
 
Usmernenie k  zaraďovaniu odpadov zo svetelných zdrojov s obsahom 
ortuti podľa vyhlášky MŽP SR č.284/2001 Z.z. ktorou sa ustanovuje 

katalóg odpadov v znení neskorších predpisov. 
 
 
 
Legislatívna úprava v oblasti nakladania s elektrozariadeniami a elektroodpadom: 
 

• Zákon č. 733/2004 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

• Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 388/2005 Z.z. ktorým sa ustanovujú limity 
pre zhodnotenie elektroodpadu a pre opätovné použitie a recykláciu komponentov, 
materiálov a látok. 

• Vyhláška MŽP SR č.208/2005 Z.z o nakladaní s elektrozariadeniami 
a s elektroodpadom. 

• Vyhláška MŽP SR č.359/2005 Z.z. ktorou sa mení vyhláška MŽP SR č. 127/2004 Z. 
z. o sadzbách pre výpočet príspevkov do Recyklačného fondu, o zozname výrobkov, 
materiálov a zariadení, za ktoré sa platí príspevok do Recyklačného fondu, a o 
podrobnostiach o obsahu žiadosti o poskytnutie prostriedkov z Recyklačného fondu. 

 
 
      Podľa Vyhlášky MŽP SR č.284/2001 Z.z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení 
neskorších predpisov odpady sa zaraďujú podľa zoznamu odpadov uvedeného v prílohe č. 1 
do kategórií a druhov s uplatnením postupu uvedeného v prílohe č.5 predmetnej vyhlášky. 
 
      Odpady z elektrických a elektronických zariadení sa teda správne zaraďujú do podskupiny  
16 02    odpady z elektrických a elektronických zariadení a do podskupiny 20 01    separované 
zbierané zložky komunálnych odpadov ak ide o odpad pochádzajúci od občana. 
 
Svetelné zdroje s obsahom ortuti – žiarivky, ktoré boli zaradené pod katalógové číslo 06 04 
04 je potrebné zaraďovať podľa vyššie uvedenej právnej úpravy nasledovne: 
 

• podskupina  16 02    odpady z elektrických a elektronických zariadení, druh 16 02 13 
vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti, iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 
02 12 2), 

 
• podskupina 20 01    separované zbierané zložky komunálnych odpadov (okrem 15 01), 

druh 20 01 21 žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť. 
 
 
      Na základe uvedeného orgány štátnej správy odpadového hospodárstva začnú konanie 
z vlastného podnetu podľa § 75 ods.1 písm. a) bod 2 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  
      Vo výrokovej časti rozhodnutia bude vykonaná zmena katalógového čísla odpadu. 
Dôvodom pre vykonanie predmetnej zmeny je prijatie novej legislatívy v oblasti nakladania 
s elektrozariadeniami a elektroodpadom a zosúladenie vydaných rozhodnutí so súčasne 
platnou právnou úpravou v odpadovom hospodárstve. 



       Predmetná zmena rozhodnutia (ak je vykonaná z vlastného podnetu ) sa nespoplatňuje 
podľa zákona 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.  
      Zosúladenie vydaných rozhodnutí s platnou právnou úpravou je potrebné vykonať 
v termíne do 31.7.2006 
 
 
 
             v.r. 
                                                                                                Ing. Peter Gallovič 
                                                                                                     riaditeľ odboru 
                                                                                              odpadového hospodárstva 
 
 
 
 
V Bratislave dňa 11.04.2006 
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