – 

NICKELHÜTTE AUE GmbH, Werk 

Sigmundshall, Betriebsteil REKAL, 

Tienberg 25, D-31515 Wunstorf, 

Nemecko 

 

 

2 - 3 

 

 

 

 

 

 

4. Fischer Entsorgungs- und 

Transport GmbH, 

Wilhelmsburg, Rakúsko  

(nechlórované minerálne 

motorové, prevodové a mazacie 

oleje – 13 02 05) 

 

zariadenie na zhodnocovanie 

odpadov činnosťou R1 – CRH 

(Slovensko) a.s., Rohožník, 

zariadenie RP BC, SR 

3 - 5 

odpadové chemikálie  

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SLOVNAFT, a.s., Bratislava, 

SR  

(použité katalyzátory 

obsahujúce nebezpečné 

prechodné kovy alebo 

nebezpečné zlúčeniny 

prechodných kovov – 16 08 02)  

 

zariadenie na zhodnocovanie 

odpadov činnosťou R4 – Treibacher 

Industrie AG, 9330 Althofen, 

Rakúsko  

 

2- 3 

 

6. CMK, s.r.o., Žarnovica, SR  

(odpady obsahujúce arzén – 06 

04 03) 

 

zariadenie na zneškodňovanie 

odpadov činnosťou D12 – 

K+S KALI GmbH, Untertagdeponie 

Zielitz, Farslebetrstrasse 1, D-36326 

Zielitz, Nemecko 

1- 3 
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7. CINAR S.A., Athens, Grécko  

tranzit cez SR (Bulharsko, 

Rumunsko, Maďarsko, Česká 

rep.)  

(organické odpady obsahujúce 

nebezpečné látky – 16 03 05 

laboratórne chemikálie 

pozostávajúce z nebezpečných 

látok alebo obsahujúce 

nebezpečné látky vrátane zmesí 

laboratórnych chemikálií – 16 

05 06) 

 

zariadenie na zneškodňovanie 

odpadov činnosťou D14 a následne 

činnosťou D10 – AGR 

Abfallentsorgungs-Gesellschaft 

Ruhrgebiet mbH, Im Emscherbruch 

11, 45699 Herten, Nemecko 

 

2- 3 

 

8. MOL Hungarian Oil and Gas 

Plc., Budapest, Maďarsko  

tranzit cez SR  

(použité katalyzátory 

obsahujúce nebezpečné 

prechodné kovy alebo 

nebezpečné zlúčeniny 

prechodných kovov – 16 08 02) 

 

zariadenie na zhodnocovanie 

odpadov činnosťou R13 a následne 

činnosťou R4 – S.P.T. spol. s r.o., 

Pražská 600, 25210 Mníšek pod 

Brdy, Česká rep  

1 - 3 

 

9. CMK, s.r.o., Žarnovica, SR 

(odpady obsahujúce arzén – 06 

04 03) 

 

zariadenie na zhodnocovanie 

odpadov činnosťou R5 – PRECIOSA 

ORNELA, a.s., 468 25 Zásada 317, 

Česká rep.  

 

1 - 3 

10. Purum SK s.r.o., Holíč, SR  

(kyslé moriace roztoky – 11 01 

05) 

 

zariadenie na zhodnocovanie 

odpadov činnosťou R4 – DONAU 

CHEMIE AG, Klagenfurter strasse 

17, A-9371 Brückl, Rakúsko  

 

1 - 3 

11. UAB ,,Katalizator“ Lt, Vilnius, 

Litovská republika 

tranzit cez SR (Poľsko, Česká 

rep. , Maďarsko, Slovinsko)  

(použité katalyzátory 

kontaminované nebezpečnými 

látkami – 16 08 07) 

 

zariadenie na zhodnocovanie 

odpadov činnosťou R8– CHImet 

SPA, Via dei Laghi 31/33, 52041 

Badia al Pino (AR), Taliansko 

1 - 3 

12. 

 

 

 

 

 

BorsodChem Zrt., 

Kazincbarcika, Maďarsko  

tranzit cez SR (Česká rep., 

Nemecko, Veľká Británia, 

Severné Írsko, Belgicko, 

Francúzsko) 

zariadenie na zhodnocovanie 

odpadov činnosťou R4– Sabin Metal 

Corporation, 1647 Wheatland Center 

Road Scottsville, NY 14546, USA 

 

1 - 4 
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(použité katalyzátory 

kontaminované nebezpečnými 

látkami – 16 08 07) 

 

13. JSC ,,KATALIZATOR.LT“, 

Vilnius Litovská rep. 

tranzit cez SR 

(použité katalyzátory 

kontaminované nebezpečnými 

látkami – 16 08 07) 

zariadenie na zneškodňovanie 

odpadov činnosťou D9 a D10 JSC 

,,CHIMET SPA“, Via dei laghl 31/33 

– 52041 Badia al Pino (Arezzo), 

Taliansko 

2 - 4 

kaly rôzneho pôvodu  

 

14. 

 

 

 

SLOVNAFT, a.s., Bratislava, 

SR 

(kaly z dna nádrží – 10 03 08  

kaly obsahujúce olej z údržby 

prevádzok alebo zariadení – 05 

01 06 

kaly zo spracovania kvapalného 

odpadu v mieste jeho vzniku 

obsahujúce nebezpečné látky – 

05 01 09) 

 

zariadenie na zneškodňovanie 

odpadov činnosťou D10 – Wien 

Energie GmbH, Thomas Klestil Platz 

14, 1030 Wien, Rakúsko  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. 

 

Abbruch-, Boden- und 

Wasserreinigungsges. m. b. H., 

Wien, Rakúsko 

(kaly z čistenia komunálnych 

odpadových vôd – 19 08 05) 

 

zariadenie na zhodnocovanie 

odpadov činnosťou R3 – BTT, s.r.o., 

Bratislava, prevádzka: 906 33 

Cerová 481, SR 

 

3 - 5 

 

16. 

 

Mincovňa Kremnica, š.p. 

Kremnica, SR 

(kaly a filtračné koláče 

obsahujúce nebezpečné látky – 

11 01 09) 

 

zariadenie na zhodnocovanie 

odpadov činnosťou R4 – WRC World 

Ressources Company GmbH, 

Industriestraβe 7 D-04808 Wurzen, 

Nemecko 

 

1 - 3 

 

17. 

 

Woplfram Bergbau und Hṻtten 

AG, sankt Martin im Sulomtal, 

Rakúsko  

tranzit cez SR 

(Kaly z fyzikálno-chemického 

spracovania obsahujúce 

nebezpečné látky – 19 02 05) 

zariadenie na zhodnocovanie 

odpadov činnosťou R4 –Freeport 

Cobalt Oy, Kobolttiaukio I, FI-67900 

Kokkola, Fínsko  

1 - 2 

odpady z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ)  

18.    

3 - 5 
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ENVIROPOL s.r.o., Praha, 

Česká rep. 

(žiarivky a iný odpad 

obsahujúci ortuť - 20 01 21) 

 

 

zariadenie na zhodnocovanie 

odpadov činnosťou R12 – Elektro 

Waste, s.r.o., Lužianky, SR 

a následne činnosťou R4 v zariadení 

ELEKTRO RECYCLING s.r.o., 

Príboj 549, Slovenská Lupča, SR  

 

 

 

 

 

 

 

19. Hotis Recycling Slovakia, 

s.r.o., Pezinok, SR 

Vyradené zariadenia 

obsahujúce nebezpečné časti 

iné ako uvedené v 16 02 09 až 

16 02 12  - 16 02 13 

(vyradené elektrické 

a elektronické zariadenia iné 

ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 

23, obsahujúce nebezpečné 

časti - 20 01 35)  

 

zariadenie na zhodnocovanie 

odpadov činnosťou R4 – Metall 

Recycling Mü -Gu GmbH, 

Industriestraβe 12, A-3300 

Amstetten, Rakúsko  

 

1 - 2 

 

20. ENVIROPOL SK s.r.o. 

Bratislava, SR 

(vyradené zariadenia 

obsahujúce nebezpečné časti 

iné ako uvedené v 16 02 09 až 

16 02 12  - 16 02 13 

vyradené elektrické 

a elektronické zariadenia iné 

ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 

23, obsahujúce nebezpečné 

časti - 20 01 35)  

 

zariadenie na zhodnocovanie 

odpadov činnosťou R12 –  

ENVIROPOL, s.r.o., 

Československého exilu 2062/8 143 

00 Praha 4 – Modřany, prevádzka: 

Frýdecká 680/444, 719 00 Ostrava – 

Kunčice, Česká rep. a následne 

činnosťou R3 a R4 – v zariadení 

spol. ENVIROPOL, s.r.o., 

Československého exilu 2062/8 143 

00 Praha 4 – Modřany, prevádzka: 

Průmyslová zóna II, č.p. 126, 586 01 

Jihlava – Hruškové Dvory, Česká 

rep. 

 

1 - 3 

 

21. ENVIROPOL SK s.r.o. 

Bratislava, SR (vyradené 

zariadenia obsahujúce 

chlórfluórované  uhľovodíky, 

HCFC, HFC - 16 02 11 

vyradené zariadenia 

obsahujúce chlórfluórované  

uhľovodíky - 20 01 23)  

 

zariadenie na zhodnocovanie 

odpadov činnosťou R12 a následne 

činnosťou R3 a R4 – PRAKTIK 

system, s.r.o., Chrastavská 273/30, 

460 01 Liberec II – Nové Město, 

Česká rep. 

1- 3 

 

batérie a akumulátory  

22. POWER BATTERY, s.r.o., 

Banská Bystrica, SR 

 

zariadenie na zhodnocovanie 

činnosťou R4 v zariadení MONBAT 

RECYCLING SRL, Bucharesťs Ring 

2 - 3 
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Road, No.228i, 39 Parcel, City 

Pantelimon, Ilfov, District, 

Rumunsko 

 

23. Inter-Metal Recycling Kft., 

Budapešť, Maďarsko  

tranzit cez SR 

 

zariadenie na zhodnocovanie 

odpadov činnosťou R4 v zariadení 

spol. Kovohutě Příbram nástupnická, 

a.s., Kovohute, Příbram VI – 

Březové hory, Příbram, Česká rep.  

 

3 - 5 

 

24. Viktor Pichler – Výkup 

Jinočany, Česká rep. 

tranzit cez SR 

 

zariadenie na zhodnocovanie 

odpadov činnosťou R4 v zariadení 

spol. EL BAT JSC, Sarameshe site, 

quarter 121, 2040 Dolna Banya, 

Bulharsko 

 

3 - 5 

 

25. TSR Czech Republic s.r.o., 

Praha, Česká rep. 

tranzit cez SR 

zariadenie na zhodnocovanie 

odpadov činnosťami R12, R4 a R5 

v zariadení spol. EL BAT JSC, 

Sarameshe site, quarter 121, 2040 

Dolna Banya, Bulharsko 

 

3 - 5 

 

26. SIBIN s.r.o., Haniska, SR 

(16 06 01, 20 01 33) 

zariadenie na zhodnocovanie 

odpadov činnosťou R3, R4 a R5  - EL 

BAT JSC, 2040 Dolna  Banya, 

Sarameshe site quarterb121, 

Bulharsko 

2 - 3 

staré vozidlá 

27. Xerox Manufacturing 

Nederland BV, Venray, 

Holandsko 

tranzit cez SR  

(časti odstránené z vyradených 

zariadení, iné ako uvedené v 16 

02 15 –16 02 16)  

 

zariadenie na zhodnocovanie 

odpadov činnosťou R3 – spol. 

Flextronics LLC, Berehivska-bichna 

str. 4, 89600 Mukachevo, Ukrajina 

 

2 - 3 

odpady z metalurgie 

28. 1.ALUMETAL GROUP 

HUNGARY Kft, Komárom, 

Maďarsko 

2.Scepter Tatabánya Kft., 

Tatabánya, Maďarsko  

tranzit cez SR  

(soľné trosky z druhého tavenia 

– 10 03 08)  

 

zariadenie na zhodnocovanie 

odpadov činnosťou R5 – BEFESA 

SALTZSCHLACKE GmbH, Am 

Brinker Hafen 6, D-30179 Hannover, 

Nemecko 

 

 

 

1 - 2 
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29. SC Hammerer Aluminium 

Industries Santana SRL, 

Santana Arad, Rumunsko 

tranzit cez SR 

(soľné trosky z druhého tavenia 

– 10 03 08)  

 

zariadenie na zhodnocovanie 

odpadov činnosťou R5 – K+S KALI 

GmbH, Rudolf – Breitscheid Str. 65-

75, 08280 Aue, Nemecko 

 

 

1 - 2 

 

30. SAKER, s.r.o., Horný Hričov, 

SR  

pôvodca odpadov  - spol. 

BRIXIAPRESS s.r.o., 

Matuškova 48, 976 31 

Vlkanová, SR 

(soľné trosky z druhého tavenia 

– 10 03 08 

čierne stery z druhého tavenia – 

10 03 09) 

zariadenie na zhodnocovanie 

odpadov činnosťou R4 – SAKER, 

spol. s r.o., Na Sádkách 3475, 76701 

Kroměříž, Česká rep. 

 

1 - 2 

horľavý odpad (palivo z odpadov) - 19 12 10 

31. IL TRUCIOLO S.R.L., 

Albavilla, Taliansko 

  

zariadenie na zhodnocovanie 

odpadov činnosťou R1 – CRH 

(Slovensko) a.s., Rohožník, SR  

 

3 - 5 

32. S.N.U.A. SRL, San Quirimo, 

Taliansko 

 

zariadenie na zhodnocovanie 

odpadov činnosťou R1 – CRH 

(Slovensko) a.s., Rohožník, 

zariadenie hlavný horák rotačnej 

pece šedého cementu RP PC2, SR 

 

3 - 5 

33. Tramonto Antonio SRL, 

Vergiate, Taliansko 

 

zariadenie na zhodnocovanie 

odpadov činnosťou R1 – CRH 

(Slovensko) a.s., Rohožník, 

zariadenie hlavný horák rotačnej 

pece šedého cementu RP PC2, SR 

 

3 - 5 

34. ECO SINERGIE SOC. CONS. 

A RL, San Vito al Tagliamento, 

Taliansko 

zariadenie na zhodnocovanie 

odpadov činnosťou R1 – CRH 

(Slovensko) a.s., Rohožník, 

zariadenie hlavný horák rotačnej 

pece šedého cementu RP PC2, SR  

 

3 - 5 

35. Vanheede Alternative Fuels 

SA, Dottignies, Belgicko 

 

zariadenie na zhodnocovanie 

odpadov činnosťou R1 – Carmeuse 

Slovakia, s.r.o., Slavec 179, 

prevádzka: Vstupný areál U.S.Steel, 

Košice, SR 

 

3 - 5 
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36. ecorec Hungária 

Kft.,Tatabánya, Maďarsko  

pôvodca odpadu sú 

spoločnosti:  

Sárvári  HUKE Kft., Ikervári út 

23., 9600 Sárvár, Maďarsko a  

NHKV Zrt., Lajos utca 103, 

1036 Budapest (21 prevádzok), 

Maďarsko 

 

zariadenie na zhodnocovanie 

odpadov činnosťou R1 – CRH 

(Slovensko) a.s., cementáreň Turňa 

nad Bodvou, SR 

 

3 - 5 

37. ecorec Hungária Kft., 

Tatabánya, Maďarsko  

  

 

 

zariadenie na zhodnocovanie 

odpadov činnosťou R1 – CRH 

(Slovensko) a.s., Rohožník, hlavný 

horák rotačnej pece šedého cementu 

RP PC2, SR 

3 - 5 

38. PA SERVICE SRL, Cortaccia 

BZ, Taliansko 

zariadenie na zhodnocovanie 

odpadov činnosťou R1 – Považská 

cementáreň a.s., Ladce, SR  

 

3 - 5 

39. LOTUS 91 d.o.o., Fusina 

Varaždin, Chorvátsko 

 

zariadenie na zhodnocovanie 

odpadov činnosťou R1 – CRH 

(Slovensko) a.s., Rohožník, hlavný 

horák rotačnej pece šedého cementu 

RP PC2, SR 

 

3 - 5 

40. ZUSER 

Ressourcenmanagement 

GmbH, Peggau, Rakúsko  

 

 

zariadenie na zhodnocovanie 

odpadov činnosťou R1 – Cemmac, 

a.s., Horné Sŕnie, SR 

3 - 5 

19 12 12 – iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického 

spracovania odpadu iné ako uvedené v 19 12 11 

41. 

 

Javno podjetje Center za 

ravnanje z odpadki Puconci 

d.o.o., Puconci Slovinsko,  

 

zariadenie na zhodnocovanie 

činnosťou R1 – CRH (Slovensko) 

a.s. cementáreň Turňa nad Bodvou, 

SR  

 

3 - 5 

 

42. 

 

 Saubermacher 

Dienstleistungs-AG, 

Feldkirchen bei Graz Rakúsko,  

 

zariadenie na zhodnocovanie 

činnosťou R1 – CRH (Slovensko) 

a.s. Rohožník, zariadenie HotDisc, 

SR 

 

3 - 5 

 

43. 

 

RECYCLA SRL, Maniago, 

Taliansko 

zariadenie na zhodnocovanie 

činnosťou R1 – Cemmac, a.s., Horné 

Sŕnie, SR 

 

zariadenie na zhodnocovanie 

činnosťou R12 – Brantner Altgas, 

3 - 5 
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s.r.o., Dubnica nad Váhom, SR 

a následne činnosťou R1 v spol 

Carmeuse Slovakia, s.r.o., 049 11 

Slavec 197, prevádzka: Závod 

Vápenka Košice, Vstupný areál U.S. 

Steel Košice, SR, Cemmac, a.s., 

Horné Sŕnie SR a Považská 

cementáreň, a.s., Ladce, SR 

 

44. 

 

ERTEK SRL, Cittadela, 

Taliansko 

 

zariadenie na zhodnocovanie 

činnosťou R12 – ecorec Slovensko 

s.r.o., Pezinok, SR a následne 

činnosťou R1 v zariadení spol. CRH 

(Slovensko) a.s. Rohožník, SR 

 

zariadenie Hot Disc a hlavný horák 

rotačnej pece šedého cementu RP 

PC2, SR  

 

3 - 5 

 

45. 

 

GORENJE SUROVINA RECE, 

d.o.o., Maribor,  Slovinsko,  

 

zariadenie na zhodnocovanie 

činnosťou R1 – CRH (Slovensko) 

a.s. cementáreň Turňa nad Bodvou, 

SR 

 

3 - 5 

 

46. 

 

S.N.U.A. SRL, San Quirimo,   

Taliansko 

 

zariadenie na zhodnocovanie 

činnosťou R12 – ecorec Slovensko 

s.r.o., Pezinok, SR a následne 

činnosťou R1 v zariadení spol. CRH 

(Slovensko) a.s. Rohožník, 

zariadenie Hot Disc a hlavný horák 

rotačnej pece šedého cementu RP 

PC2, SR 

 

3 - 5 

 

47. 

 

ecorec Ősterreich GmbH, 

Wien, Rakúsko 

 

zariadenie na zhodnocovanie 

činnosťou R12 – spol. ecorec 

Slovensko s.r.o., Pezinok, SR 

a následne činnosťou R1 v zariadení 

CRH (Slovensko) a.s. Rohožník, 

zariadenie rotačná pec RP PC2 

hlavný horák rotačnej pece šedého 

cementu RP PC2, SR  

 

zariadenie na zhodnocovanie 

činnosťou R1 – spol. CRH 

(Slovensko) a.s. Rohožník, 

zariadenie rotačná pec RP PC2 

hlavný horák rotačnej pece šedého 

cementu RP PC2 a Hot Disc, SR 

  

3 - 5 
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zariadenie na zhodnocovanie 

činnosťou R1 – spol. CRH 

(Slovensko) a.s., cementáreň Turňa 

nad Bodvou, SR  

 

48. 

 

Brantner Altgas, s.r.o., Dubnica 

nad Váhom, SR  

 

 

 

zariadenie na zhodnocovanie 

činnosťou R4 – spol. Scholz 

Rohstoffhandel GmbH, Standort 

Laxenburg, Industriestraβe 11, 2361 

Laxenburg, Rakúsko  

 

3 - 5 

 

 

 

 

 

49. BPS srl, Abbadia Lariana, 

Taliansko 

pôvodca odpadu je spol. New 

Energy FVG, Srl. Via Carnia 

9, 33078 san Vito al 

Tagliamento  (PN), Taliansko 

 

zariadenie na zhodnocovanie 

činnosťou R1  -  spol. CRH 

(Slovensko) a.s. Rohožník, 

zariadenie Hot Disc, SR 

 

3 - 5 

 

50. A2A Ambiente S.p.A., Brescia, 

Taliansko 

 

zariadenie na zhodnocovanie 

činnosťou R1  -  spol. CRH 

(Slovensko) a.s. Rohožník, 

zariadenie Hot Disc, SR 

 

3 - 5 

 

51. Tecnoambiente S.p.A., Ponte a 

Egola, Taliansko 

 

zariadenie na zhodnocovanie 

činnosťou R1  -  spol. CRH 

(Slovensko) a.s. Rohožník, 

zariadenie Hot Disc, SR 

 

3 - 5 

 

52. CA METAL SRL, Ronchis, 

Taliansko 

 

zariadenie na zhodnocovanie 

činnosťou R1  -  spol. CRH 

(Slovensko) a.s. Rohožník, 

zariadenie Hot Disc, SR 

 

3 - 5 

 

53. Indrec  GmbH, Grafenschlag, 

Rakúsko  

pôvodca odpadu je spol. 

Müllex-Umwelt-Säuberung 

GmbH Standtort St. 

Margarethen, Eicherweg 5, AT-

8321 Sankt Margarethwn an der 

Raab, Rakúsko 

 

zariadenie na zhodnocovanie 

činnosťou R1  -  spol. CRH 

(Slovensko) a.s. Rohožník, 

zariadenie Hot Disc, SR 

 

3 - 5 

 

54. Müllex-Umwelt-Säuberung 

GmbH, Hofstätten an der Raab, 

Rakúsko  

 

zariadenie na zhodnocovanie 

činnosťou R1  -  spol. CRH 

(Slovensko) a.s. Rohožník, 

zariadenie Hot Disc, SR 

 

3 - 5 

 

55. Logica s.r.l., Trieste, Taliansko zariadenie na zhodnocovanie 

činnosťou R1  -  spol. CRH 

3 - 5 
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(Slovensko) a.s. Rohožník, 

zariadenie Hot Disc, SR 

 

56. ecorec Hungária Kft., 

Tatabánya, Maďarsko  

 

zariadenie na zhodnocovanie 

činnosťou R12 –   ecorec Slovensko  

s.r.o. Pezinok,  a následne činnosťou 

R1 v zariadení spol. CRH 

(Slovensko) a.s. Rohožník, 

cementáreň Rohožník a CRH 

(Slovensko) a.s. Turňa nad Bodvou, 

cementáreň Turňa nad Bodvou, SR  

 

3 - 5 

 

57. PA SERVICE SRL, Cortaccia 

BZ, Taliansko 

 

zariadenie na zhodnocovanie 

činnosťou R1 – Považská 

cementáreň, Ladce  

 

3 - 5 

 

58. Brantner Österreich GmbH, Krems 

an der Donau, Rakúsko 

zariadenie na zhodnocovanie 

činnosťou R12  - Brantner Altgas, 

s.r.o., Dubnica nad Váhom, SR 

a následne činnosťou R1 – Carmeuse 

Sklovakia, s.r.o., Slavec, prevádzka: 

Závod vápenka Košice, Vstupný 

areál U.S. Steel, Košice SR 

prevádzka: Závod Vápenka Košice, 

Vstupný areál U.S. Steel Košice, SR, 

Cemmac, a.s., Horné Sŕnie SR a 

Považská cementáreň, a.s., Ladce, 

SR 

 

3 - 5 

 

 

Legenda: 

 

Stupeň rizika  (RS) niektorých osobitných tokov odpadov – od 1 do 5: 

  stupeň 1 – veľmi nízke riziko  

  stupeň 2 – nízke riziko 

  stupeň 3 – stredné vysoké riziko  

  stupeň 4 – vysoké  riziko 

  stupeň 5 – veľmi vysoké riziko  
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    PRÍLOHA č. 5 k Plánu kontrol   

 

KRITÉRIÁ PRE URČENIE PRIORÍT KONTROL V OBLASTI CPO 

 

Pre určenie priorít kontrol v  oblasti CPO, tak ako sú uvedené v bode 4. písm. a) 

ods. 2. Plánu kontrol, bolo nevyhnutné určiť základné kritériá,  ktoré je potrebné vziať do 

úvahy a vyhodnotiť. Kritériá sú zoradené podľa dôležitosti, t.j. od najdôležitejšieho kritéria 

po najmenej dôležité kritérium. Vzhľadom na rôznorodosť prípadov, ktoré môžu v  praxi 

nastať a s tým súvisiacu potrebu výkonu kontroly zameranej na CPO, je zrejmé, že mnohé 

z nižšie uvedených kritérií bude potrebné súbežne vziať do úvahy, pre účely vyhodnotenia 

a určenia priority kontroly.  

 

Kritériá pre stanovenie  priorít kontrolnej činnosti v  oblasti CPO sú nasledovné:  

1.  požiadavky MŽP SR na výkon kontrol CPO,  

2.  smerovanie CPO na územie SR, 

3.   miesto výkonu kontrolnej činnosti na komunikáciách:  

1.  štátne hranice 

1.  najfrekventovanejšie v územnej pôsobnosti IŽP  

A.  OIOH Bratislava: 

a)  Jarovce-Kittsee – najmä preprava na územie SR z Rakúska, Talianska, 

Nemecka, 

b) Čunovo-Rajka – najmä tranzit Taliansko – ČR, Poľsko, Rumunsko –  ČR, 

Bulharsko – Nemecko, Maďarsko – Nemecko, preprava z Talianska na 

územie SR, z Maďarska na územie SR,  

c)  Kúty – najmä tranzit Poľsko – Taliansko, Nemecko – Maďarsko, 

d) Petržalka – najmä Rakúsko – SR, Taliansko – SR, 

B.  OIOH Bratislava, SP Nitra: 

a)  Komárno –  najmä preprava z Maďarska na územie SR,  

b) Šahy,  

C.  OIOH Žilina: 

a)  Drietoma – najmä preprava z Maďarska na územie SR,  

b) Lysá pod Makytou, 

c) Makov – najmä tranzit cez SR, z Českej republiky do Poľska, 

d) Svrčinovec, 

e) Trstená – najmä tranzit cez SR z Poľska do Maďarska, 

D.  OIOH Banská Bystrica:  

a) Slovenské Ďarmoty –  najmä preprava Maďarsko – SR, 

b) Šiatorská Bukovinka, 

c) Král,  

E.  OIOH Košice: 

a) Slovenské Nové Mesto – najmä preprava na územie  SR z Maďarska, 

b) Milhosť – najmä preprava na územie SR z Maďarska,  

c) Vyšný Komárnik – najmä tranzit Poľsko – Maďarsko, preprava na územie 

SR z Poľska, preprava na územie SR z  Belgicka, 

2. najčastejšie prepravy cez štátne hranice na základe vydaných povolení MŽP SR 

na CPO:  
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A.  z Rakúska na územie SR, za účelom zhodnotenia činnosťou R12 a  následne 

činnosťou R1, alebo činnosťou R1, alebo činnosťou R3,  

a)  ŠH Jarovce-Kittsee, ŠH Petržalka,  

B.  z Talianska na územie SR, za účelom zhodnotenia činnosťou R1, alebo 

činnosťou R3, 

a) ŠH Jarovce-Kittsee, ŠH Čunovo-Rajka, ŠH Petržalka, 

C.  z Nemecka na územie SR, za účelom zhodnotenia činnosťou R1, alebo 

činnosťou R3, 

a)  ŠH Jarovce-Kittsee, ŠH Čunovo-Rajka, ŠH Kúty, ŠH Drietoma,  

D. z Maďarska na územie SR, za účelom zhodnotenia činnosťou R1, alebo 

činnosťou R12 a následne činnosťou R1, alebo činnosťou R3,  

a)  ŠH Čunovo-Rajka, ŠH Vyšný Komárnik, ŠH Slovenské Nové Mesto, ŠH 

Milhosť, ŠH Drietoma, 

2.  hraničné priechody s Ukrajinou 

1.  cestné: 

A.  HP Vyšné Nemecké /Ušhorod, číslo cesty E50, 1/50, 

B.  HP Ubľa/Malyj Bereznyj, cesta číslo 1/74, nákladná doprava do 3,5 tony,  

C. HP Veľké Slemence/Malé Selmenci,  

2. železničné:  

A.  Čierna nad Tisou/Chop (Čop), 

B. Maťovské Vojkovce/Pavlovo,  

3. iné územie/komunikácie na území SR  

1.  akákoľvek komunikácia vo vnútrozemí SR, 

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

1. v oblasti CPO predovšetkým:  

1.  účel smerovania odpadu pochádzajúceho z CPO na územie SR,  

2.  počet kontrol CPO vykonaných v rokoch 2017 – 2019, 

3.  zistenia z týchto kontrol, najmä zistené porušenia,  

2. v iných oblastiach podľa zákona o odpadoch, napr.:  

1.  subjektoch, ktoré nakladajú s odpadmi, 

2.  zistenia z týchto kontrol, najmä zistené porušenia,  

3. skutočnosti, ktoré je potrebné uvádzať v dokumente podľa prílohy VII Nariadenia a 

reálny stav vo vypĺňaní týchto dokumentov (na základe poznatkov z kontrolnej 

činnosti),  

4. iné, 

5.  požiadavky na výkon kontrol z iných orgánov alebo na základe podnetov,  

6.  oprávnenia na nakladanie s odpadmi  vydané príslušnými okresnými úradmi, najmä s 

dôrazom na zariadenia na zber odpadov, zhodnocovanie odpadov alebo zneškodňovanie 

odpadov (zdroj: ISOH),  

7.   kapacity zariadení oprávnených na nakladanie s odpadmi, najmä tých, ktoré sú 

dlhodobo príjemcom odpadu pochádzajúceho z  CPO (napr. cementárne).  

 

Okrem uvedených kritérií je pre určenie priorít kontrol v  oblasti CPO množné 

zohľadniť aj nasledovné skutočnosti:  

- údaje o vyšetrovaniach zo strany policajných a colných orgánov.  

Žiadne takéto údaje zo strany policajných a colných orgánov zatiaľ nie sú SIŽP 

dostupné. 
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- analýza trestnej činnosti.  

Do doby vydania tohto Plánu kontrol takáto analýza v oblasti CPO nie je pr e SIŽP zo 

strany policajného zboru dostupná.  

- aktuálny počet inšpektorov OH. 

 

Vyššie uvedené kritériá, okrem iného, vychádzajú aj z  informácií MŽP SR o 

vydaných súhlasoch na CPO (druh odpadu, spôsob nakladania s ním, povolené množstvo 

prepravovaného odpadu, prepravná trasa, podmienky súhlasov, iné dôležité skutočnosti):  

 nebezpečné vlastnosti odpadov [BAZILEJSKÝ DOHOVOR o riadení pohybov 

nebezpečných odpadov cez hranice štátu a  ich zneškodňovaní (ďalej len                           

,,BAZILEJSKÝ DOHOVOR“) – Príloha III – Zoznam nebezpečných vlastností: H1 

Výbušniny, H3 Horľavé kvapaliny, H4. 1 Horľavé tuhé látky, H4. 2 Látky alebo odpady 

schopné sa samovoľne vznietiť, H4. 3 Látky alebo odpady, ktoré pri styku s  vodou 

uvoľňujú horľavé plyny, H5. 1 Oxidovadlá, H5. 2 Organické peroxidy, H6. 1 Jedy 

(akútne), H6. 2 Infekčné látky, H8 Korozívne látky, H10 Látky schopné uvoľňovať 

jedovaté plyny, v styku so vzduchom alebo s vodou, H11 Jedy (s oneskoreným alebo 

chronickým účinkom), H12 Ekotoxické látky, H13 Látky schopné  akýmkoľvek spôsobom 

po zneškodnení uvoľniť iné látky, napr. výluhy ktoré sa vyznačujú niektorou z  uvedených 

charakteristík], 

 skupiny odpadov, ktoré podliehajú kontrole: Typy odpadov Y1 – Y18,  Odpady 

obsahujúce zložky Y19 - Y45 (BAZILEJSKÝ DOHOVOR – PRÍLOHA I), 

 skupiny odpadov vyžadujúce osobitnú pozornosť: Y46 odpady z  domácností, Y47 

zvyšky pri spaľovaní  domového odpadu (BAZILEJSKÝ DOHOVOR – PRÍLOHA II. 
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   PRÍLOHA č. 6 k Plánu kontrol  

 

Preskúmanie plnenia Plánu kontrol cezhraničného pohybu 

odpadov na roky 2017 - 2019 
 

Cieľom Plánu kontrol cezhraničného pohybu odpadov na roky 2017 – 2019 (ďalej len 

,,Plán kontrol CPO 2017 – 2019“) bolo vyžadovanie a presadzovanie dodržiavania zákona 

o odpadoch a Nariadenia. 

Na základe posúdenia rizika s ohľadom na aktuálny počet inšpektorov odpadového 

hospodárstva, ako aj s prihliadnutím na skutočnosť, že inšpektori odpadového hospodárstva 

vykonávajú kontroly ďalších povinností podľa zákona o  odpadoch a aj iných zákonov bol 

minimálny počet kontrol CPO stanovený na 6/rok/na OIOH, t.j. celkom 30 kontrol CPO/rok.  

 období rokov 2017 – 2019 vykonala SIŽP celkom 145 kontrol CPO, t.j. ročne v priemere cca 

48 kontrol CPO. Z uvedeného vyplýva, že SIŽP stanovený minimálny počet kontrol CPO v  období 

rokov 2017 – 2019 splnila. 

Vykonanými kontrolami bola zabezpečovaná účinná prevencia nezákonného CPO 

ako aj odhaľovanie prípadných nezákonných CPO. Výkon kontrol CPO bol zaistený 

v rozsahu ustanovení zákona o  odpadoch a Nariadenia. 

V súlade s prioritami kontrol na základe posúdenia rizika boli kontroly CPO 

vykonávané: 

 

1. V subjektoch 

  
V období rokov 2017 – 2019 z celkového počtu 145 kontrol bolo vykonaných 16 kontrol CPO 

v subjektoch. Podrobný prehľad o vykonaných kontrolách uvádza tabuľka č. 1 a tabuľka č. 2. 

 

Tabuľka č. 1 Počet kontrol zameraných na CPO v subjektoch 

OIOH 
Rok 

2017 2018 2019 

BA 5 1 0 

SP NR 0 0 0 

BB 0 1 1 

ZA 1 0 2 

KE 2 1 2 

Spolu 8 3 5 

 

 

Tabuľka č. 2  Subjekty, v ktorých OIOH vykonali kontroly zamerané na CPO v roku 2017, 2018 a   

2019 

 

OIOH 

 

P.č: 

Rok 

2017 

 

P.č. 

Rok 

2018 

 

P.č. 

Rok 

2019 

BA 1. Amitosconsulting, 

s.r.o., Bratislava, 

vývoz pneumatík -  

nejednalo sa o odpad 

 

1. CRH (Slovensko) a.s., 

Rohožník, zariadenie na 

zhodnocovanie odpadov 
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2. Amitosconsulting, 

s.r.o., Bratislava, 

vývoz pneumatík -  

nejednalo sa o odpad 

 

    

3. CRH (Slovensko) a.s. 

Rohožník, 

zhodnocovanie 

odpadov 

 

    

4. General Plastic, a.s., 

Kolárovo,  

zhodnocovanie obalov 

z plastov 

 

    

5. evergreen recycling, 

s.r.o. Dunajská 

Streda, 

 zariadenie na 

zhodnocovanie    

odpadov 

    

SP NR - - - - - - 

BB   2. NOVÝ SANAT 

HOLDING s.r.o., 

Žarnovica 

1. LINNE s.r.o., Banská 

Bystrica, textil, 

nejednalo sa o odpad 

ZA 6. BrantnerAltgass.r.o., 

Dubnicanad Váhom, 

zhodnocovanie odpadov 

  2. VACUUMSCHMELZE, 

s.r.o. Horná Streda 

 

    3. CEMMAC a.s.,  

Horné Sŕnie 

zariadenie na 

zhodnocovanie odpadu 

 

KE 7. Carmeuse Slovakia, 

s.r.o. Slovec – Závod 

Vápenka Košice, 

zariadenie na 

zhodnocovanie odpadov 

 

 

 

3. IMPERIAL 

INVESTMENT, s.r.o. 

Bardejov 

4. SOLO Trades.r.o., 

Rožňava, predaj a leasing 

ojazdených elektrických 

automobilov a ostatných 

motorových vozidiel, 

jednalo sa o prepravu 

náhradných autodielov, 

nie odpadu 

 

8. Carmeuse Slovakia, 

s.r.o. Slovec – Závod 

Vápenka Košice, 

zariadenie na 

zhodnocovanie odpadov 

 

  5. OLLA SK, s.r.o., Nižná 

Jedľová, oznamovateľ 

vývoz odpadu, porušenie 

§ 112 ods. 6 písm. c) 

zákona o odpadoch 

 

Spolu 8 3 5 
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Kontroly vo vyššie uvedených subjektoch sú kontrolami cielene vykonávanými 

v oblasti CPO. Avšak aj pri štandardných kontrolách napr. pôvodcov odpadov, resp. 

spracovateľov odpadov (tieto počty tu nie sú uvedené) sa bežne preveruje osoba, ktorej 

kontrolovaný subjekt odpad odovzdáva, t.j., či táto osoba je oprávnená odpad odobrať  (toto 

najmä v prípade pôvodcov odpadov) alebo osoba, od ktorej bol odpad prijatý (toto najmä 

v zariadeniach na spracovanie odpadov).  V prípade, ak sa týmto preverovaním zistí, že 

odpad smeroval mimo územia SR, resp., že prijatý odpad pochádza z  územia mimo SR, 

potom sa sleduje aj plnenie povinností v  oblasti CPO. 

 

 

2. Na komunikáciách 
 

Z celkového počtu 145 kontrol bolo vykonaných 129 kontrol CPO na komunikáciách. 

Z celkového počtu  kontrol CPO na komunikáciách bolo vykonaných 129 kontrol na 

štátnych hraniciach (ďalej len ,,ŠH“), pri ktorých bolo skontrolovaných  spolu 4 555 

vozidiel, z toho bolo zistených 118 vozidiel s odpadom, z toho 7 vozidiel nebolo vpustených 

na územie  SR, nakoľko neboli splnené podmienky pre výkon CPO v  súlade s platnou 

legislatívou v odpadovom hospodárstve.  

V uvedenom období kontroly na iných komunikáciách, okrem ŠH, vykonané neboli.  

 

Podrobný prehľad o  vykonaných kontrolách na ŠH uvádza Tabuľka č. 3. 

  

Tabuľka č. 3 Počet kontrol CPO vykonávaných na ŠH:  

OIOH Rok 

2017 

ŠH Počet 

kontrol/vozidiel/vozidiel 

s odpadom/nezákonná 

CPO 

2018  

ŠH Počet 

kontrol/vozidiel/vozidiel 

s odpadom/nezákonná 

CPO 

2019 

ŠH  Počet 

kontrol/vozidiel/vozidiel 

s odpadom/nezákonná 

CPO 

BA 5/ 245/ 13/ 4* 3/ 117/ 8 13/588/66/1 

SP NR 6/ 161 /0 6/ 451/ 3/ 2* 9/291 

BB 11/ 232/ 0 8/ 140/ 1 8/271/2 

ZA 13/ 568/ 6 8/ 305/ 9 14/149/2 

KE 8/ 356/ 5 9/388/1 8/293/2 

Spolu 43/1562/ 24/ 5* 34/1401/ 22/ 2* 52/ 1592 /72 /1 

*   vozidlo vrátené späť 

 

3. Kontrolované skutočnosti  
 

Pri výkone kontrol CPO boli kontrolované doklady sprevádzajúce jednotlivé CPO (na 

základe udelených súhlasov na CPO  a  Prílohy VII Nariadenia). V prípade smerovania CPO 

na územie SR okrem kontroly dokladov bolo vykonávané overovanie, či odpad z  CPO spĺňa 

deklarované parametre a taktiež bolo preverované skutočné nakladanie s  odpadom z CPO v 

zariadeniach na území SR.  

 

 Zistenia o nezákonnej  CPO  sú Slovenskou agentúrou životného pro stredia 

zverejňované, avšak k EÚ sa takéto informácie  dostanú s odstupom až jedného roka.  
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Záver: 
 
 Z údajov uvedených vyplýva, že SIŽP splnila stanovený minimálny počet kontrol 

CPO 30/rok a pri pláne kontrol a samotnej kontrolnej činnosti postupovala v súlade 

s Plánom kontrol CPO na roky 2017 – 2019. 

 
Priority a ciele plánu kontrol CPO na roky 2017 – 2019 boli splnené.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


