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V Y H L Á Š K A
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

z 11. júna 2001,

ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej repub-
liky po dohode s Ministerstvom hospodárstva Sloven-
skej republiky a Ministerstvom zdravotníctva Sloven-
skej republiky pod$a § 68 ods. 3 písm. e) zákona
č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov ustanovuje:

 § 1

Katalóg odpadov tvoria:
a) zoznam skupín, podskupín a druhov odpadov, kto-

rý je uvedený v prílohe č. 1,
b) zoznam nebezpečných vlastností odpadov pod$a

Bazilejského dohovoru,1) ktorý je uvedený v prílohe
č. 2,

c) zoznam skupín odpadov podliehajúcich režimu
kontroly a zoznam škodlivín pod$a Bazilejského
dohovoru, ktorý je uvedený v prílohe č. 3,

d) zoznam kritérií na posudzovanie nebezpečných
vlastností odpadov, ktorý je uvedený v prílohe č.  4.

§ 2

(1) Odpady sa zara7ujú pod$a zoznamu odpadov
uvedeného v prílohe č. 1 do kategórií a druhov s uplat-
nením postupu uvedeného v prílohe č. 5.

(2) Jednotlivé druhy odpadov sa zara7ujú do skupín
a podskupín odpadov.

(3) Druhy odpadov sú označené šes;miestnym čís-
lom, v ktorom prvé dvojčíslie označuje skupinu, druhé
dvojčíslie podskupinu v príslušnej skupine a tretie
dvojčíslie druh odpadu v príslušnej skupine a podsku-
pine.

(4) Odpady sa členia na tieto kategórie:

a) nebezpečné odpady, označené písmenom N,
b) ostatné odpady, označené písmenom O.

(5) Ak ide o prepravu nebezpečných odpadov cez
štátnu hranicu, na ktoré sa vz;ahuje Bazilejský doho-
vor, priradí sa ku každému druhu nebezpečného od-
padu aj kód nebezpečných vlastností pod$a prílohy
č. 2.

(6) Na potreby evidencie odpadov2) sa ku každému
druhu nebezpečného odpadu priradí aj kód skupiny
odpadov alebo kód škodliviny pod$a prílohy č. 3 (ypsi-
lonový kód).

(7) Odpad, ktorý obsahuje jednu alebo viac škodlivín
pod$a prílohy č. 3 a spĺňa aspoň jedno kritérium na
posudzovanie nebezpečných vlastností odpadov pod$a
prílohy č. 4, sa považuje za odpad, na nakladanie
s ktorým sa vz;ahuje osobitný predpis.3)

(8) Ak odpad nemožno zaradi; pod$a Katalógu odpa-
dov, zaradí sa k takému druhu odpadu alebo skupine
odpadu, ktoré najbližšie zodpovedajú jeho vlastnos-
tiam alebo pôvodu.

 § 3

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva životného prostre-
dia Slovenskej republiky č. 19/1996 Z. z., ktorou sa
ustanovuje kategorizácia odpadov a vydáva Katalóg
odpadov.

 § 4

 Táto vyhláška nadobúda účinnos; odo dňa vyhláse-
nia.

László Miklós v. r.

1) Bazilejský dohovor o riadení pohybov nebezpečných odpadov cez hranice štátov a ich zneškodňovaní (oznámenie č. 60/1995 Z. z.).
Zmena v prílohe č. I a prijatie príloh č. VIII a IX k Bazilejskému dohovoru o riadení pohybov nebezpečných odpadov cez hranice štátov
a ich zneškodňovaní (oznámenie č. 132/2000 Z. z.).

2) § 9 ods. 2 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona
o odpadoch.

3) § 40 ods. 8 zákona č. 223/ 2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Strana 3106 Zbierka zákonov č. 284/2001 Čiastka 118

© Forma, s.r.o.                                                                                                                                     Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne Forma, s.r.o.


