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Predchádzajúce písomné oznámenie a súhlas 
Hlava II, KAPITOLA 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 

o preprave odpadu (ďalej len „Nariadenie č. 1013/2006“) 
 

 

 

Postupu predchádzajúceho písomného oznámenia a súhlasu podlieha: 

 

1. preprava odpadov určená na zneškodnenie – všetky druhy odpadov 

 

2. preprava odpadov určená na zhodnotenie  

 odpady uvedené v prílohe IV Nariadenia č. 1013/2006 „Žltý zoznam odpadov“ 

 odpady uvedené v prílohe IVA Nariadenia č. 1013/2006 

 odpady nezaradené do príloh Nariadenia č. 1013/2006 

 zmesi odpadov nezaradené do príloh Nariadenia č. 1013/2006                                

 odpady zaradené v prílohe III Nariadenia č. 1013/2006 „Zelený zoznam 

odpadov“ , smerujúce do tretích krajín (Nariadenie Komisie č. 1418/2007)                         

 

 

 

Pre bližšie objasnenie a uvedenie do problematiky „Predchádzajúceho písomného oznámenia 

a súhlasu“ je dôležité ozrejmiť si základné pojmy s ktorými sa najčastejšie môžete stretnúť 

v danej oblasti. 
 

Vymedzenie základných pojmov 
 
1. Predchádzajúce písomné oznámenie (ďalej len „oznámenie“) je písomné ohlásenie 

plánovanej cezhraničnej prepravy, dovozu, vývozu a tranzitu odpadov. 
 
2. Oznamovateľ je v prípade odpadu pochádzajúceho z členského štátu, akákoľvek fyzická 

alebo právnická osoba pod jurisdikciou tohto členského štátu, ktorá plánuje uskutočniť 

prepravu odpadu alebo ktorá plánuje nechať uskutočniť prepravu odpadu a na ktorú sa 

previedla povinnosť urobiť oznámenie. Oznamovateľ je jedna z osôb alebo organizácií 

uvedených v zozname uvedenom nižšie, vybraná v súlade s hierarchiou uvedenou v tomto 

zozname:  

a) pôvodný pôvodca alebo  

b) odsúhlasený nový pôvodca, ktorý vykonáva operácie pred prepravou, alebo  

c) zariadenie na zber odpadu na základe súhlasu, ktoré z rôznych malých množstiev toho 

istého druhu odpadu zozbieraných z viacerých zdrojov vytvorilo odpad, ktorý sa bude 

prepravovať z jediného nahláseného miesta, alebo  

d) registrovaný obchodník, ktorého pôvodný pôvodca, nový pôvodca alebo zariadenie                           

na zber odpadu uvedení v bodoch a), b) a c) tohto pokynu na základe súhlasu písomne 

oprávnili, aby konal ako oznamovateľ v ich mene; 

e) registrovaný maklér, ktorého pôvodný pôvodca, nový pôvodca alebo zariadenie na zber 

odpadu uvedení v bodoch a), b) a c) tohto pokynu na základe súhlasu písomne oprávnili, 

aby konal ako oznamovateľ v ich mene;  

f) držiteľ v prípade, ak sú všetky osoby uvedené v bodoch a) až e) tohto pokynu neznáme 

alebo platobne neschopné. 
 
3. Príjemca je osoba alebo podnik pod jurisdikciou krajiny určenia, ktorej alebo ktorému sa 

odpad odosiela na účely zhodnotenia alebo zneškodnenia. 
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4. Príslušný orgán miesta odoslania je príslušný orgán pre oblasť, z ktorej sa má začať 

plánovaná preprava.  
 
5. Príslušný orgán miesta určenia je príslušný orgán pre oblasť, do ktorej má smerovať 

plánovaná preprava. 
 
6. Príslušný orgán tranzitu je príslušný orgán pre ktorúkoľvek krajinu, iný než príslušný 

orgán miesta odoslania alebo príslušný orgán miesta určenia, cez ktorý má smerovať 

plánovaná preprava. 
 
7. Cezhraničná preprava (ďalej len „preprava“) je preprava odpadu určeného na 

zhodnotenie alebo zneškodnenie medzi členskými krajinami Európskeho spoločenstva.  
 
8. Vývoz je výstup odpadu z ES okrem prípadu tranzitu cez ES. 
 
9. Dovoz je akýkoľvek vstup odpadu do ES okrem prípadu tranzitu cez ES. 
 
10. Tranzit  je preprava odpadu cez jednu alebo viac krajín iných, než je krajina odoslania 

alebo krajina určenia.  

 

 

Na území Slovenskej republiky je príslušným orgánom pre cezhraničnú prepravu, dovoz, 

vývoz a tranzit odpadov Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (odbor 

odpadového hospodárstva).  

 

 

Procedúru „Predchádzajúceho písomného oznámenia a súhlasu“ je možné rozdeliť do troch 

krokov: 

- Podanie predchádzajúceho písomného oznámenia na príslušný orgán miesta odoslania 

- Postúpenie oznámenia príslušným orgánom  

- Písomné rozhodnutie 

 

I. Podanie predchádzajúceho písomného oznámenia 
 

Ak oznamovateľ plánuje prepravovať odpady, ktoré podliehajú povoľovaciemu procesu, 

podá predchádzajúce písomné oznámenie podľa čl. 4 Nariadenia č. 1013/2006 príslušnému 

orgánu miesta odoslania. Náležitosti oznámenia upravuje čl. 4 Nariadenia č. 1013/2006 

a taktiež sú uverejnené na internetovej stránke Ministerstva životného prostredia Slovenskej 

republiky. 

 

II. Odoslanie oznámenia  
 

Ak príslušný orgán miesta odoslania dostane náležite vyplnené oznámenie podľa čl. 4 

Nariadenia č. 1013/2006 (t.j. oznámenie je kompletné), ponechá si kópiu tohto oznámenia 

a oznámenie postúpi/pošle príslušnému orgánu miesta určenia, ďalšie kópie oznámenia pošle 

všetkým príslušným orgánom tranzitu cez ktoré má smerovať preprava. O tomto 

postúpení/odoslaní oznámenia príslušný orgán miesta odoslania informuje oznamovateľa.  

 

III. Písomné rozhodnutie 
   
Príslušný orgán miesta určenia alebo ktorýkoľvek príslušný orgán tranzitu, ktorý prijal 

oznámenie si môže od oznamovateľa vyžiadať (ak je to potrebné) dodatočné/doplňujúce 

informácie a dokumentáciu. O tejto požiadavke musí daný príslušný orgán, ktorý si vyžiadal  

dodatočné/doplňujúce informácie a dokumentáciu informovať ostatné príslušné orgány.   
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Ak príslušný orgán miesta určenia skonštatuje, že oznámenie je vyplnené správne podľa 

čl. 4 Nariadenia č. 1013/2006 (t.j. je kompletné), pošle oznamovateľovi potvrdenie o prijatí 

oznámenia a kópiu tohto potvrdenia pošle ostatným príslušným dotknutým orgánom.  

 

Príslušný orgán miesta určenia vydá potvrdenie o prijatí oznámenia prostredníctvom 

opečiatkovaného/vyplneného Dokladu o oznámení (Príloha IA Nariadenia č. 1013/2006) 

v položke č. 19. 

 

Príslušný orgán miesta určenia, miesta odoslania a tranzitu (t.j. všetky príslušné dotknuté 

orgány) majú 30 dní po dni odoslania potvrdenia o prijatí oznámenia príslušným orgánom 

miesta odoslania na to, aby prijali jedno z nasledujúcich riadne odôvodnených písomných 

rozhodnutí o oznámenej preprave: 

- bezpodmienečný súhlas  

- súhlas s podmienkami podľa čl. 10 Nariadenia č. 1013/2006 

- námietky voči oznámenej preprave podľa čl. 11 a 12 Nariadenia č. 1013/2006 

 

Ak príslušný orgán tranzitu nepredloží v uvedenej 30-dňovej lehote jedno z vyššie uvedených 

rozhodnutí, možno predpokladať tichý súhlas.  

 

Písomný súhlas s plánovanou prepravou stráca platnosť jeden kalendárny rok po svojom 

vydaní alebo po takom neskoršom dni, aký je uvedený v Doklade o oznámení (Príloha IA 

Nariadenia č. 1013/2006) v položke č. 20. 

 

Plánovaná preprava sa môže uskutočniť až po splnení požiadaviek čl. 16 písm. a) a b) 

Nariadenia č. 1013/2006 a počas obdobia platnosti tichých alebo písomných súhlasov 

všetkých dotknutých príslušných orgánov.  

 

Všetky doklady, ktoré dostali alebo odoslali príslušné orgány v súvislosti s oznámenou 

prepravou, archivujú v Spoločenstve príslušné orgány, oznamovateľ, príjemca a zariadenie, 

ktoré prijalo odpad, najmenej tri roky odo dňa začatia prepravy. 


